
Hanne Van Hessche in het spoor van Tia Hellebaut 
'Ik kan nog hoger'  

Tia Hellebaut krijgt stilaan een aantal opvolgsters. Zo meldt zich in Ronse de 

16-jarige Hanne Van Hessche, die een paar weken geleden met een sprong van 

1,74 meter uitpakte. Bijna was deze prestatie goed voor een gouden plak op de 
Belgische kampioenschappen.  

 

 
Eigenlijk was Hanne voorbestemd om afstandsloopster te worden. 'Toen ik zes was, 

kreeg ik na een scholencross de wenk mee om bij een atletiekclub aan te sluiten', 

herinnert ze zich. 'Eerst bij Assa Ronse, daarna bij ASV Oudenaarde, ontpopte ik me 

stilaan op de langere afstanden. Ik hield ook wel van hoogspringen maar mijn techniek 
was nog te ruw om van prestaties te spreken. Intussen is er al heel wat water door de 

zee gevloeid. Dit schooljaar stapte ik naar de Gentse Topsportschool over, waar ik les 

krijg van bekwame trainers als Leopold Van Hamme en Patrick Himschoot. Mijn vaste 

trainer in het hoogspringen is een specialiste in het vak: Chris Van Landschoot. Omdat 
de atletiektrainingen overdag gebeuren, heb ik mijn avonden vrij om te studeren. Dat  

alleen is al een geweldig voordeel.'  

 

Met 1,74 meter overvleugelt Hanne het hele deelnemersveld bij de scholieren. Bijna 
haalde ze daarmee zelfs de titel op de Belgische kampioenschappen omdat de 

topfavoriete Hannelore Desmet ook niet hoger was geraakt. De Limburgse won echter 

op basis van het aantal sprongen. 'Toen ik die hoogte haalde, was ik superblij. De lat 

werd daarna nog drie centimeter hoger gelegd. Bij twee van de drie sprongen faalde ik 

maar nipt. Ik kan dus beslist nog hoger.' 
 

'Gebeurt het zondag niet, dan hoop ik deze zomer op een nieuwe verbetering van mijn 

persoonlijk record. Zondag start ik alvast op 1,55 meter. Omdat ik niet graag risico's 

neem, zal ik op iedere nieuwe hoogte springen. Dat ik er op een bepaald ogenblik nog 
alleen zal voorstaan, hindert me niet. Een hoogspringster moet zich voor iedere sprong 

voldoende kunnen oppeppen.' 

 

Hanne volgt nauwlettend haar grote voorbeeld Tia Hellebaut. 'Ik probeer telkens ik ze 
op televisie zie iets bij te leren. Vorige zondag heb ik haar echter op de KBC Indoor niet 

aan het werk gezien omdat ik voor mijn voetballende broer wilde supporteren. Ik heb 

het me niet beklaagd: KSV Maarkedal won de wedstrijd.' 
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De 16-jarige Hanne Van Hessche pakte een paar weken geleden met een sprong van 1,74 meter uit.Hendrik De Rycke 

 


