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BK HALVE FOND JEUGD

ELIOTT CRESTAN SLUIT AF MET INDOORTITEL  
EN WEDSTRIJDRECORD
De uitgestelde BK-indoor 800m en 1500m voor de jeugd en de beloften, verliepen 
veeleer spannend dan hoogstaand. Toch zorgde één van de tien kampioenen voor 
een nieuw wedstrijdrecord. Eliott Crestan/SMAC zorgde daarvoor. De Namense 
E-business student bracht in de 800m het U23-record van Pierre-Antoine Balhan 
(1’50”23 in 2014) op 1’50”15. 

“Ik kwam voor een duik onder 1’50”. Ik 
begon op 9 februari het seizoen in het 
Franse Metz met 1’48”47 en dook zo als 
9de de Belgische top tien aller tijden in. 
Ik verbeterde mij één week later in het 
Schotse Glasgow tot 1’47”43 en liep er in 
het BK-weekend de 3de Belgische indoor-
chrono ooit. Ik beschikte in tegenstelling 
tot die twee buitenlandse wedstrijden 
bij mijn enige optreden in eigen land 
niet over een tempomaker en evenmin 
over sterkere tegenstanders. Sebastien 
Lins/RESC wilde zich als haas opofferen 
maar kon enkel toekijken. Ik liep van 
de eerste tot de laatste meter op kop. 
Een duik onder 1’50” is in die omstan-
digheden evenmin vanzelfsprekend.” 
Tibo De Smet/RCG en titelverdediger 
Gerbrand Huts/RCT deden als 2de en 3de 
met 1’50”47 en 1’52”62 in het zog van 
Eliott Crestan indoor wel beter dan ooit.  
Ruben Verheyden/EA won het BKu23 
1500m in 3’56”49. De Lebbeekse stu-
dent burgerlijk ingenieur rondde een solo 
met ruime voorsprong af op Florian Wil-
locq/OSGA (2de in 4’04”12), vorig jaar 
3de, en Sander Van Assche/AVLO (3de 
in 4’06”74). Ruben snelde afgelopen zo-
mer naar 3’43”83 en liep het EKJ 1500m, 

maar maakte indoor nog geen naam. “Ik 
legde mij in het verleden tijdens de win-
ter steevast toe op het veldlopen. Veel 
veranderde er niet. Dit BK was voor mij 
een tussendoortje. Ik liep mijn eerste in- 
doorwedstrijd ooit. En niet mijn laatste. 
Het beviel mij.” Louis Vandermessen/
CABW won de juniorestitel in 4’01”07 van 
Lennert Dewulf/RCG (4’03”56) en Aron 
Claesen/ATLA (4’05”10). Ook hij staat 
deze winter indoor enkel genoteerd met 
deze BK-prestatie. “Ik woon in het Fran-
se Rijsel. Mijn vader Arnaud Vandermes-
sen, die met zijn 5’56”52 in 1984 over 
2000m steeple 10de staat op de Belgische 
scholierenlijst aller tijden, werkt daar. 
Ik begon universitaire studies politieke 
wetenschappen in het Amerikaanse Port-
land. De studies mochten er zijn. De at-
letiek haalde er een hoog niveau. Maar 
het was teveel doelgericht. Ik beleefde 
geen plezier aan het trainen. Portland 
is voor mij een afgesloten hoofdstuk.”  
Michael Bafort/RIEM liep met het juniores-
goud van de 800m weg na 1’58”46. De ki-
nestudent uit Eeklo spaarde zich en spurt-
te 6/100 sneller dan Korneel Weekers/
ADD. Voor Brent Soetens/LEBB volstond de 
3de plaats en 1’59”40 in de 2de reeks niet 
voor het brons. Oostendenaar Aaron Cou-
lier/HCO won de eerste reeks in 1’58”52.  
Regis Thibert/HERV, vorig jaar cadet-
tenkampioen, maakte het BK-scholieren 
hard. Grégoire Demanet/SMAC uit het 
Namense Wepion, die net als idool Eliott 

Joachim Bafort (342) controleert de junioresrace. Korneel Weekers (205) loopt naar 
het zilver, maar Brent Soetens (261) zal het brons moeten laten aan de winnaar van 

de eerste 800m-serie, Oostendenaar Aaron Coulier.

Eliott Crestan (2958) 
en Tibo De Smet.

Ruben Verheyden.
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Crestan bij André Mahy traint, maak-
te ze als eerste af na 1’55”84. Slechts 
bij 3 van de 32 voorgaande BK-indoor 
voor scholieren ging het nog sneller. 
Victor Bettens/EA was de 3de van de 6 
jongens, die onder 2 minuten doken.  
Wonne Delcour/DAC werd in het BK-ca-
detten 800m met 2’06”49 net als bij 
het BK-cross 2de. Chiel De Cremer/ACP 
spurtte 6/100 sneller. De Tollembeeknaar, 
die 2de werd bij het KVV-indoor, begon 
als 7-jarige in het spoor van zijn recrea-
tieve ouders te lopen. Met Arthur Enge-
len/ACHL (2’06”77) viel ook het brons in 
Vlaamse handen. 

Nina Van Pelt/LOOI zette als snelste ca-
dette van de 1ste reeks met een verbete-
ring van 2’26”88 tot 2’18”21 de meisjes 
van de tweede reeks onder druk. Mila 
Van Eynde/LYRA, tot dan lijstaanvoerster 
met 2’19”77, gooide er meteen de beuk 
in. Niemand haakte aan, maar zij kon 
het niet afmaken. Zwijnaardse Lore 
Henkens/KAAG remonteerde haar in de 
laatste rechte lijn en won de 2de reeks 
in 2’17”43. Voor Mila restte met 2’18”86 
het brons. De vertrouwde namen de-
den het bij de scholieren. Zeg maar de 
Grembergense tweelingzussen Kluskens. 
Elena verlengde haar titel met 2’17”10. 
Eén verschil met het BK-cadettenpodium 
van vorig jaar. Adeline Temmerman (2de 
in 2’18”60), toen 3de, verwees met Jana 
Kluskens (3de in 2’19”21), de 2de van 

toen naar het brons. Het BK-juniores le-
verde een volledig LBFA-podium op waar-
van Marine Joblin/RESC met 2’24”67 het 
goud behaalde. Wemmelse Camille Muls/
RESC bezorgde het Brusselse Excelsior ook 
het goud U23. Zij soleerde naar 2’08”38. 
Haar 2’07”66 van vorig jaar bleef over-
eind als wedstrijdrecord. Juniores en be-
loften vrouwen liepen in tegenstelling tot 
hun mannelijke leeftijdsgenoten hun BK-
1500m samen. Gewoon omdat er samen 
net geen 10 deelneemsters waren. Lore 
Quatacker/KAAG beet van de eerste tot 
de laatste meter de spits af en won haar 
eerste BK-titel in 4’41”88. “Ik woon offici-

eel in het West-Vlaamse Zillebeke, maar 
studeer kine op kot in Gent. Ik stapte over 
van FLAC naar KAA Gent. Vooral omdat ik 
mij in Gent als FLAC-atlete niet goed in 
mijn vel voelde bij de clubtrainingen van 
KAA Gent.” Kleine Heleen Vermeulen/LYRA 
spurtte als 2de naar het junioresgoud met 
4’44”62. “Ik werd bij het BK korte cross 
22ste. Geen man overboord. Veldlopen is 
mijn ding niet. Ik ben een pisteloopster-
tje,” stelde de Kapellense vast.

Chiel De Cremer (links) zal met een formidabel eindschot zijn Vlaams-Brabantse 
collega Wonne Delcour (852) nog van de scholierentitel houden. Arthur Engelen (8) 

houdt Noah Coetsier van dit 800m-podium.

Roeselaarse Adeline Temmerman 
(rechts) zal zich in de 800m scholie-
ren tussen de zusjes Elena (links) en 

Jana Kluskens (midden) op het podium 
kunnen wringen.

Marine Joblin.

Lore Quatacker.
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SCHOLIERENINTERLAND U17

VLAAMSE JONGENS BAAS IN EIGEN HUIS
In de golden sixties vond er wel elk jaar een atletiekinterland Neder-
land-België plaats, of een Westathletic of een Europabeker die toen nog in 
meerdere etappes werd betwist. En dat waren heus niet de enige landen-
ontmoetingen. Maar na 1990 groeide de atletiek steeds meer uit tot een 
individuele sport. Daarbij sneuvelden ploegevenementen zoals die inter-
lands en recent ook nog de provinciale match. Beweren dat de scholieren-
interland de tand des tijds weerstond, is de waarheid geweld aandoen. 
Het evenement vond pas voor het eerst plaats in 2001 in het Franse Liévin. 
Daarna volgde drie keer op rij Gent en na een onderbreking van 5 jaar in 
2008, kreeg het een vervolg in het Duitse Düsseldorf. Gent sloot in 2010 
het decennium af. 

Dat indoorgebeuren herleefde pas in 
2018 in het Nederlandse Zoetermeer. 
Het Duitse Munster kwam in 2019 aan de 
beurt. Zaterdag keerde het evenement 
voor de 5de keer terug naar de Gentse 
Topsporthal. Qua accommodatie kon dat 
tellen. Zoetermeer was een hangaar met 
6 banen in rechte lijn en zonder piste 
rondom. Munster telde eveneens 6 banen 
in rechte lijn en 4 banen rondom. Voor 
een tribune was er net als in Zoetermeer 
geen plaats. Gent heeft alles te bieden: 
er liggen 8 banen in de rechte lijn, 6 
rondom en een doorlopende tribune met 
ruim 2000 plaatsen. In tegenstelling tot 
de eerste edities kwamen vanaf 2018 en-
kel eerstejaarsscholieren in aanmerking. 

De deelnemende federaties wilden elk 
jaar andere jongeren de kans geven om 
voor het eerst internationale ervaring op 
te doen. Owen Malone trad net als bij de 
twee voorgaande edities aan als VAL-af-
gevaardigde: “Wij selecteerden op basis 
van het BK-jeugd, dat amper één week 
eerder in de Topsporthal plaats vond. Er 
staan bij de meisjes en de jongens tel-
kens 10 disciplines op het spel met 2 at-
leten per discipline. Dat betekent 40 at-
leten per team. Het potentieel is beperkt 
en vervangers vinden om forfaits op te 
vangen, valt dan ook moeilijk. Wij telden 
in 2018 en 2019 telkens 3 nulscores. Deze 
keer liep het van een leien dakje. Wij 
traden voltallig aan en scoorden in alle 

disciplines met 2 atleten. De LBFA slaag-
de ook in die krachttoer. Nederland miste 
een atlete in de 60m horden. Nord Rhein 
Westfalen, de Duitste deelstaat met 18 
miljoen inwoners tegenover 6,5 miljoen 
voor heel Vlaanderen, zat verveeld met 
‘last minute’ vervangingen en vond geen 
jongens voor de 400 meter.” Onze oos-

DE EINDSTANDEN

 Jongens  Meisjes  Totaal  

1. NRW  101  118.5  219.5 
2. VAL  111  96  207 
3. NED  85  102  187
4. LBFA  79  62.5  141.5

De (Oost-) Vlaamse verspringmeisjes 
Sennah Vanhoeijen (links) en Thais 

Favoreel.

Aanwijzingen van teamcoach Owen Malone.
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terburen wonnen met Lennart Harten-
berg de 60m (7”03) en de 200m (22”48) 
evenals het hoogspringen en telden na 
7 van de 10 disciplines bij de jongens 82 
punten tegenover 68 voor de VAL, 62 voor 
Nederland en 59 voor de LBFA. Sacha Sij-
bers/SACN, 2de van het BK-verspringen, 
zorgde bij de VAL dankzij zijn winnende 
5m68 tot dan voor de grootste inbreng. 
Het venijn zat in de staart. Nord Rhein 
Westfalen bleef puntenloos in de 400m. 

Onze jongens scoorden in de 3 resteren-
de onderdelen liefst 43 van 46 mogelijke 
punten. Dat was het werk van Tijl Coc-
quyt/DEIN en Ruben Allaert/SACN, die in 
de 400m met 53”14 en 53”31 1ste en 2de 
werden. Ook Holy Nwanchukwu Thomp-
son/ATAC (hinkstap: 1ste met 12m91), 
Idris El Hamroumi/HAKI (hinkstap: 4de 
met 12m16) evenals Jaron De Vriese/
ASVO, Cedric Verschueren/ACW, Stijn 
Van Der Vreken/ACW en Senne De Vos/
KAAG, die de 4x200m wonnen in 1’30”42, 
droegen hun steentje bij. De VAL-jongens 
verzamelden 111 punten. Nord Rhein 
Westfalen werd 2de met 101 punten, 
Nederland eindigde 3de en de LBFA 4de. 

De Vlaamse meisjes openden erg sterk. Sen-
nah Vanhoeijen/DEIN won het inleidende 
verspringen en verbeterde zich van 5m81 
tot 5m83. Amelie Verhavert/HAMM voegde 
er dankzij de 60m horden (8”88) een 2de 
VAL-zege aan toe. Winst bleef daarna uit. 
De meisjes vielen van de 1ste naar de 3de 
plaats terug. Zij haalden 96 punten. Nord 
Rhein Westfalen won het pleit met 118,5 
punten. Nederland werd 2de en de LBFA 
4de. Nord Rhein Westfalen werd na optel-
ling van de punten van de jongens en de 
meisjes eindwinnaar met 219,5 punten, ge-
volgd door de VAL (207 punten), dat voor de 
3de keer op rij 2de werd, Nederland (187 
punten) en de LBFA (141,5 punten).       

Holy Nwanchukwu Thompson.

Amelie Verhavert.

159



Tekst: Hans VANBESIEN * Foto’s: Johnny DE CEULAERDE * Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS
 

Meer info: BK halve fond cadet-scholier-junior-belofte: http://results.toastit-live.be/

Scholiereninterland U17: http://www.toastit-live.be/results/2020/maa/za07/schedule.html
 

@letiekleven verzonden: vrijdag 13 maart 2020

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, website, mail, fotokopie of op welke wijze ook,  
zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Teksten en foto’s blijven eigendom van de auteur-fotograaf.

  

Tussencover: De interland voor eerste-
jaarsscholieren leverde enkele leuke 
prestaties op. Zoals deze Tijl Cocquyt 
die in de 400m de zege binnenhaalt en 
samen met de winnaar van de andere 
reeks, Ruben Allaert, zorgt voor een 
Vlaamse  dubbelslag.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Cover 1: De cadetten, scholieren, juni-
ores en beloften moesten vanwege de 
gevolgen van een voorjaarsstorm een 
week langer wachten voor hun medail-
les in de 800m en de 1500m. Deze Lore 
Henkens liep naar de 800m-titel bij de 
cadetten meisjes.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Het orgelpunt met de ruime 4x200m 
zege van de Vlaamse jongens. In beeld 

slotlopers Stijn Van Der Vreken en 
Senne De Vos.
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