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Roos Vanotterdijk blijft de
Belgische jeugdrecords aan
elkaar rijgen. Nadat de Houtha-
lense vorige week op het BK klein
bad in Gent al twee records
(100m school en wissel) brak,
vestigde ze vorig weekend op de
Tweedaagse van Nijlen opnieuw
twee nationale besttiiden hij de
13-larigen. ln totaal heeft Vanot-
terdijk nu al acht Belgische
jeugdrecords, bij de 12- *n
13-jarigen, in handen.

Gert SILLEN

\ran,rttcrdijk. aiingcskrtcn br1 De
N4eerkoet Brcc cn sludcntc aan dc
Topsportschottl I'ait Auln erpen.
se itci-ptc tic iljdc-n ()]-1 dc i00l1.t rug
tcrt I .03.10 en op de l00m r,linder"
iot 1.03,89 aan.
"Wat haar zo speciaal maakt'?"
her:haalt DMB-trainer Peter Mel-

clers. "Roos is een kannibaal. ze
vrcet alles op en dat bccloel ik r-ri-

1t'raartl in positi,.-rc zin. Zc is hcel
leergieri-u. AIles iiat -;c haar aan-
reik1. neemt ze ir.r zich op. Als ik
haar tijdens de voormiddagsessies
wijs op kleine verbeterpunten zo-
als bijvoorbeelcl adernhalin_s of
techniek. past Roos die onmrddel-
l1k toe rn de namiddagsessies.
Alsof het haar a1lenraal geen
nror'ite jlcst. Rolrs is voorts een
kt'ricirtice /$cilister met vccl pcr-
re/'. maill'kan dic kracht t'u'l or.t.r-

ze11cn in sne lheid. Uiteraard besel
ik ook rvel dat z{r ltol_r heel .ione is
e n allcs rrog r r-.r)r ltuuI rtroct begin-
TlClt.

Over dc tuc-e weckcnds samen liet
Vanotterdi jk op vier verschillende
slagcn (school, ru-rr. r'iindcr cu r,r'is-

sel) scherpe tijden noteren. Welk
is het meest merk'"vaardi-ee re-
cord?
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Sneller dan seniores
"Ceen cnkcl". verrast Melders.
"Haar prestalic op dL' 50nr r linder
in Nijlen hccli me nog het rreesl
verbaasd. Dat nummer had ze
nog nooit qezwomllen. maar ze
zette wel de beste tr.ld i'an aIle deel-
neelrlsters. ook seniores. in de
reeksen neel om dan 's avonds dc
flnale te u'innen. Karakter heeft
ze ook te koop. Het positieve is dat
Roos n,rg nie-t in 6er.r bepaald hok-
je ot'slag gc-siopt kan worden. Ze
hceti zoveel niogchjkhcrclcn. Zo
stapt zr- nu irr ecn progralrnta oln
te anltlvscrr:n hoe hc1 llngr--al'-
slaudsz\,, cnlrircn br.j haal zltl r-iit-
prtkkerr. De l, rckrrtttrl'l Irr l.l'irteipc
nL'em1 Rr)os nret de X-Masballs-
l.neeting in Brec nog deel Aalt Lrell

u'edstrijd dit iaar en is het de be-
doeling dat ze zich stilaan voorbe-
reidt om in januari de EYOF-1i-
miet te zwemmen."
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Roos Vanotterdijk heeft nu al acht Belgische jeugdrecords in handen. F0T0 DtcK DEMEI


