
CLUBRECORD VOOR OLIVIA EN CIES 

 

Het is relatief kalm op het atletiekfront door afgelastingen allerhande.  Toch werd hier en daar (in 
beperkte mate) aan atletiek gedaan 

Gent 11 december indoor 

KAAG tekende voor een perfecte organisatie van hun indoorwedstrijd ondanks alle beperkingen qua 
aantallen die opgelegd werden door de regering. 

 

Gent 12 december 

Pup Cies Vandemaele nam deel aan drie proeven.  Op de 60m sprintte hij door het oog na 9”85.  Op 
de 60m horden (68cm) flitste hij door het oog na 12”80.  Vermits hij de eerste Meetjeslander was die 
dit volbracht sinds het wijzigen van de hoogte, vestigde hij hierdoor een clubrecord.  In het 
kogelstoten duwde hij de bol 6m69 ver.  Min Olivia Besson zag het helemaal zitten.  De 60m sprintte 
ze in 8”93, de 60m horden finishte ze in 11”41 en hier geldt hetzelfde als voor Cies.  Ook haar naam 
prijkt nu in de lijst van de CR houders.  Daarna liep ze nog een 150m in 23”14 en sprong ze 4m12 ver.  
Cad Flavio Van Loo liep de 60m in precies 8 seconden en in het hoogspringen ging hij aan de haal met 
de zege.  Hij wipte over 1m66 en faalde zeeeeeeeeeeer nipt op 1m71 (ik kan het weten, ik stond er 
met mijn neus op).  SCH Margaux Dossche won overtuigend de 800m in 2’19”36 na een wedstrijd 
haasje over.  Dit zal haar zeker geholpen hebben om de snelheid op te drijven. 

Gierle 19 december 

Een handvol Meetjeslanders wilde tussen de examen door toch nog eens de neus buiten steken.  Min 
Tristan De Greve haalde een vierde stek.  Waarschijnlijk kampt hij nog met de naweeën van de COVID 
aanval die hem weg hield in Oudenaarde.  Maxime De Rocker haalde een mooie 13de stek.   

 

Maxime 



Bij de 1jaar Min meisjes kuste Nina Tevels de grond in de start wist mijn spion ter plaatse te 
vertellen.  Daardoor was ze direct haar ritme kwijt en moest ze zich tevreden stellen met een 21ste 
rang.   

 

Bij de SCH dames haalde Zoë De Soete een vijfde plaats en dit was haar laatste voorbereiding in 
wedstrijd voor het PK veldlopen in Maldegem op 16 januari want tot dan geen veldlopen meer door 
de gekende redenen. 

 

 

Verzameld door Achiel.  Foto’s door Gaby De Vos (opa van Nina)  


