
Belgisch record voor Lucien Heyde 

 

Ninove 17 juli 

Op de meeting van VITA nam Lucien Heyde deel aan de 1500m in de hoop het BR in zijn 
leeftijdscategorie op zijn naam te schrijven.  Uitstekend gegangmaakt door trainingsmaatje Scholier 
Maxim Symoens liet Lucien de klok stoppen na 4’58”18.  Dit betekende de invulling van zijn 
betrachting.  Maxime liep als gangmaker door het oog na 4’57”18.   Op de 800m haalde Axana 
Schaeverbeke de eindmeet na 2’14”08 en Lizzy Immesoete finishte na 2’27”91.  Op de 100m horden 
liep Emma De Naeyer naar een achtste stek in 14”87 

Ertvelde 21 juli 

Redelijk wat jeugd had zich ingeschreven voor de diverse disciplines.  Op de 60m bij de Pupillen 
meisjes ging de algemene overwinning naar Olivia Besson in 8”89.  Haar zus Fleur mocht op de 
laagste trede van het podium postvatten met 9”21.  Nina Tevels werd zesde met 9”61, Lotte Sierens 
negende met 9”82 en Nore Mattheeuws volgt haar met 10”04 en Darya Moudretsov met 10”16.  
Leeftijdsgenoot Tristan De Greve moest zich tevreden stellen met zilver en een tijd van 8”88.  Yngo 
Gekiere werd achtste met 9”47, Ferre Mattheeuws tiende in 9”59, Lennerd Claeys twaalfde (9”86), 
Valentino Standaert vijftiende (10”05) en Ryan De Meyer negentiende (10”38) van de 22 
deelnemers. Minieme Livia De Greve werd elfde op de 80m in 11”93 en bij de jongens werd Lukas 
Fouquaert vierde in 11”20 net voor Noah Buysse in 11”26.  Rien Van Gils werd achtste in 12”68 en 
Ilya Moudretsov negende in 12”72. Tristan  won wel de 1000m in 3’13”41 maar hij ging ditmaal voor 
de medaille en niet voor de tijd.  Yngo werd zevende (3’34”69), Lennerd veertiende (3’54”48), voor 
Valentino (3’57”94) en Ferre (3’59”97).  Ryan werd twintigste in 4’06”89.  Bij de meisjes haalde Nina 
brons in 3’35”46, Nore snoepte in 3’50”34 de zevende plaats weg van Lotte (3’64”39) en Darya werd 
twaalfde in 4’20”79).  De miniemen kregen nog een 300m te verwerken en Livia werd daar achtste in 
48”29.  Bij de jongens werd Noah vijfde in 44”38, Lukas achtste in 46”92, Rien tiende (50”56) en Ilya 
elfde in 51”01.  

Rien werd vijfde in het kogelstoten met een puike 7m22, Noah volgt in zijn spoor met 6m50, Lukas 
haalde 4m99 en Ilya 4m98.  Olivia haalde zilver in het verspringen met 3m95, Fleur viel net naast het 
podium met 3m53.  Lotte landde na 3m35, Nore wipte 3m23 voorbij de balk, Nina kreeg 2m88 
toegewezen en Darya 2m59.  Livia stootte de kogel 6m11 weg en werd daarmee zevende.  De Pup 
jongens mochten ook nog eens verspringen en Tristan viel daar net naast het podium met 3m87.  
Yngo werd elfde (3m42) voor Lennerd die 2cm minder ver sprong. Ferre werd dertiende met 3m26, 
Valentino 16de met 2m82 en dit was 5cm beter dan Ryan.  

Cadet Joran Claeys wierp de speer naar een derde stek en 22m38 en hij haalde dezelfde plaats in het 
verspringen met 4m25.  Joran werd ook derde in het sprintnummer bij de Cad in 14”09.  Op de 800m 
AC bij de dames hadden we twee Meetjeslanders op het podium.  Axana won de wedstrijd in 2’12”46 
en volgens haar liep de haas niet de gewenste tijd want ze wou zo graag onder haar beste aller tijden 
en dat is maar een halve seconde sneller.  Margaux Dossche werd derde in 2’18”77 en komt daarmee 
op de vijfde plaats in de lexicath van haar categorie.  Lizzy Immesoete werd tweede bij de Master 
dames in 2’26”55 maar ze ondervond veel hinder aan de voet door de harde piste van Ninove 4 
dagen terug.  Een doktersbezoek is al gepland.  Emma Baeke werd vijfde op de 3000m in 11’47”28 en 
bij de heren werd Maxim Symoens vierde bij de Scholieren in 9’45”97.  Hij was niet echt tevreden 
met zijn tijd maar het was dan ook nog maar zijn eerste keer dat hij dit liep en hij moet dit 
beschouwen als een leerproces. Bij de Master werd Lucien Heyde vierde in 10’43”87.  



 

Sint Niklaas 24 juli 

Op de jeugdmeerkamp van AC Waasland namen een zestal atleten deel.  Ilya Moudretsov haalde de 
dertiende stek bij de Miniemen met 1638 punten.  Hij liep de 80m in 12”75, de 1000 in 3’52”52, 
stootte de kogel 4m98 weg en wipte over 1m13.  In het verspringen landde hij na 3m58.  Bij de Pup 
heren een 33ste stek, 1315pt,  voor Lennerd Claeys die de 60m  afhaspelde in 9”99, de 1000m in 
3’59”45.  De kogel van 2kg stootte hij 5m56 voorbij de balk en hij landde 3m15 ver in de zandbak.  Bij 
de meisjes van deze leeftijdsgroep was er een zesde stek met 1628 punten voor Olivia Besson.  Ze 
liep de 60m in 8”95, de 1000 in 3’55”90, stootte de kogel 5m45 en sprong 3m70.  Haar zus Fleur 
werd elfde met 1436ptn.  Daarvoor liep ze 9’18 en 4’15”84, stootte ze 5m92 en sprong 3m57.  Lotte 
Sierens volgde met 1409pt net na haar met volgende prestaties : 9”70, 3’56”91, 5m79 en 3m49.  Op 
een 39ste stek treffen we dan Darya die 10”17, 4’14”58, 3m81 r, 2m95 liet optekenen.  Deze 4 
dametjes haalden ook nog de zilveren medaille op de 4x60m in 37”17. 

 

Knokke 24 juli 

Gezien het grote aantal inschrijvingen in St Niklaas verkozen enkele van onze atleten de rustiger 
meeting van Olympic Brugge in Knokke.  Miniem Niels Staelens werd zesde op de vijfkamp met 2493 
punten.  Hij liep de 80m in 11”40, de 1000m in 3’30”82.  Hij slingerde de discus 31m51 ver, stootte 
de kogel 8m87 en spring 4m26 ver.  Lukas Fouquaert werd negende met 2158 punten.  Zijn prestaties 
waren 11”36, 3’27”30, 14m03, 5m18 en 4m31.  Minieme Livia De Greve haalde de 12de stek met 
1989 punten.  In dezelfde proven als de jongens liep ze 12” rond, 3’22”55, wiep ze 13m49 en stootte 
ze 5m79.  Ze landde na 3m84 in de zandbak. Bij de Pupillen heren was er een zege voor Victor Neyt 
met 2359 punten.  Hij liep de 60m in 9”01, de 1000 in 3’17”06, zwierde de discus 31m51!!! de weide 
in en blijft daarmee maar 6cm onder het clubrecord, en wipte over 1m25.  Tristan De Greve viel net 
naast het podium met 2034 ptn en volgende prestaties 8”82, 3’12”24, 15m60 en 1m15.  Ryan De 
Meyer brak enkele PR en eindigde 24ste met 1039ptn. Hij liep 10”07, 4’22”49 wierp 12m54 en sprong 
over 1m05.   

Lier 24 juli  

2 van onze atleten op de Flanders cup in Lier.  Warden 2 Meetjeslanders actief.  Timothy Herman 
won overtuigend het speerwerpen met 76m03 en Juniore Emma De Naeyer werd negende in de 
totaalstand van de 100m horden in 15”40 (Achiel) 

 

 

 

 


