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Aurélie De Ryck heeft België op het Europees Jeugd en Olympisch Festival (EJOF) in het Finse 
Tampere een tweede medaille geschonken. Ze werd in het Tampere Stadium derde in de finale van 
het polsstokspringen. De Ryck, een 16-jarige topsportschoolatlete die voor AC Lyra uitkomt, sprong 
over 3m80 en moest enkel de Russin Tatiana Stetsyuk (3m90) en de Finse Reetta Hämäläinen 
(3m85) laten voorgaan. 
 
Onze landgenote, die vorige week nog twaalfde werd op het WK voor scholieren in het Italiaanse 
Bressanone, sprong foutloos over 3m40 en 3m55 en had drie pogingen nodig om 3m65 te 
overschrijden. Ze toonde haar mentale weerbaarheid, wipte in twee pogingen over 3m75, was 
foutloos op 3m80, maar miste drie keer op 3m85. De Ryck is na Sofie Gallein, die gisteren goud 
pakte op de 2.000m steeple, de tweede Belgische medaillewinnares op dit EJOF. 
 
 
 

Atleet Watrin pakt zilver in finale 100 meter 

EJOF 
Julien Watrin heeft op het Europees Jeugd en Olympisch festival (EJOF) in het Finse Tampere een 
zilveren medaille behaald op de 100 meter. De 17-jarige atleet van AC Dampicourt klokte af in 
10.82 en moest enkel de Spanjaard Alberto Gavalda (10.77) laten voorgaan. Het brons was voor 
de Italiaan Giovanni Galbieri, die enkele duizendsten van een seconde trager was dan Watrin. 
 
Watrin had een dag eerder de snelste tijd uit de reeksen gelopen (10.86). In de halve finales was 
hij goed voor de tweede tijd (10.96), achter de latere goudenmedaillewinnaar Gavalda. Onze 
landgenoot komt op dit EJOF nog uit op de 200 meter en op de 4x100 meter.  
 
Watrin bezorgt België zo al de derde medaille op dit EJOF, na het goud voor 2.000 meter steeple-
loopster Sofie Gallein en het brons voor polsstokspringster Aurélie De Ryck. Bij de meisjes eindigde 
Camille Laus als zesde in de finale van de 100 meter. Ze liet 12.16 optekenen. Het goud was in 
11.73 voor de Britse Jennifer Batten. (belga/dea) 
 
Finales 100 meter: 
Jongens (-0,2 m/s): 
1. Alberto Gavalda (Spa) 10.77 
2. Julien Watrin (Bel) 10.82 
3. Giovanni Galbieri (Ita) 10.82 
 
Meisjes (-0,4 m/s): 
1. Jennifer Batten (GBr) 11.73 
2. Mujinga Kambundji (Zwi) 11.84 
3. Anastazia Nguyen (Hon) 11.85 
... 
6. Camille Laus (Bel) 12.16 


