
BELGISCH RECORD  voor Lucien Heyde 

 

Vlierzele 18/8 

 

Op deze meeting vanaf Cad kwamen enkele van onze atleten opdagen.  Junior Adrien Devriendt liep 
een hectometer in 10”97 en de dubbele afstand liep hij in een nieuw CR van 21”73.  Cad Tiana Haeck 
en Astrid Van Maldegem lieten zich van hun beste kant zien.  Op de 100m liepen ze respectievelijk 
15”58 en 15”17, op de dubbele afstand 30”26 en 31”37.  In het speerwerpen ging Tiana zelfs met de 
zege aan de haal door haar werptuig te laten prikken na 30m05, Astrid haalde de vierde stek met 
18m48.  In het verspringen wipte Tiana naar brons met 4m41, Astrid werd vijfde met 3m88 achter 
haar naam.  Manon Depuydt was ook weer goed op dreef.  Midden een internationale bezetting 
werd ze vierde op de hectometer in 11”75, op de dubbele afstand liet ze de tweede prestatie 
optekenen met 23”50.  Beide tijden zijn een seizoen beste.  Wie ook haar seizoen record naar 
beneden haalde was Juniore Emma De naeyer.  Zij liep de hectometer in 12”56 en werd daarmee 
derde in haar leeftijdscategorie. 

Merksem 21/8 

 

Op de Flanders cup ging Timothy Herman met de overwinning in het speerwerpen aan de haal. Zijn 
tuig prikte na 77m70.  Axana Schaeverbeke werd zesde op de 800m in 2’11”87.  Ze slaagt er maar 
niet in onder die 2’10” te duiken alhoewel ze er telkens dichtbij is.  Emma Baeke liep er ook een 
1500m in 5’34”63 en haar zus Aline haalde daar de finish niet.  

Gent 21/8  

 

Op de interregio jeugdcup kwamen enkele jeugdatleten terug boven water.  Min Noah Buysse sprong 
er 4m15 ver en werd daarmee vijfde.  In het discuswerpen werd hij tiende met een prestatie van 
17m40.  Pup Ferre Mattheeuws  werd 4de in het sprintnummer over 60m in 9”64, in hetzelfde 
nummer met horden werd hij derde in 12”45.  Zijn hockeybal vloog naar 34m88 en dit was goed voor 
brons en bij het hoogspringen wipte hij over 1m15 en daarmee werd hij vijfde.   Min Leonie De Baets 
liep de 300m in 53”07 en de 60m horden in 13”31.  Haar kogel plofte neer na 5m84 en ze landde 
3m66 ver in de zandbak.  De best gestoffeerde vertegenwoordiging was die van de Pup meisjes.  In 
het sprintnummer gingen de zusjes Besson met de eerste plaatsen lopen.  Olivia finishte na 9”03 en 
Fleur na 9”42.  Nore Mattheeuws werd zevende in 9”98 en Darya Moudretsov achtste in 10 
seconden rond.  Identiek scenario bij de 60m horden waar Olivia zegevierde na 11”33 en Fleur 1 
honderdste na haar door het oog flitste.  Darya werd tiende in 14”18.  Bij het balwerpen haalde 
Darya de tiende stek met 16m29, Nore wierp 14m97. In het hoogspringen werd Fleur tweede met 
1m28, Olivia derde met 1m25.  Darya en Nore lieten 1m05 optekenen.  

Oudenaarde 21/8 

De enige Meetjeslandse atlete aanwezig, Kato D’haeyere, liep een 150m in 19”95.  Met die prestatie 
was ze niet gelukkig want ze moest opboksen tegen een straffe tegenwind. Volgende keer beter.  

 



Roeselare 21/8 

Hij heeft het opnieuw gedaan! Na een rustgevend verlof in de Auvergne heeft Lucien zijn eigen 
Belgisch record verpulverd.  Tijdens de kermismeeting liep hij een 1500m en finishte na 4’54”85.  Dit 
is een verbetering met bijna 4 seconden.  Dikke proficiat. 

Foto met dank aan voormalig afstandstrainer Rik Braeckevelt 

 

Mechelen 22/8 

Marc Huyghe na deel aan het hamerslingeren en het gewichtwerpen.  Met de hamer van 6kg werd 
hij vierde (na 3 Nederlanders) met 38m03.  In het gewichtwerpen liet hij de bol van 11,34kg 
neerploffen na 12m52.  Daarmee werd hij zesde. 

 

(verzameld door Achiel) 


