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HAMERSLINGERAAR RÉMI MALENGREAUX VOORBIJ 66M
De Flanders Classics in Sint-Niklaas bediende een breed atletiekpubliek. Alle ca-
tegorieën en veel verschillende proeven kwamen aan bod, waardoor de meeting 
zo’n 370 deelnemers lokte. Hamerslingeraar Rémi Malengreaux en kogelstoter 
Matthias Quintelier lieten sterke werpprestaties optekenen. Verspringer Daniël 
Segers maakte een mooi wederoptreden, junior Adrien Devriendt imponeerde op 
de spurt en veel cadetten en scholieren hielden twee weken voor hun KVV een 
geslaagde test. 

ACW trok op de meeting overduidelijk de 
kaart van de jeugdcategorieën met onder 
andere aparte hordewedstrijden voor ca-
detten en scholieren. De actie was goed 
gespreid met kampnummers die startten 
om 12u en loopnummers die op gang kwa-
men vanaf 16u. Veel cadetten en scholie-
ren gebruikten de meeting om zich te tes-
ten twee weken voor hun KVV. Doordat de 
meeting samenviel met de scholiereninter-
land ontbraken er weliswaar wat nationale 
toppers in die categorie, waaronder een 
aantal sterke scholieren van de organise-
rende club. Geen Merel Maes/ACW in het 
hoogspringen, afstandsloopster Charlotte 
Penneman/ACW, sprinter Cedric Ver-
schueren/ACW of werper Ides Verhulst/
ACW bijvoorbeeld. Charlot Swankaert/
ACME greep haar kans in het hoogsprin-
gen en won de competitie met een mooi 
PR van 1m64. Bij de juniores bevestigde 
Yorunn Ligneel/HAC haar goeie vorm van 
de voorbije weken. Ze wipte over een win-
nende 1m74. In het hamer boekte Vanes-
sa Sterckendries/OEH een logische zege 
met 64m98. Haar mannelijke collega Rémi 
Malengreaux/RCG verkeert momenteel 
in de vorm van z’n leven. De vijfvoudig 
Belgische kampioen gooide z’n PR van de 
dinsdag voordien alweer aan diggelen. Zijn 
hamer landde 66m03 ver. Hij klimt zo naar 
de vijfde plaats aller tijden in België. Orry 
Willems/VMOL, die het grootste deel van 
het jaar in de Verenigde Staten studeert, 
was de beste junior met de hamer. Zijn 
prestatie: 62m76.

QUINTELIER STOOT 18M05

Kogelstoter Matthias Quintelier/LYRA 
snuffelde ook aan zijn record. Voor de 
derde keer dit seizoen stootte hij voorbij 
de 18m. Zijn winnende poging bedroeg 
18m05. Na een schouderoperatie en de 
daaropvolgende revalidatie, bleef hij ne-
gen maanden uit competitie. Maar nu is hij 
terug op het niveau van vorig jaar toen hij 
in augustus zijn PR op 18m24 bracht. Bij de 
juniores kaapte Andreas De Lathauwer/VS 
de zege weg met 15m71. Een meter onder 
z’n PR. Hij eindigde nipt voor meerkamper 
Jente Hauttekeete/KAAG (15m63). In het 

discus eindige hij met 47m64 tweede op 
ruime achterstand van Lars Coene/KAAG 
(53m30). Daniël Segers/RESC kwam voor 
het eerst sinds z’n blessure – opgelopen 
op 29 mei op de IFAM – nog eens in actie 
in de verspringbak. De voormalige meer-
kamper werd tweede met 7m15 na een 
onvermijdelijke Jamaicaan. Een hoopge-
vende prestatie. Op de 800m wist Jonas 
Van Schoubroeck/ARAC de zege binnen te 
halen. Hij volgde een te snel gestarte haas 
niet en liep z’n eigen tempo waardoor hij 
vrijwel de volledige dubbele baanronde 
in z’n eentje afwerkte. De klok stopte 
op 1’51”92. Op de 800m bij de vrouwen 
lieten scholiere Charlotte Vervoort/LYRA 
(winst eerste serie in 2’14”90) en cadet-
te Margaux Dossche/ACME (winst derde 
serie in 2’16”06) zich in positieve zin op-
merken. De afsluitende 3000m verliep erg 
spannend. Maarten De Nys/DUFF trok aan 
het langste eind in 8’34”02 met in z’n zog 
Jonas Van Den Bosch/ACHL (8’34”26) en 
junior Thijs Roelen/ACG (8’35”02). Scho-
lier Casper Lievens/VAC dook met 8’57”10 
ook nog netjes onder de 9 minuten.

DEVRIENDT MET SNELLE 10”81

ACW is een club met een stevige spurttra-
ditie met in het recente verleden nog Bel-
gische titels voor de junioresploeg 4x100m 
bij de vrouwen. Door blessures en vakan-
ties moesten een aantal spurtsters verstek 
geven. Maar de lokale juniore Anouchka 
Kadiamba/ACW zette toch aardige chro-
no’s van 12”20 (100m) en 25”01 (200m) 
neer. Ze kreeg stevig weerwerk van de 
Jamaicaanse spurters die ook op de Flan-
ders Cup in Lyra van de partij waren. Ju-
nior Adrien Devriendt/ACME knalde naar 
10”81 op de 100m en 22”08 op de 200m. 
400m-specialiste Helena Ponette/HCO 

Charlot Swankaert

 De Jamaicaan Michael Bentley won de 100m  in 10"42. 
Adrien Devriendt (rechts in de achtergrond) was de beste Belg met 10"81
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kwam prima voor de dag op de 100m (12”29) 
en de 200m (24”45). Tuur Bras/OEH spurtte 
naar een degelijke 200m-tijd van 21”78 en 
mocht als derde het podium op samen met 
twee Jamaicanen. Op de 110m horden voor 
juniores won Europees U20-kampioen tien-
kamp Jente Hauttekeete het spannend duel 
van Elie Bacari/DCLA: 14”18 vs 14”19.

Nog enkele sterke cadettenprestaties: Yilio 
Philtjens/DCLA won de polsstokcompetitie 
met 4m13, Tibo Leboda/AVKA de 300m 
horden in 40”87 en Kamiel Van Raemdon-
ck/SPBO het discus met 53m89. De meeting 
bleef grotendeels droog. Pas vanaf 19u30 
viel er wat regen. Net als op de Flanders 
Cup in Lier waren er weer flink wat doping-
controleurs aanwezig waardoor veel atle-
ten ook die speciale ervaring eens mochten 
meemaken.

REACTIES 

Rémi Malengreaux/ACG (winst hamer met 
66m03): "Ik had er vertrouwen in dat ik 
mijn record kon werpen en het is gelukt. 
Eigenlijk was ik heel slecht aan de wed-
strijd begonnen. Het inwerpen voelde al 
niet super. Mijn eerste twee worpen waren 
heel slecht. Ik begon al te vrezen dat het 
niet meer zou gebeuren. Maar dan had ik 
plots toch die hele verre derde poging en 
dan was ik vertrokken. Ik mag absoluut niet 
klagen. Ik ben blij dat het eruit gekomen 
is. Er kan zeker nog wat bij, maar ik vind 
dit zeker al oké. Persoonlijk vind ik dat die 
66m toch heel anders oogt. Het verschil 
met de absolute wereldtoppers is toch 
weer wat kleiner geworden. Realistisch 
gezien, denk ik dat er ik nog dit seizoen 
nog maximaal twee meter kan bijdoen. Op 
voorwaarde natuurlijk dat het allemaal 
wat meezit."

Tibo Leboda/AVKA (winst 300m horden 
cadetten in 40”87): "Ik heb toch weer en-
kele honderdsten van mijn PR gedaan. De 
laatste horde nam ik niet heel goed, dus 
normaal gezien moet ik nog ietsje sneller 
kunnen. Het KVV en het BK cadetten zijn 
de grootste doelen. Indien die wedstrij-
den goed gaan en het er uitkomt, zit een 
podiumplaats of misschien zelfs een over-
winning erin. Ik hoop ook om onder de 40 
seconden te duiken. Ik heb wel het gevoel 
dat ik nog iets van mijn tijd kan afdoen. We 
zullen wel zien hoeveel."

Charlot Swankaert/ACME (winst hoog 
scholieren met 1m64): "Mijn vorige record 
bedroeg 1m56. Dat stond er nog van vo-
rig jaar. Ik heb goed getraind en dat loont 
blijkbaar. Aan het KVV kan ik jammer ge-
noeg niet deelnemen. Maar misschien dat 
het BK nu wel kan. We zullen wel zien. Ik 
ga proberen om nog iets beter te doen dan 
die 1m64."

Andreas De Lathouwer/VS (winst kogel 
met 15m71): "Mijn record is meer dan een 
meter verder. Het was niet schitterend. De 
laatste tijd draait het op de wedstrijden 
wat minder jammer genoeg. Ik weet niet 
waaraan dat ligt. Op training lukt het dan 
weer wel zeer vlot. Het is vreemd dat het 
er op de wedstrijden maar niet wil uitko-
men."

Vanessa Sterckendries/OEH (winst hamer 
met 64m98): "Ik ben van plan om in sep-
tember opnieuw te pieken dus nu ben ik 
opnieuw aan het trainen. De bonus hier is 
mooi meegenomen nu ik een paar manden 
onbetaald verlof had genomen. Als ik begin 
mei mijn voet niet had omgeslagen, had 
het volgens mij echt wel gekund. Ik wist 
uiteindelijk dat ik op het BK en in Luzern 
70m moest halen. Ik heb op mijn hotelka-
mer in Luzern geweend. Daar ga ik niet om 
liegen. Ik kan ook niet naar de Olympische 
Spelen kijken. Dat is te pijnlijk. Gelukkig 
ben ik goed omringd en heeft mijn omge-
ving mij gesteund. Ik ben een weekje met 
vakantie naar Mallorca geweest en dan heb 
ik de knop kunnen omdraaien. Ik wil echt 
nog die 70m halen. Dat blijft een drijfveer. 
Ik train nu ook bij federatietrainer van de 
Vlaamse Atletiekliga Tom Corstjens om 
op fysiek vlak nog te verbeteren. Dat kan 
allemaal helpen. Ik heb nog twee World 
Continental Tours aangestipt. In Polen en 
Nairobi wil ik al punten scoren richting het 
WK in Eugene. Wie weet kan ik zelfs de 
rechtstreekse limiet werpen. Tokio heb ik 
me laten afpakken, maar het WK in Eugene 
ga ik me niet laten ontglippen."

Sita Steels/HAMM (winst 100m horden 
scholieren in 14”64): "Het was veel snel-
ler dan mijn vorige PR. Mijn vorige record 
was 15”14. Op training ging het ook wel 
goed dus ik wist wel dat ik mijn record kon 
verbeteren. De 100m was voor mij lang ge-
leden. Ik focus vooral op de horden. Een 
finale op de 100m horden op het KVV zou 
mooi zijn als eerstejaars."

Tibo Leboda (midden)

Rémi Malengreaux
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Helena Ponette/HCO (vijfde 100m in 
12”29 en tweede 200m in 24”45): "Nor-
maal gezien loop ik voornamelijk de 400m. 
Als afwisseling dacht ik om nog eens een 
100m en een 200m te doen. Dat doe ik ie-
der jaar één keer om te zien hoe mijn snel-
heid is geëvolueerd. Vorig jaar liep ik door 
omstandigheden geen 200m. Maar ten op-
zichte van twee jaar geleden was de 200m 
een heel stuk beter. In 2019 liep ik 25”17 
en nu dus een stuk sneller. Ik ben heel blij 
dat ik voor het eerst onder de 25 seconden 
ben geraakt. Komend weekend op de Flan-
ders Cup in Kessel-Lo loop ik een 300m. Het 
zou mooi zijn moest ik daar onder de 39 
seconden kunnen lopen."

Matthias Quinelier/LYRA (winst kogel met 
18m05): "Ik vond het oké. Zeker nadat ik 
vorige week wat ziek ben geweest (red. 
Op de Flanders Cup in Lier vorige zater-
dag presteerde hij met 16m96 ondermaats 
door buikgriep) en ik net mijn tweede vac-
cin kreeg waardoor ik me een paar dagen 
echt slecht voelde. Technisch en qua gevoel 
vond ik het niet 100 procent. Maar de 18 
meter staat er wel. Daarover ga ik niet kla-
gen. Tijdens het inwerpen ging het noch-
tans iets minder dan gewoonlijk, maar ik 
heb een mooie reeks neergezet. Nu is het 
vooral een kwestie van nog wat fitter te 
worden en de gezondheid op punt te krij-
gen. Er zit nog veel progressie in. De vraag 
is alleen wanneer het er nog kan uitkomen. 
Natuurlijk was het al een lang seizoen. Na 
mijn schouderoperatie en -revalidatie had 
ik nog geen moment rust en dat begint 
stilaan te wegen. Maar als ik zie op welke 
manier ik die 18m stoot, dan weet ik het 

gewoon dat het veel beter kan. Als ik er 
dan één keer goed opzit en de kogel per-
fect raak, kan een uitschieter altijd. Zeker 
met de draaiaanloop kun je af en toe uit 
het niets een monsterworp krijgen."

Jonas Vander Avert/KAPE (winst polsstok 
met 4m33): "Momenteel ben ik goed aan 
het springen, maar vandaag presteerde ik 
iets minder omdat het de derde wedstrijd 
op rij was. Ik miste punch boven de lat. Ik 
moet ook nog even wennen aan mijn nieu-
we materiaal. Mijn doel is om nog 4m80 te 
springen deze zomer. Op het BK voor be-
loftes zou ik graag een medaille halen. Ik 
sukkel wel wat met scheenproblemen. Dat 
probeer ik onder controle te krijgen met 
professionele hulp."

Elien Vekemans/DCLA (winst polsstok 
met 3m93): "Ik ben nog niet zolang bezig. 
Ik ben nog steeds aan het opbouwen en ik 
spring ook nog niet op volle aanloop. De 
hoogtes moeten nog komen, maar op tech-
nisch vlak gaat het de goeie richting uit. 
Het was leuk om nog eens een wedstrijdje 
mee te pikken. Op de Flanders Cup voor 
eigen club in Kessel-Lo ga ik opnieuw sprin-
gen. Hopelijk nog ietsje beter daar. Daarna 
vertrek ik stilaan weer naar de universiteit 
in Arkansas. Ik voel dat de 4 meter er zeker 
opnieuw zit aan te komen binnenkort." 

Helena Ponette
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Alle uitslagen van de Athletics Classic 
Meeting van ACW vind je hier.

Elien Vekemans
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