
Tweemaal goud en twee maal brons op PK estafetten 

 

Maldegem 25/8 

Weinig opkomst voor onze eigen meeting.  Min Flavio Van Loo won de 150m in 19”74 voor de nog 
niet aangesloten Gilles Martens die 20”20 liet noteren en Niels Staelens die na 20”88 door het oog 
flitste. Noah Buysse viel net naast het podium in 21”30 voor Lukas Fouquaert (21”72), Arthur 
Lacaeyse (22”23).  Rien Van Gils werd achtste in 23”35 net voor Jolan De Coster die 24”11 liet 
noteren.  In de 4x80m won de ploeg met Lukas, Flavio, Niels en Noah in 43”47 voor het team met 
Jolan, Arthur, Gilles en Jules Blondeel in 47”74. Flavio was ook de beste in het kogelstoten waar hij 
11m0 liet optekenen. Niels veroverde zilver met 8m29 en Arthur haalde de vierde stek met 7m45.  
Noah stootte 7 meter precies, Rien haalde 6m03, Lukas 5m85 en Jolan 5m70.  Noah haalde zilver in 
het hoogspringen door het overschrijven van 1m42 en voor Arthur was er brons met 1m30.  Gilles 
wipte over dezelfde hoogte net als Niels.  Lukas haalde 1m25 evenzo Wout Van Hecke en Rien.  Jolan 
haalde 1m15.  Sterke bezetting in bij de Miniemen meisjes waar Lise Martens tiende werd op de 
150m in 23m22 gevolgde door Aurélie Casteleyn in 23”53.  In het speerwerpen nam enkel Aurélie 
deel in de kleuren van sponsor Luxor Maldegem en ze werd dertiende met 10m58.  In het 
verspringen haalde ze de negende stek met 3m55.  

Pupil Victor Neyt miste zijn start op de 60m en dit resulteerde in een derde stek in 9”10.  Kas Caneele 
werd vijfde in 9”63 voor Jules in 10”01, Ryan De Meyer in 10”32 en Lennerd Claeys in 10”33.  Lucas 
Vermeire werd elfde in 10”82 voor Staf Crucke in 11”14 e, Léon Casteleyn in 11”25.  In het 
discuswerpen  was er goud voor Victor met een respectabele 28m17, Jules werd eerde met 23m08.  
Kas haalde de zesde stek met 14m91 voor Staf met 14m74.  Lennerd werd negende met 11m40 voor 
Ryan met 10m92 en Léon met 9m40.  In het hoogspringen werd Victor tweede met 1m25, Jules viel 
met zijn 1m20 net naast het podium.  Kas wipte over 1m05, Lennerd en Lucas over 1 meter en Staf 
over 95cm.  Nore Mattheeuws haalde zilver in de sprint met 9”86, Darya Moudretsov werd vierde in 
10”15 en was daarmee net voor Inoa De Weerdt in 10”86 en Jorijn Crucke in 11”39.  In het 
aflossingsnummer 4x60 finishten Inoa, Jorijn, Nore en Darya in 40”10.  Bij het balwerpen was Jorijn 
goed voor zilver met 20m83 en Darya haalde zilver met 16m47.  Nore staat op vier met 14m83 en 
Inoa zesde met 10m12.  In het verspringen werd Nore tweede met 3m59 en was er brons voor Inoa 
met 3m23.  Darya haalde 2m97.  

Gent 28/8 

Op het PK werd er met scherp geschoten.  De eerste om de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem te 
verdedigen waren de Min jongens op de 4x80m.  Lukas Fouquaert ging er als een speer vandoor, gaf 
de stok door aan Flavio die op zijn beurt Niels Staelens op weg zette.  Die gaf de stok door aan Noah 
Buysse die hem in 42”29 over de meet bracht. Toen was het bang afwachten wat de andere reeksen 
zouden brengen.  In de totaalstand werden onze jongens vierde.  Daarna was het aan de Pup om 
4x60 te betwisten. Tristan De Greve nam een goede start, gaf de stok door aan Victor Neyt.  Die zette 
Léon Casteleyn op weg en Lennerd Claeys mocht het afwerken. Ze finishten in 36”72 en werden in de 
totaalstand achtste.  De meisjes met Inoa De Weerdt, Nina Tevels, Nore Mattheeuws en Darya 
Moudretsov bereikten de finish na 38”67 en werden als twaalfde gerangschikt.  Direct daarna was 
het aan de Min om de 3x600 te betwisten.  Flavio ging behoudend van start maar wist tegen het 
einde van zijn opdracht een kleine voorsprong op te bouwen.  Niels nam met zwier de stok over en 
bouwde de voorsprong uit.  Noah mocht het geheel afwerken en liep zich uit de naad.  Hij bereikte 
de finish in 5’08”22, goed voor een clubrecord.  Hun sterkste concurrenten liepen in de tweede 



reeks.  Groot was de opluchting van onze kerels toen ze zagen dat die 9 honderdsten meer nodig 
hadden gehad dan hen.  Het goud was binnen.   

 

Niels, Flavio en Noah, foto : Kristof Staelens 

Onze Pup jongens hadden er veel zin in en aan de start zag ik een paar zenuwachtige vaders.  Dit was 
niet nodig.  Victor ging er als een speer vandoor en had direct een voorsprong van 20 meter. Hij 
bouwde die langzaam uit en gaf de stok door aan Kas Caneele.  Die liep de wedstrijd van zijn leven en 
kon de voorsprong licht verhogen.  Tristan liep nog verder weg en bereikte de finish in 5’26”30.  Een 
verpulvering van het CR met meer dan 14 seconden.  Het goud was ook nog van hen.  Nore nam ook 
een goede start maar kon zich nooit in de kop handhaven.  Darya lie zo hard als haar korte beentjes 
haar konden vooruitbrengen maar werd voorbijgesneld in het zich van de meet door enkele ploegen.  
Nina na over en kon haar plaats vasthouden.  Onze dametjes werden in de totaalstand negende in 
6’29”09.  



 

Victor, Kas en Tristan.  Zie ze glunderen met hun prestatie.  Foto Kristof Staelens 

In de namiddag was het dan aan de atleten vanaf Cad.  De opkomst was zeer mager en niet enkel 
vanuit onze club.   Onze dames A.C. waren ingeschreven voor de 4x100 en de 4x200.  Op de kortste 
afstand startte Kato D’haeyere behoorlijk, ze gaf de stok door aan Emma De naeyer.  Siska De Smet 
kreeg de stok in vierde stelling en kon die behouden en ze naderde zelfs op de topdrie. Manon 
Depuydt, de meest ervarene van onze ploeg kon nog 1 atlete remonteren en flitste als derde door 
het oog in 48”02.  Manon verklaarde achteraf zeer tevreden te zijn met de prestatie en dat ze het 
hoogst bereikbare er uitgehaald hadden.  In de late namiddag liepen dezelfde meisjes, in dezelfde 
volgorde de langere afstanden.  Kato haar start was iets minder flitsend, Emma kon toch goed 
standhouden in al dat geweld.  Siska moest opschuiven naar de binnenbaan en liep op het einde in 
op de rest.  Manon perste er een sprint van jewelste uit en liep, volgens Philip Gilson rond de 23 
seconden. Door die eindinspanning remonteerde ze ook terug een atlete en de dames mochten een 
tweede brons ophalen met hun tijd van 1’43”92.  Een mooi resultaat voor een ploeg met twee Sch, 1 
Jun en 1 Sen.  Manon bewees klaar te zijn voor haar wedstrijd 400m op de memorial komende 
vrijdag.  

Gent 29/8 

Slechts drie van onze jongens daagden op voor de interregio op de Blaarmeersen.  Het druilerige 
weer en het PK van de zaterdag zullen daar voor veel tussen gezeten hebben.  Flavio toonde zich 
opnieuw de slokop.  Ondanks een training op zondagmorgen met de VAL talenten in Brugge zette hij 
toch mooie prestaties neer.  Op de 150m horden liet hij de tegenstand geen enkele kans, liep vlot 
over de horden en finishte na 20”93, een verpulvering van het CR met anderhalve seconde.   



 

Flavio op weg naar een CR.  De atleet naast hem heeft er minder vertrouwen in.  Foto Matthias Van 
Damme (KRCG)  

Op de 80m kende hij een mindere start en moest er alles uit persen om een atleet van DEIN te 
remonteren. Ook hier haalde hij de zege in 10”77.  In het kogelstoten wierp hij ver onder zijn waarde 
en haalde als beste worp 11m05 wat hem als tweede liet eindigen.  In het verspringen tenslotte zette 
hij mooie sprongen neer maar hij kwam niet goed uit op de afstootbalk.  De vermoeidheid na de 
wedstrijd van woensdag, die van zaterdag en de VAL training lieten zich voelen.  Met een prestatie 
van 4m59 werd hij derde.  Bij de Pup hadden we twee getrouwen.  Tristan De Greve werd tweede op 
de 60m in 8”94, Lennerd Claeys veertiende in 9”96. Op de 1000m won Tristan met de vingers in de 
neus in 3’15”29, Lennerd werd negende in 3’48”42.  



 

Tristan wint de 1000m.  Foto Matthias Van Damme (KRCG)  

 

In het discuswerpen werd Tristan als 13de gerangschikt met 13m52, Lennerd volgt twee plaatsen 
verder met 9m28.  In het verspringen werd Tristan tweede met 4m08, Lennerd vijftiende met 
tweemaal 3m35.  

Ninove 29/8 

Mama Ann liet weten dat Olivia en Fleur Besson actief waren in Ninove en met gunstig resultaat.  Op 
de 60m werd Olivia derde in 9”14, Fleur zevende in 9”31.  Op de 60m horden liepen ze respectievelijk 
10”96 en 11”14.  Voor Olivia een nieuw CR maar ook Fleur liep onder de oude recordtijd.  In het ver 
won Olivia met 3m80, Fleur werd derde met 3m72.   

Tielt 29/8 

Maxim Symoens liep een 2000m in 6’21”44 en won daarmee de wedstrijd.  Hij komt daarmee 
tweede in de club lexicath. 

(verzameld door Achiel) 


