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Jules Vanlangenaker. 
Foto: Tomas SISK

Op dag één stonden voor de cadet-
ten jongens slechts twee finales op het 
menu. In het polsstokspringen leek het 
op een bepaald moment even spannen-
der te worden dan op voorhand ver-
wacht. Jules Vanlangenaker/RCT was 
op papier torenhoog favoriet, maar ook 
Liam Sprangers/KAAG en Federico Oliva/
AVT wipten over 3m80. Voor Liam een 
evenaring van zijn persoonlijk record, 
voor Federico zelfs een verbetering met 
achttien centimeter. Op 3m90 zette fa-
voriet Jules alsnog de puntjes op de i, 
want hij klaarde die hoogte vlotjes bij 
zijn eerste poging. Voor Liam en Fede-
rico was dit te hoog gegrepen, zij kre-
gen respectievelijk zilver en brons. Jules 
ging nog door en wipte bij zijn laatste 
poging op 4m01 voor het eerste over de 
viermetergrens. In zo’n technische disci-
pline is het toch belangrijk te vermelden 
dat Jules nog maar eerstejaarscadet is, 
en dus een straffe prestatie neerzette.  
Ook in de 100 meter was er met Am-
pofo Kingsley/RCG een duidelijke top-
favoriet. In de reeksen was de snelste 
chrono met 11”34 wel voor Wolf Belien/
STAX. In de finale toonde Ampofo dat 
hij wel degelijk de nummer één is met 
een hele snelle 11”25, net geen per-
soonlijk record. Wolf werd tweede en 

 Cadetten Jongens: 

Geen grote verrassingen

Hoewel de zondagse weersomstan-
digheden de atleten in Herentals met 
felle wind en regen niet gunstig ge-
zind waren, werden er bij de cadetten 
jongens toch enkele topprestaties ge-
leverd. Uitblinkers werden Daniel Se-
gers/EA en Louis Vandermessen/CABW, 
die tijdens straffe prestaties over res-
pectievelijk 400 en 1500 meter stee-
ple de wind niet aan hun hart lieten 
komen. Vandermessen snelde naar 
4’19”03, goed om op nummer twee al-
ler tijden te komen. Op een BK cadet-
ten kan het nog voorvallen dat atleten 
tot ontbolstering komen en heel ver-
rassend de titel mee naar huis nemen, 
maar dat was nu niet het geval. Bijna 
alle favorieten maakten het waar in 
Herentals.

verbeterde zich tot een knappe 11”32, 
goed voor een plaats bij de top 20 aller 
tijden. Richard Bamfo/KAAG zorgde net 
als bij het KVV voor een volledig Gents 
podium. Hij klokte af na 11”49. Eerder 
in de reeksen liep hij een PR van 11”45.  
De favorieten waren op dag één dus op de 
afspraak. Op de afspraak waren Ampofo 
en Richard zondag helaas niet. Ze misten 
hun trein naar Herentals en waren niet 
op tijd ter plaatse voor de reeksen van de 
200 meter… Daarin hadden ze nochtans 
met voorsprong de snelste twee tijden 

Hertalsjes
Jules Valangenaker/RCT (goud pols-
stok met 4m01): “In het begin ging 
het moeilijk omdat mijn aanloop niet 
uitkwam, maar toen ik van stok wis-
selde ging het plots supergoed. Ik ben 
gegroeid en kan nu langere stokken 
aan, en ben blij dat ik eindelijk over 
die vier meter geraakte.”

Tom Velleman/EA (goud hoog met 
1m86 en zilver discus met 43m93): 
“Het was een moeilijke wedstrijd om-
dat ik in het discus eerst twee ongeldi-
ge  pogingen had. Dankzij de Topsport-
school en Cedric Nolf ben ik mentaal 
ook beter voorbereid. Bij hoog wou ik 
1m90 springen. De eerste poging op 
1m90 was goed, maar net niet goed 
genoeg.”

Tom Velleman. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE



achter hun naam staan. Ze waren zondag 
niet de enigen die vertraging opliepen, 
want dat deed ook het hele tijdschema. 
Na felle regen kwam er zondagochtend 
nog eens een stroompanne bovenop. Een 
jammerlijke tegenvaller voor organisator 
ACHL, die verder meer dan uitstekend 
werk leverde. Wolf greep zijn kans en 
snelde in 23”37 naar zijn tweede medail-
le van het weekend, dit keer een gouden. 
Ook Liam, zaterdag nummer twee met de 
polsstok, greep op zondag hordegoud. 
Daarin was hij de uitgesproken favoriet, 
en met een nieuwe besttijd van 14”31 
maakte hij het helemaal waar. Toch werd 
het nog ietsje spannender dan de start-
lijst deed vermoeden, want Antoine Cha-
paux/ATH verbeterde zich spectaculair 
van 15”07 naar 14”42.

Alweer Daniel  
De tweede dag was in Herentals voor 
de cadetten jongens begonnen met het 
verspringen. Wie anders dan nationaal 
recordhouder Daniel Segers kon daar Bel-
gisch kampioen worden? In de gietende 
regen sprong Daniel zich bij zijn eerste 
poging al veilig naar de titel met 6m72. 
Om zich wat te sparen voor de 400 me-
ter, liet hij drie pogingen voorbijgaan, 
om zich bij zijn laatste poging nog tot 
6m79 te verbeteren. Geen enkele andere 
finale moest afgelopen weekend in zo’n 
slecht weer worden afgewerkt als dat 

verspringen, en dus is die sprong van Da-
niel, hoewel nog bijna dertig centimeter 
onder zijn BR, best een straffe presta-
tie. In de reeksen van de 400 meter op 
zaterdag was al één en ander duidelijk 
geworden: uitbollend liep Daniel er naar 
52”61. In de finale op zondag vertrok hij 
eerder behouden en liep halfweg nog sa-
men met zijn concurrenten. Wat daarna 

 Louis indrukwekkend
Louis Vandermessen, die in het Franse Rijsel woont maar ook de Belgische nationali-
teit heeft, maakte in de 1500m steeple een grote indruk. Helemaal alleen tegen de 
felle wind inbeukend, kwam hij tot de tweede prestatie aller tijden en een Waals re-

cord van 4’19”03. Hij liep zo net geen 
tien seconden sneller dan de jongens 
van de 1500 meter zónder hindernis-
sen. Het record van Tim Van De Velde 
(4’13”62) staat voor alle duidelijk-
heid bijzonder scherp en was in He-
rentals onhaalbaar. Dat besefte Louis 
ook zelf. “Ik dacht niet echt aan het 
record, maar wilde vooral die tweede 
plaats aller tijden, en dat is gelukt. 
Ik ben ook fier op deze titel. Ik was 
er klaar voor en vertrok direct in het 
goede ritme en voelde me ondanks de 
wind goed. In juli nam ik vakantie, 
maar nadien heb ik me een maand 
terug goed voorbereid met zes trai-
ningen per week.” De verplaatsingen 
vanuit Frankrijk voor zowel wedstrij-
den als trainingen zijn niet evident, 
maar dat heeft de cadet er voor over. 
Hij brandt dan ook van ambitie. “Voor 
intervaltrainingen ga ik naar Nijvel 
om trainer Fernand Brasseur en mijn 
vrienden te zien. Mijn seizoen is nog 
niet gedaan. In de 800 meter ga ik 
op zoek naar het Waals record van 
1’55’’98, in de 1000 meter naar het 
Belgisch record van 2’32”13, en in de 
mijl én de 2000 meter wil ik de BR’s 
van Tim Van De Velde afsnoepen. Op 
lange termijn droom ik ervan top vijf 
van de wereld te worden.” 

Hertalsjes 
Dries Spelmans/RCT (goud kogel met 
14m84): “Een persoonlijk record én de 
Belgische titel: ik kan alleen maar posi-
tief terugkijken. Dit is het mooie resul-
taat van heel veel trainingen. Ik dacht 
vooraf dat ik tweede zou worden, en had 
eerder een afstand rond 14m50 in ge-
dachten.”

Benjamin Smets/ROBA (goud speer met 
49m52): “Op het Vlaams kampioenschap 
verbeterde ik worp na worp mijn per-
soonlijk record dus hoopte ik ook goed 
te presteren op dit BK. Helaas was de 
wedstrijdplanning niet in mijn voordeel, 
want de start van het speer volgde al een 
uur na het hoog. Ik ging tamelijk vlot mee 
tot 1m70, maar daarna kon ik mij niet 
meer volledig concentreren op het hoog 
omdat het speerwerpen van start ging. Ik 
ben dan uit de wedstrijd gestapt om met 
volle overgave aan speer te kunnen begin-
nen. De weercondities zaten niet mee om 
opnieuw een recordworp te doen, maar 
49m52 was uiteindelijk voldoende om 
Belgisch kampioen te worden. Een pres-
tatie waarmee ik heel blij ben.”

Lars Coene/KAAG (goud discus met 54m24 
en zilver hinkstap met 12m80): “Bij dis-
cus heb ik ondanks het slechte weer te-
rug de afstanden die ik op het KVV heb 
geworpen, kunnen herhalen. Daar was ik 
heel tevreden mee. Bij het hinkstap heb 
ik met mijn knie die wat pijn deed, toch 
nog heel goed gepresteerd, en heb het 
clubrecord verbeterd. Ik kwam net vier 
centimeter te kort voor de overwinning.”

Pieter-Jan Appels/ATAC (goud 1500m in 
4’28”21): “De dag voordien was ik zenuw-
achtig omdat ik met mijn kuit sukkelde, 
maar het kwam snel in orde. Mijn wed-
strijd verliep volgens plan, al raakte ik 
in het begin wel ingesloten. Toen ik er-
uit geraakte, ging ik veel op kop sleuren, 
maar het werd nog heel spannend. Len-
nert Dewulf zat in de laatste 200 meter 
vlak achter mij, maar ik kon hem nog net 
afhouden.”

Broers Dries (midden) en Ward Spelmans (rechts) za-
gen Jonas Vanderborght tussen hen beiden eindigen. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Louis Vandermessen. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE



volgde, was indrukwekkend: hij had nog 
enorm veel reserves en liep de concur-
rentie nog op meer dan twee seconden. 
De klok stopte bij zijn eerste 400 meter 
van dit zomerseizoen, de reeksen van 
zaterdag niet meegerekend, op 50”47, 
goed voor de zesde plaats aller tijden. 
Van een “seizoensopener” gesproken… 
Mits iets meer lef in de aanvangsfase was 
het Belgisch record van 49”83 in gevaar 
gekomen, maar een wedstrijd goed inde-
len is in de baanronde nu net de grote 
moeilijkheid. Zelf leek hij dan ook niet 
honderd procent tevreden. “Ik ben rede-
lijk tevreden van het verspringen. Het 
was in de striemende regen echt lastig. 
Dat ik maar drie pogingen deed, was op 
voorhand gepland, want ik wilde wat 
energie sparen voor de 400 meter. Daarin 
vertrok ik echt te voorzichtig. Je moet 
aan het einde echt helemaal dood zijn, 
en ik was natuurlijk wel moe, maar niet 
volledig kapot. Stiekem heb ik wel aan 
het BR gedacht, maar ik mikte vooral 
naar de 50 seconden grens.” Topsport-
school- én clubmaatje van Daniel, Tom 
Velleman/EA, presteerde eveneens heel 
goed in Herentals. In het hoogspringen 
evenaarde hij zijn persoonlijk record van 
1m86 en pakte daarmee de Belgische ti-
tel. Die wedstrijd werd ook voor de num-
mers twee, drie en vier een succesver-
haal: Nathan Lolhoues/CRAC verbeterde 
zich met een centimeter tot 1m84 en 
pakte zilver, Sten Geenen/ASVO klom zes 
centimeter hoger dan ooit tot 1m79 en 
pakte brons, Matthijs Van Hooste/VOLH 
greep met eveneens 1m79 net naast de 
medailles, maar verbeterde zich met 
liefst acht centimeter. Winnaar Tom Vel-
leman had net tevoren al een spannende 
discuswedstrijd achter de rug, want na-
dat hij zijn eerste twee pogingen miste, 
kwam er voor hem toch nog zilver uit 
met 43m93. Twee keer twee medailles 
dus voor het EA-duo van topsportcoach 
Cedric Nolf. 

Allrounders
Het is dé vaststelling van dit BK: niet al-
leen Cedric Nolf, maar ook andere trai-
ners en atleten kiezen voor de brede vor-
ming. Daniel Segers, Liam Sprangers, Tom 
Velleman, Lars Coene/KAAG: allemaal 
verzamelden ze medailles in heel ver-
schillende disciplines. Al deze trainers en 
atleten hebben goed begrepen hoe onder 
meer Tia Hellebaut, Dafne Schippers en 
Nafi Thiam zich in hun jonge jaren ont-
wikkelden. En inderdaad, mits genoeg 
aandacht voor een sterke technische 
scholing, kan zo’n brede vorming alleen 
maar voordelen hebben: het lichaam van 
de atleet is completer, maar hij geraakt 
de trainingsarbeid ook minder snel beu. 
Vooral dat laatste was al zo vaak de re-
den dat talent verloren ging. Later kan 
nog steeds de keuze tussen de meerkamp 
of één discipline succesvol gemaakt wor-
den. Lars Coene maakte zonder proble-
men zijn favorietenrol in het discuswer-
pen waar, en won met liefst elf meter 
voorsprong. Zijn 54m24 bij zijn vierde 
poging was net geen persoonlijk record. 
In het hinkstapspringen kwam er met 
12m80 wel een dik PR, goed voor zilver. 
De titel was voor een andere Lars,  want 
met een persoonlijk record van 12m93 
was Lars Grahn/WS de beste. Ook Ben-
jamin Smets/ROBA is zo’n allrounder. In 
het hoogspringen werd hij met zijn 1m70 
gedeeld zevende. Direct nadien volgde 
zijn specialiteit, het speerwerpen, waar-
in hij ook al de Vlaamse titel op zak stak. 
Het beloofde een spannend duel te wor-
den met Donald Volont/AVT, en dat werd 
het ook. Donald ging tot de derde poging 
aan de leiding met eerst 48m19 en dan 
48m65, maar bij zijn derde poging lukte 
Benjamin zijn winnende worp van 49m52. 
In het kogelstoten pakte een andere 
Brabantse werper bij zijn eerste poging 
zwaar uit: Dries Spelmans/RCT, op de 
startlijst nummer twee met een centime-

Hertalsjes 
Liam Sprangers/KAAG (goud 100mH in 
14”31 en zilver polsstok met 3m80): 
“Ik was ook over 3m90 gegaan, maar 
mijn stok viel tegen de lat waardoor 
ik achteraf ontgoocheld achterbleef. 
Ik wou eigenlijk nog eens de vier me-
ter halen. In de horden bleek in de 
reeksen al dat de tegenstand sterker 
was dan verwacht, maar na een span-
nende strijd haalde ik het toch. Ik liep 
bovendien een clubrecord en de bes-
te nationale jaarprestatie, wat mijn 
doelstelling voor dit seizoen was.”

Wolf Belien/STAX (goud 200m in 23”37 
en zilver 100m in 11”32): “Ik ben voor-
al met mijn tijd op de 100m tevreden, 
het was ook een clubrecord. Voor de 
200m had ik gehoopt om onder de 23 
seconden te lopen, maar dat is niet ge-
lukt, waarschijnlijk wegens de tegen-
wind in de bocht. Bovendien miste ik 
ook de hete adem van mijn traditione-
le rivalen Ampofo en Richard. Maar ik 
ben zeer blij met de titel op de 200m. 
Ik wil de volgende jaren mijn records 
altijd blijven verbeteren!”

Liam Sprangers. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE

ter minder dan zijn jongere broer Ward, 
kwam tot 14m84. Dat was voor Dries een 
verbetering met meer dan zestig centi-
meter, en een afstand die ruim volstond 
voor de zege. Zilver was, ook al met een 
dik persoonlijk record van 14m17, voor 
Jonas Vanderborght/DCLA. Brons was 
met 13m57 voor Ward Spelmans. Na het 
polsstok een tweede cadettentitel voor 
RC Tienen en een volledig Vlaams-Bra-
bants kogelpodium dus.

Dan toch verrassingen
In enkele disciplines vielen er in Heren-
tals, waar verder alle favorieten suc-
cesvol met de druk omgingen, dan toch 
kleine verrassingen te noteren. In de 

Benjamin Smets (midden) pakt na de Vlaamse ook de nationale speertitel. Donald Volont 
(links) zorgt er mee voor dat AVT op drie van de vier speerwerppodia een medaille pakt. 
Jonathan Paquot (rechts) krijgt het brons. Foto: Johnny DE CEULAERDE



300m horden won favoriet Thibeau Verniers/AVLO zijn reeks op 
zaterdag, maar de finale werd op basis van tijden samenge-
steld. Thibeau kwam tot 43”44, ruim onvoldoende om bij de 
beste zes te zijn. Medefavoriet Vincent Bovin-Draps/IAAC was 
in de finale duidelijk de beste in een PR van 40”67. Ook de num-
mers twee en drie verbeterden zich spectaculair: Wout Bex/
LOOI finishte in 41”12, Christophe De Schryver/VAC in 41”48.  
De steepletitel was voor Louis Vandermessen natuurlijk geen 
verrassing, maar ook in de 800m en 1500m kregen we niet de 
verwachte kampioenen. Vooral in de 800 meter was er met 
Arthur Daenens/OB een topfavoriet. Na een relatief ingehouden 
aanvangsfase, nam hij de slotronde voor zijn rekening, maar 
Arthur kende geen superdag en verbruikte tussen 500 en 600 
meter tegen de wind in teveel energie. Het werd een bloedstol-
lende sprint tegen Mathias Plumat/MOHA. Arthur zat de laatste 
meter helemaal stuk en viel over de eindstreep. Een fotofinish 
was nodig, en Mathias bleek in 2’03”31 uiteindelijk één hon-
derdste eerder over de meet te zijn gekomen. Hij gaf aan wel 
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aan de zege gedacht te hebben, maar 
straalde toch toen hij die effectief bin-
nen had. “Mijn tactiek was om net achter 
de kop te blijven en het contact niet te 
verliezen. Op 200m van het einde wilde 
ik versnellen, en dat is gelukt. Ik heb hier 
niet echt speciaal naartoe gewerkt, maar 
heb getraind zoals altijd. Ik ben heel 
erg fier, en dit geeft een grote voldoe-
ning.”  In de 1500m ging het aanvankelijk 
extreem traag. Pas in de laatste ronde 
begon het echt, en op 200 meter van de 
streep ontplofte het helemaal. Lijstaan-
voerder Toon Poppe/EA had niet de beste 
sprint, maar kwam met zijn 4’29”43 wel 
nog op het podium. Voor het goud hield 
Pieter-Jan Appels/ATAC na een spannend 
duel Lennert Dewulf/RCG af. Ze kwamen 
tot 4’28”21 en 4’28”62.

Nipter kan niet: Arthur Daenens (664) moet met één honderdste de 800m-titel aan Mathias 
Plumat laten.  Foto: Johnny DE CEULAERDE

Pieter-Jan 
Appels (104) 
had de snelste 
benen aan 
het eind van 
de 1500m. 
Oost-Vlamingen 
Lennert Dewulf 
en Toon Poppe 
(beiden in ‘t 
zwart) klim-
men mee op 
het podium.
Foto: Johnny 
DE CEULAERDE



In de 3000m op zaterdag zegevierde 
steeplespecialist Rémi Schyns/HERV 
(brons op het EK) in 9’07”58 en verwees 
daarbij een andere EK-ganger – Guillaume 
Grimard/DCLA – naar het zilver. In de 
1500m kon man in vorm, Cisse De Locht/
ACW, met een stevige eindsprint de 
titel binnenrijven. In 4’01”62 gaf hij 
met 5 honderdsten voorsprong favoriet 
Axel Draux/CABW (ook al aanwezig in 
Georgië) het nakijken. Ook de 800m 
draaide uit op een tactische strijd. 
Niemand had op het einde een antwoord 
op de indrukwekkende eindrush van Eliott 
Crestan/SMAC. Nog twee andere EKu18-
gangers, Pieter Sisk/DCLA (zilver) en 
Brecht Fasseur/KAAG (brons) flankeerden 
hem op het podium. 

Dubbel voor Van Den Bergh
Jacques Borlée, die op het BK aanwezig 
was met zijn jongste zoon, Rayane 
Borlée die er de 100m en de 200m liep, 
zal ongetwijfeld aandachtig de 400m 
gevolgd hebben. Wie weet zag hij er 

wel een potentiële Tornado in actie. 
Belgisch scholierenrecordhouder met 
47”17, Sven Van Den Bergh, maakte er 
zijn favorietenrol helemaal waar door 
met anderhalve seconde voorsprong te 
winnen in 48”77. Zaterdag had hij ook al 
het goud opgehaald in de 100m (10”84). 
Jonathan Sacoor/OEH, die op het EK 
in Tbilisi met een vierde plek nog net 
voor Van den Bergh eindigde, opteerde 
voor de 200m. Hij racete naar een 
overtuigende winst in 21”83. Dat belooft 
een spannend 400m-duel te worden op de 
Youth Memorial tussen Sacoor en Van Den 
Bergh. 

Bras oppermachtig
Voor de 110m horden gaf superfavoriet 
Simon Verherstraeten/LYRA forfait. De 
hordespecialist kende toch al wat pech in 
zijn prille carrière. Vorig jaar miste hij 
nipt het EYOF, dit jaar miste hij nipt het 
EK scholieren en nu misliep hij een bijna 
zekere Belgische titel. Zijn niet-deelname 
aan de 100m op het BK kost hem wellicht 

ook een ticket voor de Youth Memorial.  
Meerkamper Jaan Bal/ACBR stond klaar 
om het goud op te rapen in de 110m 
horden. In de finale klokte hij 14”42.  
In de 400m horden maakte de favoriet 
het wel waar. Tuur Bras/OEH racete in 
het allerlaatste nummer van de dag (met 
uitzondering van de junioresestafettes) 
naar een degelijke 53”47. Dries Peeters/
ACBR (54”77) werd tweede en de luid 
aangemoedigde Stijn Rombaut/ACHL 
liep dankzij een sterke laatste rechte 
lijn naar het  brons in 56”12. Na het 
hinkstap was dat zijn tweede bronzen 
plak. Zo dikte hij het medailletotaal van 
de organiserende club AC Herentals nog 
aan tot zes stuks.

Sorgeloos plant speer 65m27 ver
Ondanks de wind die voelbaar aanwezig 
was, maakten de speerwerpers er 
een hoogstaande competitie van. Om 
tussen de medailles te mikken, was een 
60m-worp nodig. Eerstejaars Cedric 
Sorgeloos plantte zijn speer 65m27 
ver. Meerkamper Jorg Van Lierde/DEIN 
plukte dankzij een ultieme zesde poging 
van 61m89 het zilver weg voor de neus 
van eerstejaars Robbe Wildemeersch/
ACME die het volledige Oost-Vlaamse 
podium compleet maakte met een mooi 
PR van 60m72. Gewezen Oost-Vlaming 
Niel Mory/OEH werd vierde met 59m77.  
In het kogelstoten heerste Kasper 
Verbeylen/DCLA met 16m59. Goud na een 
bijzonder straffe reeks met 5 pogingen van 
dik voorbij de 16 meter en drie pogingen 
die verder landden dan zijn vorig PR van 
16m39. Na de passage van kogelreuzen 
Ilya Defrère/DCLA en Matthias Quintelier/
AVKA  bij de scholieren de afgelopen 
jaren, lijkt 16m59 misschien niet zo 
ver. Maar het is wel nog altijd de 17de 
prestatie aller tijden. Het discusgoud 
ging verrassend naar Kevin Paquot/SER. 
Hij stond pas ingeschreven met de vijfde 
prestatie van alle deelnemers, maar hij 
kon het best omgaan met de moeilijke 
windomstandigheden. Zijn schijf vloog 
41m41 ver. 

Van de Velde strandt op 
zucht van steeplerecord

 Scholieren Jongens: 

Dat er bij de scholieren jongens een talentrijke generatie zit 
aan te komen, is sinds het EK in Tbilisi (14 Belgische jongens 
namen daar deel) wel duidelijk. Ze maakten er dan ook een 
hoogstaand BK van. Tim Van de Velde/DUFF strandde in de 
2000m steeple met 5’49”05 slechts twee seconden boven het 
BR. Sven Van Den Bergh/AVKA (100m in 10”84 en 400m in 48”77) 
behaalde een mooie dubbelslag. In de werpnummers pakten 
kogelstoter Kasper Verbeylen/DCLA (16m59) en speerwerper 
Cedric  Sorgeloos/ACW (65m27) uit met stevige resultaten. In 
de springnummers sprong de winnende 7m10 van verspringer 
Tristan Glorie/MACW in het oog. De afstandsnummers draaiden 
uit op tactische races met vaak verrassende winnaars. Naast 
de Belgische titels werden op het BK voor scholieren ook de 
laatste tickets voor de Youth Memorial verdeeld. De beste twee 
nog niet-geselecteerden konden nog een felbegeerd plekje 
versieren voor de 100m, de 400m en de 1000m. Jubileumclub 
AC Herentals, dat zijn 50-jarig bestaan viert, organiseerde met 
veel kunde en enthousiasme de tweedaagse in het Netepark. 

Sven Van Den Bergh. 
Foto: Tomas SISK

Tuur Bras (rechts) en Anton 
Gabriëls. Foto: Tomas SISK
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G l o r i e m o m e n t 
voor Tristan
In de polsstokfinale 
op zaterdag kaapte 
EK-finalist Florian 
Colle/CSDY de titel 
weg met 4m60. 
Meerkamper Jorg 
Vanlierde/DEIN viel 
er met 4m20 (vierde) 
toch wel verrassend 
naast de medailles. 
Het hoog was een 
kolfje naar de hand 
van een andere 
Waalse EK-finalist.
Thomas Carmoy/
CRAC sprong naar goud 
met 2m00. Dat is 8 cm 
onder zijn PR. 
Tristan Glorie/MACW 
maakte zijn favorietenrol 
in het verspringen 
helemaal waar. De West-
Vlaming zweefde bij 
zijn vierde beurt 7m10 
ver. Niels Kesteloot/KKS 
sprong met een ultieme 
zesde sprong van 6m70 nog 
voorbij Matthieu Davies/
OSGA (brons met 6m67) 
naar het zilver. In het 
hinkstap pakte Thibaut 
Didden/LOOI verrassend 
de nationale titel. De 
Limburger verpulverde 
bij zijn allereerste poging 
zijn vorige PR (12m87) 
met liefst 58cm tot 
13m45. De rest stond 
erbij en keek ernaar. Ook 
Grégory Geerts/RESC 
(13m01) en lokale favoriet 
Stijn Rombaut/ACHL 
(13m00) sloopten de 
13m-grens.

Hertalsjes 
Sven Van Den Bergh/AVKA (goud 100m 
in 10”84 en goud 400m in 48”77): 
“Vooral bij het uitkomen van de eerste 
bocht voelde ik de wind wel. In de 48 
seconden lopen vanuit baan zes en met 
zoveel tegenwind, is op zich niet slecht. 
Op de Memorial vrijdag wil ik nog één 
keer goed doortrekken. Maar met een 
specifieke doelstelling zit ik niet in 
mijn hoofd. Wat het hoogtepunt van 
mijn seizoen was? Mijn Belgisch record. 
Het EK meemaken was ook mooi, maar 
daar presteerde ik iets onder mijn eigen 
verwachtingen in de finale. Als cadet 

haalde ik al Belgische 
titels, maar het blijft 
altijd mooi om Belgisch 
kampioen te worden. Ook 
mijn 100m vond ik heel 
goed.”
Cedric Sorgeloos/ACW 
(goud speer met 65m27): 
“Ik begon goed. Mijn 
eerste worp ging meteen 
voorbij de 60 meter. 
Mijn tweede poging was 
uiteindelijk de beste. Ik 
zet een mooie reeks neer 
ondanks het feit dat er een 
redelijk ‘ambetante’ wind 
stond. Mijn persoonlijk 
record is nog twee meter 
verder. Dit seizoen wilde 
ik heel graag voorbij de 
70 meter gooien, maar 
ik vrees dat ik dat zal 
moeten uitstellen tot 
volgend jaar. Aangezien ik 
nog maar eerstejaars ben, 
kan ik dat volgend jaar nog 
als scholier proberen.”
Jonathan Sacoor/OEH 
(goud 200m in 21”83): “Op 
de avondmeeting in Ninove 
liep ik vorige woensdag 
ook al 21”93. Ik wist dat 

het goed zat. Ik had een goeie start en 
een beetje meewind en ik viel niet stil 
op het einde. Dat is een voordeel dat je 
hebt als 400m-loper. Net als Sven heb 
ik na het EK niet meer zoveel specifiek 
op de 400m getraind, maar meer op 
snelheid gewerkt. Ik ben benieuwd wat 
er vrijdag nog uit de bus komt op de 
Memorial. Het EK voor scholieren was 
zonder twijfel het hoogtepunt van mijn 
seizoen. Maar op de Memorial zal het 
ook wel zeer tof worden.”
Tuur Bras/OEH (goud 400mH in 53”47): 
“Op het moment dat ik moest lopen, 
was de wind een beetje gaan liggen. 
Dat viel wel mee. Bij de eerste horde 
kwam ik niet ideaal uit. Normaal start 
ik een pas kleiner, maar nu liep ik de 
eerste horden in een 14-ritme. Dat was 
nog wat zoeken. Naar de tijd heb ik niet 
echt gekeken. Op een kampioenschap 
telt toch vooral de titel. Vrijdag loop 
ik nog de 100m op de Youth Memorial 
en op de interprovinciale match zal ik 
waarschijnlijk de 110m horden lopen. 
Voor mij was het EK het hoogtepunt 
van het seizoen. Al liep ik mijn beste 
horderace misschien wel op een meeting 
in Waldorf in Duitsland. Daar haalde ik 
13”49 in de gietende regen.”

 Teveel wind voor steepler Tim
Tim Van de Velde liet er van bij de start geen twijfel over bestaan dat hij resoluut het 
Belgisch record aanviel. Zijn trainer, Marc Nevens, riep hem vanaf de zijlijn de rondetijden 
toe: “67  (ronde 1),  68 (ronde 2), 71 (ronde 3), 73 (ronde 4). Indien Tim  zijn vijfde en 

laatste rondje onder de 68 seconden zou lopen, 
zou hij het BR (5’46”80) verbeteren. Maar 
ondanks een vinnig eindsprintje lukte dat net 
niet. De klok stopte op 5’49”05. Twee seconden 
boven het Belgisch record van Peter Daenens uit 
1977, wiens zoon Arthur minder dan een uur later 
naar 800m-zilver zou lopen. “Er stond net iets 
te veel wind om het record te pakken. Nochtans 
zat het gevoel heel goed, maar ik kon op het 
einde niet meer opboksen tegen de wind,”  
vertelde de Europese scholierenkampioen 
steeple. “In de voorlaatste ronde voelde ik dat 
ik een beetje stilviel en dat het misschien ‘net 
niet’ zou worden. Maar uiteindelijk loop ik nog 
wel mijn op één na snelste 2000m steeple ooit. 
Op de meeting in Duffel haalde ik al 5’47”90. 
Maar deze chrono is zeker niet slecht. Ik ben 
nog maar eerstejaars. De scholierenrecords 
kan ik volgend jaar nog verbeteren. Vrijdag 
wil ik op de 1000m van het voorprogramma in 
de Memorial goed lopen. Daar zal het Belgisch 
record niet ter sprake komen.  Na de Memorial 
is het hoog tijd voor wat rust. Het is allemaal 
heel snel gegaan dit seizoen en ik moet toch 
eerst alles even laten bezinken en analyseren 
voor ik aan de wintervoorbereiding begin.”

Tim Van De Velde. Foto: 
Johnny DE CEULAERDE

Cedric Sorgeloos. Foto: 
Johnny DE CEULAERDE

Florian Colle. Foto:  
Johnny DE CEULAERDE

Tristan Glorie.  
Foto: Johnny DE CEULAERDE
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BK aflossingen juniores: 

Leuke estafetteduels 
Samen met het BK cadetten-scholieren stond in Herentals tra-
ditioneel ook het BK estafette voor juniores op de agenda. Hoe-
wel de opkomst zéér beperkt was, leverde ook dit BK enkele 

leuke duels op. In de sterk-
ste reeks van de 4x100m bij 
de jongens vertrokken de fa-
vorieten van RESC met slot-
loper Dylan Caty niet goed. 
WACO ging verrassend al snel 
aan de leiding en kon, on-
danks een sterk opzettende 
Caty, positie houden. Victor 
Renard, Camille Snyders, 
Antoine Snyders en Nico-
las Rongy schonken de nog 
steeds piepjonge club uit 
Waremme een onverhoopte 
zege in 42”48. In de 4x400m 
werd er in de twee reeksen 
op hoog niveau gelopen. Ei-
genlijk was het jammer dat 
de sterkste teams niet tegen 
elkaar uitkwamen, maar ook 
deze situatie zorgde voor 
spanning. AVLO liep in de 
eerste reeks een uitstekende 
3’23”56, maar in de tweede 
serie kwam favoriet RCG 
met onder meer Dylan Owu-

su in actie. Ze vochten een pittig duel uit met AVT, en trokken 
daarin aan het langste eind, maar 3’24”62 volstond niet voor de 
titel. Die ging dus naar AVLO met Jasper Van Driessche, Sander 
Van Assche, Brandon De Backer en Dries Van Nieuwenhove. In 
de 4x1500m slechts één ploeg aan de start: FLAC werd zo kam-
pioen met Tobias Vermeersch, Falco Defour, Thomas Vandamme 
en Jonathan Goudeseune in 18’32”03. Bij de meisjes stond er in 
de 4x100m geen maat op Lore Bauwens, Laura Beylemans, Lisa 
Lammens en Marianne Huys die voor RCG naar de zege snel-
den in 50”04 voor Meetjesland. De 4x800m werd een bijzon-
der spannend duel tussen AVT en DAC, waarbij Lotte Smeets 
voor AVT uiteindelijk het werk kon afronden in 10’17”61. In die 
kansrijke positie werd ze door Marte Truyers, Lone Meertens en 
Katrien De Neve op pad gestuurd. Milan AUGUSTIJNS

Vallen, opstaan en weer doorgaan. En winnen. Dat deed ook Remi Schyns in de 3000m, waar hij Guillaume Grimard (2018) nog terugwees. De Hervenaar was niet origi-
neel: Ook Mo Farah in Rio en Lasse Viren in Munchen ‘72, kenden tijdens de Olympische 10.000m-finale een gelijkaardig wedstrijdverloop. Foto: Tomas SISK

Jasper Van Driessche stuurt Sander Van Assche op weg naar een nati-
onale 4x400m-titel voor Lokeren. Foto: Johnny DE CEULAERDE

AC Meetjesland won de 4x100m voor CA Brabant-Wallon (links) en Sparta Bornem 
(rechts), die er ook nog het brons van de 4x800m bijnamen. Foto: Johnny DE CEULAERDE

Links: 
Zaterdag 03 & Zondag 04 september 2016 Herentals 
Resultaten: http://www.acherentals.be/liveresults/20160903/schedule.html
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