
Zomersprokkels 
 
Ninove 7 juli 
 
Laura Beylemans liep een 100m in 12”63 en een 200 in 25”84.  Scholier Kato D’haeyere liep diezelfde 
afstand in 26”78 en brak daarmee haar PR en komt op de achtste stek in de lexicath van haar 
categorie.  Lizzy Immesoete werd derde op de 800m in 2’28”98 en Lucien Heyde vestigde een 
clubrecord op de 3000m die deze te finishen in 10’18”23 waarmee hij slechts 3 seconden boven het 
BR blijft.  
 
Oudenaarde 9 juli 
 
Adrien Devriendt was niet tevreden over zijn prestatie over de volle baanronde.  Hij legde die af in 
49”86 en werd daarmee tweede.  
 
Zwijndrecht 10 juli 
 
Kato D’haeyere won de hectometer bij de scholieren in 13”10 en werd tweede op de 150m in 19”89.  
Vermits dit nummer nog niet gelopen was door Scholieren is het automatisch een clubrecord.  
 
Ieper 11 juli 
 
Miniem Sigur Craeye liep een 1000m in 3’33”07 
 
Lokeren 11 juli  
 
Timothy Herman haalde een overwinning in het speerwerpen met een worp van 76m16 ondanks 
enkele gekneusde ribben. 
 

 
 



Nieuwpoort 11 juli 
 
Een negental van de jeugdatleten zakten af om een meerkamp te betwisten.  Bij de Miniemen 
jongens ging Flavio Van Loo lopen met de zege door 3415 punten te verzamelen.  Daarvoor liep hij 
een nieuw CR op de 80H in 12”59, wierp hij de discus naar 23m83, stootte de kogel naar 11m01, 
sprong over 1m60 en liep de afsluitende 1000m in 3’14”81.  Niels Staelens strandde op een vierde 
stek met 2541ptn.  Hij liep 13”63, 22m81, 8m49, 1m30 en 3’39”75.  Op een 22ste stek staat Ilya 
Moudretsov (de jongste van het drietal) met 1404ptn. Hij presteerde 17”52, 16m76, 3m52, 1m05 en 
3’45”53.   
 
Bij de Pupillen jongens ging Victor Neyt met de zege lopen op de vierkamp met 2249 punten.  Hij liep 
de 60m in precies 9 seconden, wierp de discus 28m92, sprong 1m25 hoog en liep de 1000m in 
3’23”27.  Tristan De Greve viel net naast het podium met 1983 punten.  Hij presteerde daarvoor 
8”99, 15m07, 1m20 en 3’16”43.  Op een 14de stek staat Yngo Gekiere met 1499ptn.  Hij zette 
volgende prestaties neer 9”83, 14m47, 1m10, 3’36”08.  Op rang 30 vinden we Lennerd Claeys met 
756ptn.  Hij presteerde 10”18, 9m61, 1m10 maar startte niet op de 1000m. 
 
Slechts 2 dames aan de start.  Minieme Livia De Greve werd 11de in haar leeftijdsgroep met 2147 
punten.  Ze liep de 60m Horden in 11”10 en vestigde daarmee een CR. De discus zwierde ze 16m02 
weg, sprong over 1m20, duwde de kogel 5m09 weg en liep de 1000m in 3’24”17.  Bij de Pupillen 
vinden we Darya Moudretsov op een 16de rang met 1019 punten.  Ze liep de 60m in 10”22, wierp de 
discus 11m90, sprong over 95cm en liep de 1000m in een nieuw PR van 4’05”85 
 


