
MEDAILLES BIJ DE VLEET 

 

Voorgaande periode was er één van hoogconjunctuur voor onze club.  Gedurende die 
periode waren er enkele kampioenschappen gepland en op alle niveaus werd gescoord 

Laken 3 september 

 

Charlot Swankaert mocht deelnemen aan de voorwedstrijden van de Mémorial Van Damme.  
In het hoogspringen liet ze 1m60 noteren en dit was enkele cm onder haar bestprestatie.  
Manon Depuydt liep mee in een B-NL 400m maar ik vind nergens de uitslag terug 

Brugge 4 september 

Noah Buysse won de vijfkamp bji de Miniemen met 2513ptn.  Hij liep de 80m in 12”02 en de 
1000m in 3’15”04.  De kogel stootte hij 6m81 ver, de speer vloog 20m16 en hij wipte over 
1m40. 

Deinze 4 september 

Pupil Victor Neyt werd tweede in de totaalstand van de 60m in 9”07, Ferre Mattheeuws 
werd zesde in 9”59 en Robe Pardon 20ste in 10”59. Victor was de sterkste op de 1000m in 
3’17”96, Robbe eindigde achtste in 3’52”16.  Victor won ook het kogelstoten met 9m35 
gevolgd door Ferre met 8m14.  Robbe strandde op een 14de rang met 5m38.  In het 
verspringen werd Victor met 1cm geklopt maar zijn 4m25 zijn respectabel.  Ferre werd 
achtste met 3m68  en Robbe 16de met 2m88.  Bij de meisjes ging de algemene overwinning 
in de sprint naar Olivia Besson in 9”06.  Nina Tevels werd derde in 9”96 gevolgd door Nore 
Mattheeuws met 10”03.  Op de 1000m was Nore de primus in 3’40”69, Nina werd derde in 
3’46”68. In het kogelstoten haalde Nore de twaalfde stek met 5m03 en in het verspringen 
kroonde Olivia zich tot winnares met 4m24,  Nore werd vijfde met 3m38.  

Minieme Leonie De Baets werd tiende op de 80m in 12”53, vijfde op de 1000m in 3’48”06 en 
achtste in het hoogspringen met een wip over 1m20.  Cadet Jules Maenhaut wipte met de 
polsstok over 3m10 en verpulverde het 20 jaar oude clubrecord van Dieter De Roo en 
plaatste zich in extremis voor het BK Cadetten.  Margaux Dossche won de 800m fluitend met 
de vingers in de neus in 2’16”37 en bewees klaar te zijn voor het BK 1500m.  Charlot 
Swankaert wipte over 1m56 Timothy Herman won het speerwerpen overtuigend met een 
worp van 78m36, dicht bij zijn seizoen beste. Lucien Heyde liep een 800m in 2’29”60 als 
voorbereiding voor zijn BK  

Beveren 5 september 

Livia De Greve liep de 80 meter in 11.89, een 14de plaats. En de 300 in 48.27 (PR), een 9de 
plaats. 
Tristan liep de 60 meter in 8.75 (PR), 3de plaats na fotofinish. En hij won de 1000 in 3.07.00.  
 
 



 

 
Tristan en Livia, foto mama Kelly 
 
Aalst 5 september 
  
Miniemen Lukas Fouquaert en Sam Decousemaecker betwistten er een 80m en werden 
respectievelijk 4de en zevende in 11”36 vs 12”30.  Sam schreef wel het speerwerpen op zijn 
naam met 31m43.  In het kogelstoten werd Sam derde met 8m20 en Lukas 6de met 5m56.  In 
het verspringen haalde Lukas zilver met 4m13 en viel Sam net naast het podium met 3m97.  
 
Ninove 8 september 
 
Junior Adrien Devriendt werd tweede op de 100m na fotofinish.  Hun tijd was 10”91 bij 
matige tegenwind.  Op de 300m liet hij zich de kaas niet van het brood eten en zegevierde in 
33”60 wat meteen een verpulvering was van zijn eigen CR maar ook een verbetering van het 



CR A.C. van Seppe Thys.  Op de 100m Sen D was er een derde stek voor Joke Beylemans in 
12”36.  Haar zus Laura werd vijfde in 12”77.  Joke werd ook nog 10de op de 300m in 42”22. 
 
Oordegem 11 september 
 
Miniem Lukas Fouquaert werd derde op de 80m sprint in 11”25, vijfde in het kogelstoten 
met 5m86 en haalde zilver in het verspringen met 4m47.  Leeftijdsgenootje Livia De Greve 
werd vierde op de 80m in 12”20, tweede op de 1000m in 3’22”16, zevende in het 
speerwerpen met 15m70, vierde in het kogelstoten met 5m95 en tweede in het verspringen 
met 4m05.  Haar broer Tristan werd tweede op de 60m sprint in 9”03, won de 1000m in 
3’12”60, tweede in het balwerpen met 35m60 en vierde in het kogelstoten met 6m99. 
 
Lier 11 september – BK Cad en Sch 
 
Slechts enkele van onze atleten waren er in geslaagd om zich te plaatsen voor dit BK.  Jules 
Maenhaut haalde er een zevende stek met de polsstok door zijn CR van de week voordien te 
evenaren.  Mooie bevestiging.  Kato D’Haeyere ging (naar eigen zeggen) als een gekke van 
start op de dubbele hectometer.  Dit bekocht ze in de laatste rechte lijn waardoor ze finishte 
in 27”23. Op de 400m horden een aangename verrassing.  Sch Siska De Smet werd tweede in 
de totaalstand van de tijden met een dik PR van 66”42 en plaatste zich onverwacht voor de 
finale de volgende dag.  Een beloning voor het vele harde werk.  De klap op de vuurpijl was 
de TITEL op de 1500m voor Cad Margaux Dossche.  Na een aarzelend begin waar niemand 
het initiatief nam dreef ze het tempo op en liep iedereen naar huis.  Hij tijd van 4’49”34 was 
bijzaak.   
 
Lier 12 september 
Enkel Kato en Siska mochten nog eens terugkeren.  Kato werd 14de overall op de 100m in 
een nieuw PR van 12”92.  Siska haalde een vierde stek in de finale van de 400m Horden in 
66”74 maar, zoals mama liet weten, alles wat ze die dag mocht doen was winst. 
 
Nairobi – Kenia – 18 september 
 
Timothy Hermans, onze speerwerper werd er heel mooi 3e met een worp van 77,71m (6cm 
minder dan de tweede) tijdens de classic Continental Tour. Volgende zondag gaat hij nog aan 
de slag in Woeren, Nl 
 
Beveren 18 september – PK jeugd 
 
Een mooie vertegenwoordiging trok naar Beveren en kwam terug naar huis met 8 medailles 
 
Min Niels Staelens liep er de reeksen 80m sprint en wist zich te kwalificeren voor de finale in 
11”20.  In die finale haalde hij de zevende stek in 11”23.  Nadien liep hij nog een 150m waar 
hij ook achtste werd in 20”63, een PR.  Flavio Van Loo liep er een 300m en bereikte de finish 
als winnaar in 40”15 wat meteen ook een hap uit zijn CR tijd betekende.  Noah Buysse nam 
deel aan de 1000m en werd achtste in 3’13”36.  In het speerwerpen twee van onze atleetjes.  
Sam Decousemaecker haalde een vierde stek met 27 meter, Ilya Moudretsov werd zevende 
met 23m81.  Ilya hield het ook spannend bij het discuswerpen.  Na twee faalpogingen 



slingerde hij zijn tuig naar 17m69 waarmee hij vijfde werd.  Flavio en Noah namen ook nog 
deel aan het verspringen.  Flavio haalde de zege met de vingers in de neus en een sprong van 
5m23, Noah werd zesde met 4m37.   
 
Pup Lennerd Claeys haalde de 15de stek in de 60m sprint die hij aflegde in 10”07.  Tristan De 
Greve won de 1000m in 3’03”02 wat ook een flinke beet is uit zijn CR.  Jules Blondeel nam de 
horden voor zijn rekening een haalde een mooie bronzen plak in 11”92.  Twee van onze 
kerels in het balwerpen.  Victor Neyt wierp zich naar de zege met 46m09, Kas Caneele viel 
spijtig genoeg net naast het podium met 36m31.  Drie van onze kerels bij het discuswerpen.  
Victor was ook hier de sterkste met een worp van 30m60, Jules werd vierde met 22m83 net 
voor Kas met 20m86.  Tristan haalde een vijfde plaats en PR in het hoogspringen met een 
wip over 1m25, Lennerd werd elfde met 1m10. 
 
Min Livia De Greve haalde een zesde stek op de 1000m in een PR van 3’16”10 en viel net 
naast het podium in het verspringen met 3m87. Bij de Pup dametjes wisten de zusjes Besson 
zich te kwalificeren voor de finale van de sprint.  Olivia liep een derde totaaltijd na 
reekswinst van 8”91, Fleur stond zesde met 9”29.  In die finale werd Olivia bronzen 
medaillist met 8”85 achter haar naam, Fleur werd vijfde in 9”34.  Darya Moudretsov 
betwistte de 1000m en werd 22ste in 4’18”11.  In het hoogspringen werd Fleur een medaille 
onthouden, ze werd vierde met 1m20, Darya geraakte niet over de aanvangshoogte.  Olivia 
won ook nog het verspringen met een sprong van 4m15. 
 

 
 
Olivia Besson – Foto Mama Ann 



Eeklo 18 september 
 
Terwijl de jeugd aan de slag was in Beveren kon de trainingsgroep van Etienne De Vriendt 
zich vermaken op eigen terrein.  ACME was te organisatie toegewezen van het PK Hamer en 
gewichtwerpen.  13 medailles bleven in eigen huis.  
 
Cad Brend Goethals haalde een vijfde stek in het discuswerpen met 22m70.  In het 
hamerslingeren haalde hij een zilveren plak met een dik PR (bijna +4m) van 29m38.  Master 
55+ Marc Huyghe haalde een tweede stek in het discuswerpen met 24m46 en een identieke 
plaats in het kogelstoten met precies 9 meter.  In het hamerslingeren liet hij de 6kg zware 
bol neerploffen nar 36m88 en in het gewichtwerpen landde zijn 11kg zwaar werptuig na 
11m89.  Beide prestaties waren goed voor goud.  Trainer Etienne De Vriendt besliste dit 
voorbeeld te volgen.  Hij werd tweede in het discus met 24m67, en hij won de gouden plak 
in het hamerslingeren met 36m39 en dien in het gewichtwerpen met 8m85.  Sen Tim Van 
Goethem viel net naast het podium bij het hamerslingeren met 36m39. Jun Maité Van Daele 
werd ook al tweede in het discuswerpen met 23m54.  In het gewichtwerpen met de bol van 
9kg vestigde ze een CR met 10m65 en in het hamerslingeren landde haar bol na 36m30.  
Beide resultaten waren goed voor goud.  Bij de W45 haalde Mirjam De Sutter een zilveren 
medaille in het hamerslingeren met een worp van 23m28, in het gewichtwerpen veroverde 
ze goud met 7m64.  Haar zus Carine kreeg tweemaal goud en het provinciaal schildje door 
haar hamer 30m45 weg te slingeren (nieuw CR), haar bol van 7kg landde na 8m91.  Sch 
Morgane Van Daele won het discuswerpen met een worp van 23m06, Ona Lemmens werd 
tweede met 18m32.  In het kogelstoten werd Morgane derde met 8m84, Ona strandde op 
de vierde stek met 7m13.  Goud en zilver voor onze dametjes in het hamerslingeren waar 
Morgane een PR vestigde met 41m66 en Ona haar PR verbeterde met bijna 6 meter en dit 
op 32m15 bracht. 

 
Trainer Etienne met Ona en Morgan – Foto Jurgen Van Daele 



 
Herve 18 september – BK Jun en Bel 
 
Joke Beylemans nam deel aan de reeksen van de 100m en werd tweede in de tweede reeks 
in 12”16.  Daarmee plaatste ze zich voor de finale.  In die finale werd ze met 1 honderdste 
van het podium gehouden. Ze liep een zelfde tijd als in de reeksen.  In de reeksen van de 
100m horden hadden we de zusjes De naeyer aan de start.  Emma won de tweede reeks in 
14”69, Marie werd derde in 15”59 en beide dames mochten naar de finale.  In die finale kon 
Emma de zege naar zich toehalen in 14”62 ondanks een zware knal met de knie tegen een 
horde.  Marie werd zesde in 15”79.  Jun Adrien Devriendt kroonde zich tot Belgisch 
kampioen door de sterkste reeks over de baanronde te winnen in 48”19.  Wat een puike 
prestatie.  Emma moest verzaken aan haar deelname aan de 200m wegens die pijnlijke knie.  
Marie won de eerste reeks in 27”21 maar dit was niet voldoende om op het podium te 
geraken. Jenny-Lee Van Den Eeckhout werd zevende in het speerwerpen met een worp van 
32m52. 
 

 
Wat een ontlading bij Emma na het halen van de titel op de 100H 
 
Ninove 18/19 september – BK Mas  
 
Het Belgisch kampioenschap telde ook als Vlaams kampioenschap.  PK ging niet door dit jaar 
voor de Mas.  Lucien Heyde liep op zaterdag naar de overwinning op de dubbele baanronde 
die hij aflegde in een nieuw CR van 2’29”39.  Twee medailles werden toegevoegd aan zijn al 
rijke collectie.   Op zondag nam Lucien deel aan de 1500m waar hij opnieuw de sterkste was 
in 5’30”58.  Ondertussen nam Lizzy Immesoete deel aan de 800m.  Het mag al een wonder 
heten dat ze kon deelnemen want de laatste tijd sukkelde ze enorm met de voet.  Ze haalde 
Belgisch zilver en Vlaams goud in een tijd van 2’36”59.  Lucien had zich “gespaard” op de 



1500 omdat hij ook nog een 5000m  betwistte.  Hij werd tweede in die wedstrijd, maar 
eerste in zijn leeftijdsgroep 65+ door de klus te klaren in 19’12”35. Een nieuw CR wordt 
toegevoegd aan de lijst.  

 Lucien Heyde op zondag.  Foto Lizzy Immesoete 
Verzameld door Achiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


