
Spartanen maken de aansluiting met Belgische top! 

Met maar liefst 5 geselecteerde Bornemse cadetten en scholieren voor het 

Belgisch kampioenschap deden we het alvast een stuk beter dan de vorige jaren! 

Jammer genoeg kon cadet Jarne Van Buggenhout zijn kansen op de 200m niet 

verdedigen want hij werd eerder in de week getroffen door een griepaanval. 

De anderen zouden zijn afwezigheid echter perfect opvangen en eindigden allen 

binnen de top 6 in België! Dat ging dan nog gepaard met drie clubrecords 

waardoor we van een bijzonder geslaagd BK kunnen spreken. SPBO laat steeds 

meer van zich spreken. 

Cadet Joaquim Fatoïchan mocht het kampioenschap openen met de kogel. Hij 

haalde 14m29 en werd knap vierde. De meest ondankbare plaats maar een nieuw 

clubrecord zou nodig geweest zijn voor het brons. Tijdens de reeksen van de 

60m verbeterde hij zijn persoonlijk record tot 7”50 en plaatste zich vlot voor de 

finale. In die finale ging het amper één honderdste trager en Joa werd knap 

zesde. 

Ook Rik De Bleser werd zesde. De scholier kogelde uiteindelijk 13m81 bijeen 

waardoor hij slechts 20 centimeter onder zijn eigen clubrecord bleef. Hij bewees 

over stalen zenuwen te beschikken want pas bij zijn laatste poging wierp hij zijn 

beste prestatie. 

Een clubrecord was er wel voor scholiere Nele Peeters! Met 11m64 in een zeer 

sterke competitie, verbeterde ze haar eigen record met een centimeter en werd 

eveneens zesde. 

En geloof het of niet ook cadet Hannes Huyck haalde uiteindelijk de zesde 

Belgische prestatie! Op de 400m ging hij fors van start en begaf pas in de laatste 

60m. Zijn 55”81 is echter 15 honderdste sneller dan zijn eigen clubrecord 

gelopen tijdens het PK! Dat de inspanningen zijn maag vervolgens danig 

overhoop brachten is niet onlogisch   Amper een uur later werd hij al aan de 

hinkstapbak verwacht. Met 10m81 verbeterde hij zijn clubrecord met 24 

centimeter. Na vijf pogingen leek een stunt in de maak want Hannes stond toen 

nog op een derde plaats. Jammer genoeg deden nog 2 atleten bezig maar 

ontgoocheling over de vijfde plaats was hij allerminst. 

Laat de zomer nu maar beginnen want onze Spartanen zijn klaar om de piste te 

veroveren  

 

 



Een overzicht: 

 Joaquim Fatoïchan: 60m reeks: 7”50 (PR) 

                                 60m finale: 7”51 (6de) 

                                 Kogelstoten: 14m29 (4de) 

 Nele Peeters: kogelstoten: 11m64 (CR, 6de) 

 Rik De Bleser: kogelstoten: 13m81 (6de) 

 Hannes Huyck: 400m: 55”81 (CR, 6de) 

                          Hinkstapspringen: 10m81 (CR, 5de) 

 


