
Belgische titel voor Timothy Herman 
 
Brons voor Manon en Sander  - Clubrecords sneuvelen bij de vleet 
 
Vorig weekend stonden de Belgische kampioenschappen atletiek op het programma van menig 
Meetjeslandse atleet. Een tiental atleten van ACME waren weerhouden voor de deelname.  Ook de 
jeugd liet zich niet onbetuigd in hun wedstrijden.  
 
Op zaterdag werden de kwalificatiereeksen betwist.  Emma De Naeyer nam deel aan de reeksen 
100m horden en werd vijfde in de totaalstand in 14”66.  Met die tijd wist ze zich ook te plaatsen 
voor de eindstrijd.  Joke en Laura Beylemans liepen eerst een hectometer in respectievelijk 12”29 en 
12”59.  Junior Adrien Devriendt liep deze afstand in 11”01.  Met die tijd wisten ze niet door te 
stoten.  In de reeksen over de dubbele afstand kregen ze het gezelschap van Manon Depuydt.  
Manon liep de vierde tijd in totaal (23”68) en diende de zondag terug te komen.  De zusjes liepen 
respectievelijk 25”76 en 25”94 en waren uitgeschakeld.  Ook Adrien kon zich met 22”14 niet 
plaatsen voor de finales. De laatste deelneemster voor ACME was Axana Schaeverbeke op de 
1500m.  Ze liep een verstandige wedstrijd en kon rustig uitbollen op het einde.  Met haar tijd van 
4’32”07 ging ze door. 
 
Op zondag werden de debatten geopende door Timothy Herman in het speerwerpen.  Hij had in de 
weken voordien een scheurtje van 3cm opgelopen in de adductoren maar was toch fit verklaard 
door de dokter.  Hij zou het minimum aantal worpen doen.  Zijn eerste worp was direct goed voor de 
titel.  De prestatie van 71m52 was genoeg voor de titel, hij deed er nog een worp van 70m85 boven 
op en stopte toen met werpen.  De zevende titel was binnen.  Emma De Naeyer liep de finale van de 
hordenwedstrijd in 14”59 en wrd daarmee zevenden. Sander Vercauteren liep de 5000m eerst in het 
gezelschap van de betere atleten.  Op het einde diende hij hen te laten gaan maar kon zich als derde 
over de meet werken in een nieuw clubrecord van 14’08”52.  Axana was de volgende die de 
clubkleuren mocht verdedigen.  Ze haalde de zesde stek in een zwaar bezette finale in 4’29”41 en 
toont zich zo terug na haar brons op het KVV.  Manon was de laatste vertegenwoordigster.  Ze liep 
een mooie bocht en kon zich als derde over de meet werpen in 23”70. 
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Ninove 25 juni 
 
Master 65+ Lucien Heyde nam deel aan de 1500m en hij toonde direct zijn goede benen. Hij 
verpulverde het Belgisch record in zijn leeftijdscategorie dat sindsdien op 5’00”48 staat. We hopen 
dat hij binnenkort de muur van de 5 minuten sloopt. De wedstrijd werd gewonnen door Sander 
Vercauteren in 3’56”98.  Cadet Margaux Dossche werd eerste in haar wedstrijd over die afstand die 
ze aflegde in 4’58”50.   Op de baanronde zette Manon Depuydt de wedstrijd naar haar hand in 54”08 
als laatste voorbereiding voor het BK.  Lizzy Immesoete liep een 1500m in 5’11”83 waarmee ze ook 
een CR vestigde.  
 
Lier 26 juni 
 
Enkele van onze atleten namen deel aan het Antwerps criterium.  Vooral Flavio Van Loo toonde zich 
de man in vorm. 
Op de 80 meter haalde Niels Staelens 11”21, Noah Buysse vloog door het oog na 11”33.  Ze werden 
daarmee respectievelijk zesde en achtste.  OP de 300m vestigde Flavio een nieuw clubrecord in 
42”36, tijd waarmee hij tweede werd in totaal.  Noah werd derde in 44”38 en Niels negende in 
45”99.  In het hoogspringen evenaarde Flavio het clubrecord door 1m63 te overschrijden.  Noah 
strandde op 1m40.  Ook in het ver zette Flavio zijn beste beentje voor.  Hij won de wedstrijd met een 
wip van 5m41 en opnieuw een clubrecord.  Noah haalde 4m19.  Bij de Pupillen jongens liep Tristan 
De Greve de 60m horden in 11”62 en eindigde daarmee achtste.  Op de 1000m was hij de primus in 
3’11”90.  Ook Pupil  Olivia Besson was in goede vorm.  Ze werd tweede in de 60 meter in 8”97, haar 
zus Fleur werd zesde in 9”17 en Nina Tevels staat als 18de in de uitslag met 9”88. Nina veroverde een 
zevende stek op de 1000m in 3’54”38.  Op de 60m horden liepen de zusjes Besson beiden onder de 
oude clubrecordtijd.  Olivia finishte in totaal vierde in 11”22, Fleur liet de klok stoppen na 11”52.  
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Oudenaarde 26 juni 
 
Miniem Lukas Fouquaert haalde de tiende stek op de 80m in 11”62.  De 150m legde hij af in 21”41 
en haalde de achtste plaats.  In het verspringen eindigde hij zesde met een sprong van 4m21.  Victor 
Neyt was op medaillejacht.  Hij won het kogelstoten met 9m75 maar verlangt zo sterk naar die 10 
meter.  Hij werd derde in het hoogspringen met 1m25 maar won nadien nog de 1000m op 
overtuigende wijze in 3’17”86 
 
Tielt 27 juni 
 
Kas Caneele en Jules Blondeel namen deel aan een vierkamp. Op de 60m liep Kas door het oog na 
9”42, Jules had 10”03 nodig.  Op de 1000m was Jules de betere met 3’33”49 tov 3’42”80.  Ook in het 
kogelstoten haalde Jules het van Kas met 7m52 tov 6m58.  In het verspringen landde Kas het verst in 
de zandbak nl 3m80 tov 3m39.  In de meerkamp haalde Kas 1704ptn en Jules 1613.  (VHY)  
 
 


