
Mooi provinciaal kampioenschap in Maldegem 
16 januari 

Atletiekclub Meetjesland, Kern Maldegem had de eer om voor de tweede opeenvolgende maal het 
PK veldlopen te organiseren. Weliswaar onderbroken door een sabbatjaar door de covid19.  Je kon 
aan het aantal inschrijvingen merken dat vele atleten snakken naar ontspanning. Ondanks de 
regenbui voor aanvang van de wedstrijd bleef het voor de rest van de dag droog en konden de 
massaal opgekomen toeschouwers genieten van de spannende wedstrijden.   

Bij de Kangoeroe en Benjamin worden geen uitslagen opgemaakt, elke atleet ontvangt dezelfde prijs. 
Hier is het hun plezier dat telt. Die lopen het grootste deel van de afstand achter een lint en mogen 
respectievelijk 100 en 200 meter van de 500m en 700m hun duivels ontbinden.  Bij de Benjamins 
moesten de organisatoren de groep splitsen per geboortejaar wegens de enorme opkomst.  Bij de 
Kangoeroe meisjes verdedigden Nelle Pardon en Kato Boelens de clubkleuren van sponsor LUXOR 
Maldegem.  Bij de jongens  gaf Lowie De Geyter het beste van zichzelf. Bij de Benjamin meisjes van 
2014 zagen we Juline Grammens er alles aan doen om vooraan mee te strijden en bij de dametjes 
van 2013 was die eer weggelegd voor Zita Bonne, Janne Pardon, Noémie De Smet en Delilah Van 
Reybrouck.  Bij de jongste kerels gaven Julian De Coninck en Peppe François van jetje en bij de oudste 
vertegenwoordigers van deze leeftijdsgroep zagen we Thor Van Hyfte, Stan Van Landschoot, Emiel 
Vyncke en Arthur Blomme lachend over de omloop schuiven.  

Bij de Pup meisjes van 2012 werd Léonie Wildemauwe genoteerd op een negende stek, Oona Van 
Der Jeught werd 14de,Fien Van Landuyt 45ste, Ella Van Rie 49ste.  Bij de 1 jaar oudere meisjes viel Nore 
Mattheeuws net naast het podium en werd Olivia Strobbe 6de.  Lotte Sierens werd 40ste en Fran 
Dobbelaere snoepte Inoa De Weerdt de 44ste stek af . 

 



Bij de jongste kerels van deze categorie werd Wannes De Vlieger 32st.  De oudste Pup waren de 
grootste groep met 86 ingeschreven atleten.  Josse Willem werd 21ste, Lennerd Claeys 24ste.  Bram 
Foré haalde de 35ste stek, Léon Casteleyn werd als 42ste genoteerd en Cies Vandemaele kreeg een 
braadworst voor zijn 61ste stek.  

Bij de Min meisjes van 2010 was er een felle strijd.  Nina Tevels kwam hier als zesde over de streep. 
Elise Vyncke haalde de 18de plaats, Marie Stockman vinden we terug op rang 31 en Noor Van 
Kerckvoorde snoepte Mare de Coninck de 52ste prijs voor de neus weg.  

 

Bij de oudste vertegenwoordigers van deze leeftijdsgroep haalde Livia De Greve een voortreffelijke 
negende stek, Léonie De Baets werd 22ste, Aurélie Casteleyn 24ste, Sam Dhavé 30ste, Fien Sierens 35ste 
op de voet gevolgd door Noor De Wulf. 

 



 Bij de jongens van 2010 konden we onze eerste provinciale titel noteren.  Tristan De Greve leverde 
een verwoede strijd met een jongen van Waasland en kon hem in de laatste hectometer terugwijzen.  
Het was mooi om zien hoe deze twee knapen elkaar feliciteerden en omhelsden na de aankomstlijn.  
Victor Neyt werd mooi vijfde, Maxime De Rocker achtste en Yngo Gekiere 13de.  Ferre Mattheeuws 
haalde de 24ste plaats en Jules Blondeel werd als 27ste opgetekend.  Robbe Pardon leidde een groepje 
Meetjeslanders en werd vijftigste net voor Josse De Lobel en Lucas Vermeire.  Mathis Duchêne werd 
54ste voor Lars Van Landuyt.  Maurits Pira werd 62ste.  Bij de oudste knapen werd Senne De Latter 
23ste  

 

Tristan met Emca, de clubmascotte 

Bij de Cad meisjes viel Kato Van Hoecke nipt naast het podium maar ze toonde weerbaarheid en dat 
belooft voor het verdere verloop van de competitie.  Bij de jongens haalde Noah Buysse de 22ste stek, 
Sigur Craeye moest er een atleet tussenlaten.  Arthur Lacayse staat als 29ste in de uitslag en Jesper 
Wouters kreeg de 52ste prijs.  Bij de Sch dames haalde Margaux Dossche een derde plaats in de 
wedstrijd.  In de uitslag per geboortejaar staat ze wel mooi bovenaan te pronken en voegt ze nog een 
titel toe aan haar reeds goed gevuld palmares.   

 

Bij de jongens van deze categorie liepen ook de heren 50+ plus mee.  Charles Willems was goed 
gestart en liep mee met de kopgroep.  In de tweede ronde sloeg hij zijn enkel om op een boomwortel 



en moest hij zijn tegenstrevers laten gaan.  Hij diende zich tevreden te stellen met een achtste rang 
in zijn geboortejaar.  Bij de heren 65+ lag er, zoals steeds geen maat op Lucien Heyde.  Ook hij kreeg 
de gouden plak en het schildje van provinciaal kampioen uitgereikt.  Bij de heren 55 plus viel Marnix 
Leers net naast het podium maar hij leek toch zeer tevreden over zijn wedstrijd.   

 

In de wedstrijd voor Seniores dames lag er geen maat op de latere winnares, Nina Lauwaert van 
Waasland die direct een kloof sloeg.  Axana Schaeverbeke zag direct dat aandringen geen zin had en 
liet zich terugzakken in de groep.  Daar hadden er niet veel goesting om de kop te doen dus nam ze 
die taak een tijdje op zich.  Toch drong ze af en toe de kop op aan een andere atleten.  In de laatste 
van 4 ronden (totaal 5600m) liet ze de andere in plan om solo de zilveren medaille te veroveren.  
Jenka Wittevrongel diende halverwege de groep te laten gaan en vocht alleen tegen het parcours.  Ze 
was zeer tevreden met haar zevende rang.   

 

De volgende wedstrijd was er één om duimen en vingers bij af te likken.  Van in het begin scheidde 
zich een kopgroep af om de 9600m lange wedstrijd te bedwingen.  Onder hen 2 Meetjeslanders, 
Sander Vercauteren en Manuel De Backer, in de kleuren van sponsor Luxor Maldegem.  De eerste die 
de kopgroep moest lossen was Sander.  Die zit nog in volle blokperiode dus minder tijd om te lopen 
maar toch mooi dat hij de boeken even langs de kant legde om aanwezig te zijn.  Hij zou finaal 
geklopt worden in de sprint voor de vijfde plaats.  Ondertussen ging het vooraan snel vooruit.  
Manuel deed zijn gedeelte van het werk, maar ook niet te veel.  In de 6de kilometer schudde hij even 
aan de boom en toen waren ze nog met 3.  De andere twee hingen aan he rekker.  Bij een volgende 
versnelling van Manuel dienden ze te passen en de laatste twee kilometer waren een mooie 



solotocht.  Manuel verlengde zo zijn titel van twee jaar terug.  Vorig jaar was er geen PK om de 
welgekende reden. 

 

 

Na deze spannende strijd was het aan de Junioren en Master -50 om hun beste beentje voor te 
zetten.  Max Van de Sompel ging vlot mee met de kopgroep, Maxim Symoens volgde in zijn tred.  
Beide jongens streden mee voor de ereplaatsen en leken zeer tevreden over hun wedstrijd.  Max kon 
zich naar de vijfde plaats werken, Maxim staat 1 lijntje lager in het klassement    

 

vechten tot te laatste snik getuigt van inzet.  Foto Gaby De Vos 

Bij de Mas heren 45+ was er een zelfde rang als voor zijn zoon voor Maarten Van De Sompel.  In de 
korte cross voor dames werd Aline Baeke vijftiende 

De foto’s bij de cross werden van de FB pagina van de club geplukt.  Op ACME Photowall FB  pagina 
staan nog een paar honderd foto’s van onze atleten.  Enkele daarvan werden gebruikt bij de jeugd 
en zijn van Matthias Van Damme  

Gent 8-9 januari 

Het provinciaal comité had er voor geopteerd om de provinciale kampioenschappen niet te laten 
doorgaan wegens de covid beperkingen.  Ze richtten in de plaats een kampenmeeting in over twee 
dagen om de kampers de kans te geven zich te kwalificeren voor de komende Vlaamse 
kampioenschappen.  Jelle Huyghelier leverde een (letterlijk en figuurlijk) hoogstaande prestatie af.  
Hij overschreed 3m20 met de polsstok en verbrak daarmee het clubrecord van Dieter De Roo dat, op 



3 dagen na, bijna 20 jaar stand hield.   Flavio Van Loo wilde niet onderdoen en wipte als enige over 
1m70 en haalde daarmee ook een PR.  In het kogelstoten liet hij de bol van 4kg neerploffen na 9m77.  
Jules Maenhaut had minder geluk want hij faalde de zondag 3 maal op de aanvangshoogte van 
2m810 met zijn polsstok.  

Alken 9 januari 

Tristan De Greve nam deel aan de veldloop en zag zijn verre verplaatsing bekroond met een bronzen 
medaille. 

Gent 15 januari 

Een handvol atleten uit de sprintgroep wilde zich al eens testen in het vooruitzicht van de komende 
kampioenschappen.  Cad Flavio Van Loo sprintte de 60m in 8”01, trainingspartner Niels Staelens had 
8”60 nodig.  Op de volledige baanronde liepen ze respectievelijk 25”14 en 27”39 en in het 
kogelstoten duwde Flavio de bol naar 10m81, die van Niels landde na 8m75.  Bij de Sen heren liep 
Jonas Praet een 60m in 7”41, Jun Warre De Pauw had 3 honderdsten meer nodig.  Warre liep ook de 
volle baanronde in 23”08. Sen Emma De Naeyer liep een 60m in 7”89, Jun Kato D’Haeyere flitste 
door het elektronisch ook na 8”35.  Op de volle baanronde liep Kato 27”58, Siska De Smet had 28”06 
nodig.  

 

 Ter plaatse meegemaakt (Maldegem) of van internet geplukt door Achiel 

 


