
Vlaamse titel voor Marc Huyghe 

Zilver voor Etienne De Vriendt 

Mol 3 juli 

Vorig weekend hadden in Mol de Vlaamse kampioenschappen hamerslingeren plaats. 3vzan de 
Meetjeslandse atleten hadden zich ingeschreven.  Scholiere Morgane Van Daele wist een vijfde 
plaats weg te kapen.  Haar werptuig landde na 38m29.  Bij de M55 kende Marc Huyghe weinig 
tegenstand.  Zijn prestatie van 35m89 was wel goed voor de gouden medaille, toch kon zijn prestatie 
hem niet overtuigen.  Het mindere weer was een spelbreker.  Nog minder goed verging het 
werptrainer Etienne De Vriendt.  Hij diende zijn wedstrijd bij de M65 onder een plensbui af te 
werken.  Zijn beste worp werd 22m29 gemeten maar hij liet later weten dat de motivatie en lust bij 
alle atleten wegspoelde door de regen.  

 

Marc ‘overvleugelde’ iedereen 

 

Beveren 30 juni 

Marc Huyghe nam deel aan het hamerslingeren en wierp zich naar een tweede plaats met 36m20. In 
het gewichtwerpen slingerde hij de bol van 11kg naar 12m63 en won de wedstrijd.  Scholier Charlot 



Swanckaert wipte over 1m55 en benaderde daarmee haar PR. In het verspringen won ze de wedstrijd 
met een sprong van 4m55. 

Gent 30 juni 

Enkel de zusjes Beylemans present.  Joke won de 100m in 12”62, Laura werd derde met 12”70.  Laura 
liep ook nog een 300m die ze finishte in 42”15.  

Deinze 2 juli 

Op de avondmeeting aan de Brielmeersen namen toch enkele van onze atleten deel.   Cadet Margaux 
Dossche diende haar 800m af te werken zonder tegenstand.  Na 200m liep ze alleen aan de leiding en 
liep ze verder weg van de tegenstand.  Ze finishte in 2’22”97.  Maxim Symoens was niet tevreden van 
zijn wedstrijd op dit onderdeel dat hij eindigde in 2’11”47.  Op de 200m liep Kato D’haeyere een 
mooi eerste stuk maar toen zakte ze wat weg, nog vermoeid van de examenperiode.  Op de 1500m 
bij de Scholieren haalde Aline Baeke zwoegend de eindstreep in 2’52”68.  Bij de Junior/Senior dames 
was er een tweede stek voor haar zus Emma die een aandachtige wedstrijd liep in eindigde in 
5’28”36.  Glenn Potvliege is terug beginnen trainen en finishte dit onderdeel in 5’14”46 

Heusden Zolder 3 juli 

Livia en Tristan De Greef mochten deelnemen aan het voorprogramma van de Nacht van de Atletiek.  
Miniem Livia werd vierde op de 1000m in 3’16”, een nieuw PR.  Pupil Tristan won de wedstrijd in 
3’05”86 en vestigde daarmee een nieuw CR. Het oude stond er al 10 jaar.  Manon Depuydt liep in de  
hoofdprogramma een 400m in 54”51 en werd daarmee vierde in de wedstrijd waar Bolingo het BR 
verbrak.  

 

Aalst 4 juli 

Enkel Laura Beylemans tekende present.  Ze liep een 100m in 13”63 en een 200m in 26”19.  

Beveren 4 juli 

Nog niet uitgeworpen na zijn wedstrijd in Mol nam Marc Huyghe deel aan een werpvijfkamp in 
Beveren Waas.  Hij slingerde het gewicht naar 12m41, liet de speer 23m23 ver vliegen, duwde de 



kogel van 6kg 8m53 van zich af.  Zijn discus landde na 24m11 en de hamer na 35m04.  Het 
afgrijselijke weer was niet van dien aard om puike prestatie neer te zetten.  


