
33

/wedstrijden

nationale wedstrijden

Op 1 december vindt de Boulder 12 of het BK Blokklimmen 

plaats in klimzaal Bleau te Gent. 

Zaterdag 10 november kan je je hiervoor nog plaatsen tijdens 

de tweede selectiewedstrijd in klimzaal City Lizard.

Alle officële wedstrijden en reglementen vind je op de website 

van de BCCC. Inschrijven voor alle officiële wedstrijden kan 

voor het seizoen 2012-2013 ook steeds via de BCCC website. 

Deze kan je raadplegen op www.bccclimbing.be

HET BELGIAN YOUTH CLIMBING TEAM: 
enkele HOOGTEPUNTEN

LEAD

In het magazine van juni werden jullie al getrakteerd op een 

voorstelling van de Vlamingen in het Belgian Youth Climbing 

Team Lead. Ondertussen is het internationaal seizoen voorbij 

halfweg en kunnen we toch al enkele mooie prestaties laten op-

tekenen. We trakteren jullie op een overzicht van de uitblinkers, 

een volledig overzicht van wedstrijdresultaten is steeds terug te 

vinden op www.ifsc.com.

Als grote verrassing van dit jaar moeten we zeker Céline Cuy-

pers vermelden.  We hielden haar al in het oog, maar de over-

gang van nationaal naar internationaal is niet vanzelfsprekend. 

Als nieuwkomer in het internationale circuit presteert ze echter 

onmiddellijk op het hoogste niveau, met 4 finales in evenveel 

wedstrijden. Céline behaalde al 1 maal brons (Edinburgh), 2 x 

een 10e plaats (Voiron en Linz) en een 7e plaats (Imst) en staat 

daarmee op een voorlopige 6e plaats in het klassement voor de 

Europese beker bij de Youth female B.  

Na een mooi seizoen voor beiden vorig jaar, bevestigen ook dit 

jaar zowel Loïc Timmermans als Anak Verhoeven. Beiden zijn 

al zeker van de eindoverwinning in de Europese beker, zelfs al 

moet er nog 1 manche geklommen worden te Kranj.  Dubbel Bel-

gisch goud in de categorie A, en zeker niet onverdiend. 

Loïc presteert in een categorie met zeer zware concurrenten 

maar kon al 2 keer een eerste plaats behalen (Moskou en Linz), 

eenmaal  de 2e (Voiron), eenmaal een 3e plaats (Edinburgh) en 

werd een keer 6e (Imst). 

Anak bewijst dat ze wereldklasse is. Bij de Europese bekerwed-

strijden werd ze 3 opeenvolgende keren eerste (Edinburgh, Mos-

kou, Voiron) en sleepte ze een 4e en een 2e plaats in de wacht 

(Linz & Imst). Sinds dit jaar doet Anak ook mee bij de volwasse-

nen en met 2 halve finales op 3 wedstrijden staat ze ook hier al 

klaar om mee te draaien met de absolute top.

Het wereldkampioenschap voor de jeugd vond dit jaar plaats in 

Singapore. Onder luide aanmoedigingen van de in Singapore 

wonende Belgen en de andere teamleden wist Anak de zilveren 

medaille te behalen.  Sébastien Berthe (24),  Loïc Timmermans 

(13) en Chloé Caulier (16)  klommen allen de halve finale en 

bewezen dat er zeer veel potentieel in onze Belgische jeugd zit. 

Zeker ook waard te vermelden zijn de mooie prestaties op de Eu-

ropese bekerwedstrijden van Sébastien Berthe (7e in Edinburgh 

en Linz, 8e in Imst), William Frimout (9e in Moskou), Maëlys 

Gillart (5e in Moskou), Chloé Caulier (9e in Imst) en Emilie Guérit 

(5e in Imst).

BOULDER

Ook in de discipline Boulder werd ons land bij de jeugd verte-

genwoordigd. In Grindelwald en L’Argentière verdedigden deze 

atleten onze kleuren: Cedric Binst, Chloé Caulier, Dawn Claeijs, 

Ignace Debreyne, Manolo Debreyne, Maëlys Gillart, Tim Goos-

sens en Liam Thijs. Hier verdient zeker de prestatie van Chloé 

Caulier met een 7e en een 8e plaats opgemerkt te worden.

WORLD CUP 
Zaterdag 22.09 scheelde het in Puurs niet veel of een van onze 

Belgische vertegenwoordigers kon deelnemen aan de finale van 

de inmiddels traditionele Belgische manche van de Wereldbeker 

Lead. 

Niet Mathilde Brumagne, die forfait moest geven omwille van 

haar fysieke toestand, maar wel Anak Verhoeven eindigde als 

hoogste aan Belgische zijde. Vrijdagavond leek alles de jonge 

Anak toe te lachen. Na een 9e plaats in de kwalificaties stond 

ze te trappelen om voor eigen publiek aan te treden in de hal-

ve finale. Een lichte aarzeling in het tweede deel van de route 

maakte dat een herhaling van de topprestatie van de dag ervoor 

er niet in zat. Ze eindigde 15e, een mooi resultaat na slechts een 

half seizoen in het internationale circuit voor senioren.

Aan de mannelijke zijde vinden we opnieuw Loïc Timmermans 

als leider in de Belgische delegatie. Hij maakt een beoordelings-

fout en valt veel te vroeg in de halve-finaleroute die op 8b+ ge-

schat wordt. Hij eindigde op een 24e plaats.

In de finale brachten de Koreaanse Ja-In Kim en de Spaanse Ra-

mon Julian Puigblanque een meesterlijke prestatie in hun rou-

tes. Ze deden dat onder de aanmoediging van enkele honderden 

supporters. Deze overwinning stelt hen in staat om te winnen in 

de algemene wereldbekerstand.

Volledige uitslag, verslag en foto’s zijn te vinden op 

nl.belclimb.be
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Denk je dat competitieklimmen ook iets voor jou is? Of wil je er 

enkel meer over weten? Ga dan zeker eens langs op www.bcc-

climbing.be.  Je kan hier niet alleen je inschrijven voor nationale 

wedstrijden, je kan hier ook alle nodige info rond selecties, re-

glementen, … terugvinden.

Heb je toch nog vragen over competitieklimmen? 

Mail gerust naar jan.verhoeven@klimenbergsportfederatie.be


