
BELGISCH ZILVER VOOR MORGANE – BR voor LUCIEN  

 

De zomer loopt stilaan op zijn einde.  Voor de jeugd waren het dit weekend de laatste 
wedstrijden in Vlaanderen voor de jeugd.  Enkel de categorieën vanaf Cadet komen nog aan 
hun trekken. 

Machelen 25 september 

Een drietal van onze atleten had zich ingeschreven voor het BK Hamerslingeren vanaf Cadet.  
Bij de Scholieren dames had Morgane Van Daele een mooie reeks en in de vierde worp zette 
ze een nieuw PR van 42m17 neer.  Daarmee kwam ze op de tweede plek.  In de vijfde worp 
wierp een meisje van Mol +43m en zakte ze een plaatsje.  In de zesde worp gooide een 
meisjes van CABW 43m36, ze zakte nog een plaats maar antwoordde direct met een dik PR 
van 43m90 waardoor ze weer naar de tweede plek steeg.  Niemand had daar nog een 
antwoord op en zo mag Morgane zich vice-kampioene noemen.  Een mooie bekroning voor 
haar seizoen.  Met die worp nestelt ze zich als derde in de club-lexicath en, vermits ze nog 
maar eerstejaars Sch is, ligt het CR in haar bereik.  Haar zus Maité verging het minder goed; 
Ze bleef een eindje onder haar PR en met haar prestatie van 34m93 viel ze net naast het 
podium.  Belofte Tim Bruggeman vestigde wel een nieuw PR.  Zijn verste worp werd 31m99 
gemeten, bijna +3m.  Daarmee belandde hij op een zesde rang.  Als eerstejaars Belofte kan 
hij nog veel progressie maken.  

 

Je zou voor minder glunderen, Morgane.  Foto Jürgen Van Daele 

Nijvel 25 september 

Slechts 3 van onze atleten hadden zich ingeschreven voor het nationaal criterium.  Oliva 
Besson sprintte in de reeksen van de 60m naar een PR van 8”76 en plaatste zich daarmee 
voor de finale.  In afwachting van de finale nam ze deel aan het verspringen en haalde een 



zevende stek met een sprong van 4m03.  Tristan De Greve was de grote favoriet voor de 
1000m.  Hij had de beste tijd van alle deelnemers en dat liet dus plaats voor hoop.  Hij 
beschaamde dit vertrouwen niet een ging met de zege aan de haal in 3’05”98 en op het 
einde werd het nog spannend want 3 atleten eindigden binnen de zelfde seconde.  Zijn zus 
Livia nam ook deel aan dit nummer en werd als 13de geklasseerd na een voortreffelijke 
wedstrijd die ze eindigde met een PR van 3’19”27.  Olivia werd zesde in de finale van de 60m 
sprint in 8”81 en dit is een mooie bevestiging.   

 

Livia, Olivia en Tristan (met zijn brevet van winnaar van de 1000m) foto mama Kelly 

 

Londerzeel 25 september 

Master Lucien Heyde nam deel aan een ongebruikelijke 2000m. In een wedstrijd samen met 
de Jun en Sen liep hij naar een voortreffelijke 8ste plaats.  Zijn tijd van 6’46”39 is een 
verbetering van de tijd van de atleet die hem vorige week de gouden plak afsnoepte op de 
5000M.  

Deinze 25 september 

Op de eerste dag van het PK MK mogen ook de Pup deelnemen.  Bij de jongens waren 4 van 
onze atleten ingeschreven om de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem te verdedigen. Ze 
dienden een 4kamp met 60m sprint, 1000m, kogel en ver te betwisten.  Op een 31ste rang 
vinden we Valentino Standaert   met 1023 punten.  Hij liet 10”14, 4’02”4, 4m66 en 2m52 
optekenen.  Op een 23ste plaats staat Cies Vandemaele.  Hij heeft het niet zo begrepen op de 
1000m maar nam toch deel.  Hij behaalde 1435 punten met 9”57-4’05”.3-6m49 en 3m53.  



Jules Blondeel vinden we terug op een 7de plek en 1874 punten.  Hij  liep 9”50 en 3’34”0.  
Stootte de kogel 8m49 en wipte 3m84 ver.  Onze grootste hoop op een medaille berustte bij 
Victor Neyt.  Hij vatte de meerkamp goed aan met 8”77, 10m in de kogel en 4m49 in het ver.  
Daarmee stond hij op de tweede stek.  De afsluitende kilometer zou dus de doorslag geven. 
Hij moest een zestal seconden voor een atleet van VS blijven om het nog te kunnen kloppen.  
Victor vatte de wedstrijd goed aan en liep aan de leiding.  Hij breidde zijn voorsprong 
stelselmatig uit.  In de laatste rechte lij stokte zijn tempo echter en werd hij nog 
voorbijgesneld door betrokken atleet.  Ontgoocheld “wandelde” hij de wedstrijd uit en 
plofte, net na de meet, onder het oog door.  Dit had 2 gevolgen.  Hij mistte het CR in de MK 
met enkele punten (2sec sneller hadden volstaan) en, doordat hij het oog niet gepasseerd 
was kregen alle atleten hand gestopte tijden toegewezen.  Bij de meisjes een mooi duo 
vermits Darya niet kwam opdagen.  Nina Tevels werd 16de met 1303 punten zij zette 
volgende prestaties neer : 9”92-3’47”02-5m20 en 3m03.  Nore Mattheeuws wist de toptien 
te halen met 1430 punten.  Haar prestaties waren 9”82-3’39”14-5m21 en 3m25. 

 

Cies, Victor en Jules.  Foto Lindsay, mama van Cies 

 

 



Deinze 26 september 

Enkel Leonie De Baets bij de meisjes om de clubkleuren te verdedigen.  Zij betwistte een 
5kamp met 80-1000-kogel-hoog en ver.  Ze haalde een 18de stek met 1822 punten en liep 
daarvoor 12”42 en 3’48”11.  Haar kogel landde na 5m22, zijzelf landde na 3m49 en ze wipte 
over 1m20 en zag er tevreden uit met haar prestaties.  Bij de jongens dezelfde MK maar daar 
waren ze met z’n vieren.  Sam Decousemaecker veroorzaakte een valse start met een 
reactietijd van 99 duizendsten (1 duizendste te snel dus).  Na een tweede start wist hij te 
finishen in 11”94 en zijn tijd op de 1000m was 3’37”70.  Zijn kogel plofte neer na 8m38 
hijzelf na 4m11 en hij wipte nog over een PR van 1m45.  Op een achtste plaats vinden we 
Noah Buysse terug.  Hij scoorde 2845 punten met 11”48 en voortreffelijke tweede plaats op 
de afsluitende 1000m o, 3’14”46-6m56-4m54 en een PR van 1m45.  Net voor hem in de 
uitslag staat Niels Staelens met 2905 punten.  Die sprintte naar 11”19 en liep de kilometer in 
3’27”74.  Een mooie 8m88 met de kogel en 4m60 in het ver alsook een sprong over 1m40 
brachten hem op deze rang.  Autoritair winnaar van de gouden plak was Flavio Van Loo.  Hij 
verzamelde 3740 punten, een verbetering van het CR dat er stond sinds 2005.  Hij sprintte 
naar de zege in 10”56, liep de kilometer in 3’20”15.  Over zijn kogelstoten was hij niet 
tevreden want hij haalde maar 10m75.  In het hoog wipte hij wel naar een CR van 1m65 en 
in het verspringen werd de derde sprong 5m37 gemeten.  Hoeft het betoog dat dit een 
mooie afsluiter is van zijn jeugdperiode?  Succes volgend jaar bij de MK aan deze vier kerels.  

 

Zoek onze protagonisten.  4 in de topt 13.  Foto Matthias Van Damme, RCG 

Bovenstaande (en vele andere) foto’s vind je terug op de FB pagina ACME photowall waar 
je gratis lid kan van worden. Verzameld door Achiel 


