
BELGISCH ZILVER MARC HUYGHE 

4 medailles op PK   

 

De zomer loopt stilaan op zijn einde.  Bijna alle kampioenschappen zijn afgewerkt. Enkel de 
categorieën vanaf Cadet komen nog aan hun trekken. 

Beveren 3 oktober 25  

Enkel Marc Huyghe had zich ingeschreven voor het BK werpvijfkamp.  Hij haalde een 
behoorlijk resultaat en was daarmee tevreden.  Om zijn 2403 punten te verzamelen liet hij 
de speer 21m08 ver prikken de discus landde na 23m40.  Het gewicht plofte in de sector na 
10m54 en de kogel deed hetzelfde in een andere sector na 8m77.  Als afsluiter liet hij de 
hamer 36m10 ver vliegen.  Zijn puntentotaal brachten hem ook nog de provinciale titel er 
boven op. 

Gent 9 oktober. 

Het provinciaal kampioenschap viel dit jaar wel heel laat op het seizoen en de pisteatleten 
snakken naar de winterrust.  Dat was ook te merken aan het aantal inschrijvingen.  Toch 
zetten onze 4 vertegenwoordigers nog aardige prestaties neer.   Jules Maenhaut verbeterde 
zijn eigen polsstokrecord met 5cm en bracht het op 3m15.  Dit was goed voor zilver. Volgens 
trainer Marc zat er meer in maar zijn hand hield de stok te lang vast.  Charlot Swankaert 
wipte over 1m45 en dit bracht een bronzen medaille op.  Op de 800m liet Margaux Dossche 
de wedstrijd rustig voortkabbelen.  Niet de tijd, wel de medaille was belangrijk.  In de laatste 
hectometer sprintte ze weg van de concurrentie en won in 2’27”97.  In het speerwerpen lag 
er terug geen maat op Timothy Herman die zijn speer bij de eerste poging naar 79m21 
zwierde en daar had de concurrentie geen antwoord op.  Het is reeds zijn tiende 
opeenvolgende provinciale titel.  



 

Margaux won de 800m, foto door broer Xander 

 

Jules vestigde een CR met 3m15 en kreeg zilver 

 



Eeklo 9 oktober 

Gehandicapt door het verplaatste PK kwamen minder atleten dan anders naar de vierde 
werpersmeeting. Cad Brent Goethals slingerde zijn hamer naar 33m47 en werd daarmee 
derde.  In het discuswerpen zweefde zijn schijf naar 23m44 en hij werd daarmee als zesde 
gerangschikt.  Scholieren Morgane Van Daele en Ona Lemmens namen deel aan het 
discuswerpen en werden tweede en derde met respectievelijk 24m81 en 18m66.  In het 
hamerslingeren haalden ze dezelfde plaatsen.  Morgane vestigde een nieuw PR met 43m16, 
Ona haalde 39m42.  Morgan werd ook nog tweede in het kogelstoten met 8m56.  Jun Maité 
Van Daele won het gewichtwerpen met 10m46, in het hamerslingeren kende ze ook geen 
tegenstand en wierp ze 33m34.  Tim Bruggeman slingerde het gewicht van 15+kg naar 8m54.  
In het hamerslingeren moest hij zijn meerdere erkennen in Tim Van Goethem die 35m83 
wierp, Tim haalde 31m42.  Mas Carine De Sutter slingerde haar hamer naar een nieuw CR 
van 30m94, in het gewichtwerpen kwam ze tot 8m90.  Haar zus Mirjam haalde in die 
onderdelen 22m97 en 6m99.  Marc Huyghe kwam nog snel eens langs na zijn coaching in 
Gent voor Jules en Charlot.  Hij wierp de discus naar 22m92 en de hamer naar 36m38.  
Trainer Etienne De Vriendt haalde 26m52 met de discus, 24m49 met de hamer en 9m51 met 
het gewicht.   

Lokeren 10 okt 

Op het BK 10km op de weg hadden we twee deelnemers ingeschreven.  Sander Vercauteren 
liep naar een vierde tijd met 23’29 en Manuel De Backer finishte in 29’43 en die bracht hem 
nog net in de toptien.  

 

Verzameld door Achiel 

 


