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BELGISCHE RECORDS SNEUVELEN IN BRUSSEL & OORDEGEM
De Belgische kampioenschappen AMH werden afgelopen zomer op twee locaties 
afgewerkt. De atleten met een fysieke (FYS) of visuele handicap (VI) streden 
om de nationale titels in het Koning Boudewijnstadion tijdens het BK alle cate-
gorieën. De atleten met een verstandelijke handicap (VE) kwamen in actie in 
Oordegem. Maar liefst 18 Belgische records werden aangescherpt, waardoor de 
G-atleten zich duidelijk lieten gelden tijdens hun BK’s. 

BK AMH FYS EN VI BRUSSELBK AMH FYS EN VI BRUSSEL

De resultaten van de Belgische kampi-
oenschappen voor FYS en VI atleten zijn 
opgemaakt in de volgorde van prestatie. 
Om de atleten met verschillende soorten 
handicaps met mekaar te kunnen afwegen 
bestaat er een internationale IWAS-score 
tabel die het resultaat afweegt ten opzich-
te van het wereldrecord in die klasse. Als 
je over de prestatie in Atletiek.nu scrolt 
zie je de toegekende punten, die afhan-
gen van de ernst van de handicap van de 
atleet. Een atleet die tweede wordt maakt 
daardoor nog steeds kans op de overwin-
ning als die prestatie meer punten ople-
vert ten opzichte van de prestatie van de 
atleet die als eerste finishte. 

GENYN EN LEFEVRE MET DE 
DUBBEL NA HOGE SCORES

Tijdens de Belgische kampioenschappen 
alle categorieën werden ook de wedstrij-
den voor atleten met fysieke (FYS) of visu-
ele handicap (VI) afgewerkt in het Koning 
Boudewijnstadion. Voor de wheelers ston-
den alle loopnummers tot en met 1500m 
op het programma. Op de 100m bij de 
mannen was Remi Kizito/WS de snelste 
met 18”14 (75,137 punten), maar zowel 
Peter Genyn/PAR (19”85 – 99,294 punten) 
als Roger Habsch/RFCL (20”36 – 80,599 
punten) scoorden een hoger puntentotaal, 
waardoor Genyn de nieuwe Belgische kam-
pioen werd. Habsch was in de categorie 
52 wel goed voor een nieuwe Belgische 

recordtijd met zijn 20”36. Bij de vrouwen 
werd het bijzonder nipt. De 17”56 van Léa 
Bayekula/WS leverde haar 87,414 punten, 
terwijl Joyce Lefevre/PAR met 87,617 
net iets hoger scoorde dankzij 19”14. Op 
de 200m kwamen Genyn (37”77 – 96,955 
punten) en Lefevre (35”08 - 86,972 pun-
ten) alle twee alleen aan de start, met een 
tweede titel na een sterk puntentotaal als 
gevolg. Bayekula en Habsch kozen voor de 
400m. Met 58”35 (88,946 punten) scoorde 
Bayekula bijzonder goed. Habsch was goed 
voor 77”24 (71,374 punten) en Peter Co-
syn/KAAG werd tweede met 78”11 (62,834 
punten). De tijd van Cosyn was wel goed 
voor een nieuw Belgisch record in de cate-
gorie 34. Op de 1500m stond Cosyn ook aan 
de start en opnieuw zette hij een Belgisch 
record neer. Met 5’28”68 en 57,785 punten 
kwam daar ook de Belgische titel bovenop 
voor de man uit Ooststakker.

DELESPESSE HAALT HET NET 
EN DUBBEL VOOR MOONS

In de kampnummers kregen we mooie com-
petitie in het verspringen bij de mannen. 
Mathieu Moulart/WS sprong 5m52 (72,823 
punten) ver, een nieuw Belgisch record in 
de categorie 47. De Belgische titel moest 
hij wel laten aan David Delespesse/OEH 
met 5m12, wat hem nipt meer punten 
opleverde (73,142 punten) dan Moulart. 
Ruben Persoons/VS werd derde met 4m24 
(62,629 punten). In het hoogspringen bij 
de mannen was de titel voor Stefaan Con-
stant/VOLH met 1m37 (64,018 punten) 
en zilver was er voor Timo Thielemans/
VOLH (1m20 – 59,701 punten). Beide re-
aliseerden hiermee een Belgisch record, 
Stefaan in de categorie 46 en Timo in de 
categorie 38. Jacques Denys/RESC haalde 
de dubbel met een Belgische titel in het 
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speerwerpen (11m61 – 20,152 punten) en 
het discuswerpen (15m05 – 23,626 punten). 
In het speerwerpen werd Daan De Becker/
LYRA tweede (3m54 – 7,835 punten). Bij 
de vrouwen volgde ook de dubbelslag voor 
Liesbeth Moons/OEH. In het zittend kogel-
stoten bij de vrouwen was ze de beste met 
5m11 (45,788 punten) voor Femke Deb-
baut/OEH (2m74 – 24,551 punten). In het 
zittend speerwerpen was Moons opnieuw de 
beste met 10m55 (40,655 punten) tegen-
over 5m74 (22,119 punten) voor Debbaut. 

NIEUWE BR’S BIJ DE VLEET

Op de loopnummers werd ook bijzonder 
sterk gepresteerd in Brussel, met een reeks 
nieuwe Belgische record als gevolg. Op de 
100m kregen we zowel bij de mannen als 
bij de vrouwen een nieuw nationaal record 
op de tabellen. Stéphanie Callewaert/HAC 
tekende voor een nieuw BR in de categorie 
36 en de Belgische titel erbovenop bij de 
vrouwen met 23”23 (58,889 punten). Si-
mon Clinquart/CABW was de beste bij de 
mannen met 12”34, goed voor een nieuw 
Belgisch record in de categorie 46. Met 
84,44 punten behaalde hij ook de hoogste 
score en de Belgische titel als gevolg. Ru-
ben Persoons (14”27 – 80,028 punten) pakte 
zilver en Gilles Rouyet/WS (13”54 – 79,32 
punten) brons. Stefaan Constant (14”37 – 
72,512 punten) en Illias Ben Kaddour/WS 
(17”30 – 69,075 punten) volgden op plaats 
vier en vijf. Ook op de 200m was Callewae-
rt goed voor een Belgisch record in de ca-
tegorie 36 dankzij 49”87 (56,567 punten), 
waarmee ze haar beide nationale records 
scherper stelde. De Belgische titel was 
weliswaar voor Selma Van Kerm/ROCA, 

want met 34”16 verzamelde zij maar liefst 
79,361 punten. Met die tijd was Van Kerm 
eveneens goed voor een Belgisch record in 
de categorie 37. Bij de mannen was de titel 
voor Gilles Rouyet met 27”53 (79,258 pun-
ten), zijn tweede medaille van de dag na 
het brons op de 100m. 

DUBBEL GOUD EN BR VOOR 
14-JARIGE VAN KERM

De vrouwen bleven sterk scoren in Brus-
sel. Op de 400m staat het nieuwe BR in de 
categorie 38 voortaan op naam van Katia 
Hardies/LYRA met 73”86. Haar 82,196 
punten waren ook goed voor de Belgi-
sche titel. Bij de mannen was de titel op 
de baanronde voor David Delespesse met 
65”44 (69,957 punten), zijn tweede goud 
van de dag. Op de 800m voor vrouwen was 
het opnieuw raak voor Selma Van Kerm. 
Met 3’07”87 (86,075 punten) realiseerde 

de amper 14-jarige Van Kerm opnieuw een 
Belgisch record in de categorie 37 en pakte 
ze haar tweede Belgische titel van de dag. 
Op de 800m bij de mannen was de titel voor 
Matthias Boonen/LOOI met 2’17”90 en 
85,409 punten. Het zilver was voor Kevin 
De Loght/AA met 3’01”77 (82,23 punten), 
maar met een nieuw Belgisch record in de 
categorie 35 had hij ook reden tot feest. 
Tot slot, op de 1500m werden ook twee BR’s 
verbeterd, eentje bij de mannen en eentje 
bij de vrouwen. Katrijn Van der Schoepen/
LOOI won de Belgische titel met 6’50”15 
(82,925 punten) en stak ook het Belgisch 
record in de categorie 37 op zak. Basile 
Meunier/DAMP was de beste bij de mannen 
(4’59”00 – 77,779 punten), maar het BR in 
de categorie 36 kwam op naam van Daan 
De Becker/LYRA (7’41”16 – 59,174 punten).

De volledige uitslag van het BK AMH FYS & 
VI vind je hier. 

Simon Clinquart (midden) wint de 100m

Selma Van Kerm Matthias Boonen Katia Hardies
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BK AMH VE OORDEGEM

Na het BK voor atleten met een fysieke 
en visuele handicap in Brussel kwamen de 
atleten met een verstandelijke beperking 
(VE) in actie in Oordegem voor hun nationa-
le titelstrijd. In tegenstelling tot 2020, toen 
het kampioenschap wegens hevige regenval 
geannuleerd werd, zorgden het mooie zo-
merweer dit jaar voor sterke prestaties en 
drie nieuwe Belgische record. 

SPRINTDUBBEL POBLOME EN 
MAENE 

Op de sprintnummers waren zowel Kiara 
Maene/LOOI als Oliver Poblome/JSMC goed 
voor de sprintdubbel op 100m en 200m. Ki-
ara, nog maar scholiere, won de 100m in 
13”49 voor clubgenote Anke Sneyers/LOOI 
(14”09) en Amy De Brauwer/HAC (14”25). 
Op de 200m finishte Maene in 27”95. Amy 
won haar tweede medaille van de dag, 
ditmaal zilver met 30”06. Ena Loos/LYRA 
werd derde met 47”16. Bij de mannen 
kregen we drie reeksen op de 100m. Oli-
vier Poblome won de eerste reeks in 12”15 
voor Louis Wielfaert/HAC en Connor Van 
Velthove/LYRA, die beiden 12”28 klokten. 
Het zilver was uiteindelijk voor Louis na de 
fotofinish. De tweede reeks kwam op naam 
van Koen Leveque/HAC (13”70) en de der-
de reeks werd gewonnen door scholier Jaro 
Somers/LYRA (14”78). Op de 200m was 
Olivier opnieuw de beste, ditmaal in een 
knappe 24”37. Met die tijd realiseerde hij 
ook een nieuw Belgisch record in de cate-
gorie 20/21. Louis Wielfaert werd opnieuw 
tweede, eveneens in een sterke 24”57. De 
derde plaats was voor Michal Krupinski/
BVAC. Hij won de tweede reeks in 26”85 en 
werd derde overall. 

Op de 400m voor vrouwen was de winst 
voor Justine Hillewaere/HAC in 1’15”88 

voor Kaat Reuse/HAC (1’30”91) en Jan-
ne Knight/LYRA (1’42”11). Bij de mannen 
was de overwinning voor Andy Garmendia/
LOND in 59”91. Joni Verret/LYRA werd 
tweede (1’05”94) en Arne De Meulemees-
ter/ACHL (1’07”95) derde. Op de dubbe-
le baanronde was cadette Marie-Laure 
Heylen/AVT de beste bij de vrouwen in een 
knappe 2’44”06 voor Petra Kerkhofs/ROBA 
(3’05”37) en Ine Digneffe/LYRA (4’06”04). 
Bij de mannen ging de winst naar Ian Mi-
chels/AVT in 2’12”42. Niels Vandeperre/
LEBB (2’17”80) en Niels De Wilde/RIEM 
(2’20”59) kwamen dicht in de buurt, maar 
moesten tevreden zijn met een tweede en 
derde plaats. 

BR VOOR CHINOOK 

Op de 1500m bij de vrouwen kregen we op-
nieuw een Belgisch record en dan nog wel 
van een bijzonder jonge atlete. Cadette 
Chinook Lambrechts/ACHL won overtui-
gend en verbeterde haar persoonlijk record 

aanzienlijk tot 5’52”49, waarmee ze zowel 
de Belgische titel als het Belgisch record op 
haar naam bracht. De tweede plaats was 
voor Petra Kerkhofs in 6’48”99 en Eliese 
Ceulemans/LYRA werd derde in 7’52”38. 
Bij de mannen waren alle ogen gericht op 

Jaad Van Kauter/DEIN. Het haaswerk werd 
verzorgd door Marco Garcia Van Bijster-
veld/DCLA met ideale doorkomsttijden. Op 
het einde kreeg Jaad het moeilijk, waar-
door hij net boven zijn persoonlijk record 
van 4’06”92 eindigde met 4’08”49. De Bel-
gische titel was wel binnen voor Jaad. Het 
zilver was voor Kevin Kennis/AA (4’28”00) 
en het brons voor Brent Bakelants/ACHL 
(5’03”26.

ANKE OVERTUIGEND IN HET 
VERSPRINGEN

In de springnummers kregen we veel atle-
ten aan de start voor het verspringen. Bij 
de vrouwen werd het uitkijken naar Anke 

Het podium van de 100m met Anke Sneyers, Kiara Maene en Amy De Brauwer

Louis Wielfaert, Connor Van Velthove & Olivier Poblome Chinook Lambrechts
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Sneyers. In haar eerste sprong landde ze al 
meteen 4m16 ver en op 1 afgekeurde sprong 
na ging ze altijd voorbij 4 meter met 4m26 
als beste resultaat, waardoor Anke de nieu-
we Belgische kampioene is. Het zilver was 
voor Rosalia Niedziela/ACLO met 3m43 
en brons voor Caroline Ghyselbrecht/HAC 
met 2m81. Bij de mannen was de titel voor 
Connor Van Velthoven met een sterke 4m95 
uit zijn eerste sprong. Ook bij zijn laat-
ste sprong landde Connor ver in de zand-
bak met 4m91. De tweede plaats was voor 
scholier Michal Krupinski met 4m80, waar-
mee zowel Connor als Michal hun tweede 
medaille van de dag pakten. Het brons was 
voor een andere scholier, Thorben Van 
Haut/ACHL met 4m49. Met Bart Casteels/
LYRA (4m18) sprongen zelfs vier atleten 
voorbij 4 meter. In het hoogspringen waren 
de Belgische titels voor Justine Hillewaere 
met 1m25 en Jonathan Cuypers/HAC met 
1m50. Bram Grymonpon/ROBA werd twee-
de na Jonathan met 1m40.

OOK VINCENT MET BR

Het derde Belgische record van de dag in 
Oordegem viel in het discuswerpen. Vin-
cent Depauw/HAC was de enige deel-
nemer, maar met 22m00 liet hij wel een 
topprestatie opmeten met een nieuw Bel-
gisch record in de categorie 20/21. Bij de 
vrouwen kwam Rosalia Niedziela ook als 
enige deelneemster aan de start, maar met 
21m84 presteerde zij net als Vincent bij-
zonder sterk met een verdiende Belgische 
titel. Na zijn titel in het hoogspringen won 
Jonathan Cuypers ook de Belgische titel in 
het kogelstoten met 8m48. Vincent Depauw 
werd nipt tweede met 8m30, waardoor zijn 
tweede medaille van de dag zilver kleurde. 
Bij de vrouwen was de titel voor scholie-
re Elise Vermeulen/LYRA met 6m13, voor 

Annelies Dom/BVAC (4m91) en Sanne Fol-
lens/LYRA (3m98). Tot slot, in het speer-
werpen won Elise haar tweede titel van de 
dag met 13m71. Het zilver was voor Caroli-
ne Ghyselbrecht met 10m07 en Sanne Fol-
lens won opnieuw brons met 7m78. Bij de 
mannen was de winst ook voor een scholier, 
want na zijn bronzen medaille in het ver-
springen won Thorben Van Haut de Belgi-
sche titel in het speerwerpen met 23m31. 
Bram Grymonpon mocht zijn tweede zil-
veren medaille in ontvangst nemen na het 
hoogspringen dankzij 23m10 met de speer. 
En na zijn vierde plaats in het verspringen 
werd het brons met de speer voor Bart Cas-
teels met 17m57.

De volledige uitslag van het BK AMH VE 
vind je hier.

Vlaamse Atletiekliga vzw
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