Margaux Dossche Vlaams kampioene
3 veldloopzeges
Gent 23 januari
Op het Vlaams kampioenschap hebben de Meetjeslandse atleten zich laten opmerken.
Cad Flavio Van Loo had niet voor de gemakkelijke weg gekozen. Hij nam eerst deel aan het
hoogspringen waar hij een mooie vijfde stek wist te behalen. Zij verbeterde zijn PR met
maar liefst 6cm. Dit staat nu op 1m76. Wetende dat hij nog maar eerste jaar Cad is en het
clubrecord op 1m79 staat zou dit misschien dit seizoen maar toch zeker volgend seizoen
kunnen sneuvelen. Van de springstand moest hij via de oproepkamer bijna direct naar de
start van de 60m. De benen voelden zwaar aan na 14 sprongen en dit was te zien. Hij
vertrok wel goed maar op het einde liet hij het schieten en finishte na 9”86 waarmee hij net
buiten de finale kwam. Trainingsmaatje Niels Staelens liep ook een voortreffelijke wedstrijd
en flitste door het oog na 10”13 waarmee hij een mooie hap nam uit zijn PR. Charlot
Swankaert nam ook deel aan twee proeven. Eerst betwiste ze het hinkstap springen. Ze
haalde daar een goede prestatie en bijna elke sprong ging beter dan de vorige waardoor ze
achtste werd met 10m14 achter haar naam, ook al een PR. In het hoogspringen liep het niet
lekker en werd ze achtste met 1m45. Restte enkel nog de 800m. Sch Margaux Dossche liep
de wedstrijd attent mee voorin. Ze had niet de snelste seizoentijd en liet het werk ook door
de anderen opknappen. In de laatste ronde gaf ze er een lel op en finishte afgescheiden in
een PR van 2’14”32 waarmee ze maar 2 seconden boven het CR van Axana bleef. In de
eerste reeks bij de jongens van deze leeftijdsgroep liep Charles Willems een puike wedstrijd.
Het was pas op het einde dat een atleet van KAAG hem kon voorbijsteken. Hij werd tweede
in zijn reeks in 2’04”61. Samengeteld met de tijden uit de tweede reeks haalt hij de zesde
stek. Foto geplukt van de clubsite.

Veurne 23 januari
Na de geslaagde provinciale kampioenschappen in Maldegem wilden de atleten van Atletiekclub
Meetjesland doorgaan op de ingeslagen weg. Daarom trokken ze met een beperkte delegatie naar
Veurne, terwijl anderen zich naar Zottegem begaven.
Bij de Miniemen jongens haalde Maxime De Rocker een voortreffelijke zilveren medaille binnen en
bij de Cadetten jongens was er een 17de stek voor Sigur Craeye.
Bij de Junior, Senior en Master dames ging Axana Schaeverbeke uit Kleit direct aan de boom
schudden en de omvangrijke groep dunde snel uit. Enkel een Master uit Deinze en trainingsmaatje
Jenka Wittevrongel konden volgen. De snelheid werd stelselmatig opgedreven, Jenka was de eerste
die moest passen. In de laatste hectometer ging ook de Master dame overboord. Het was met een
mooie voorsprong dat Axana haar derde zege van dit jaar kon behalen. De derde senior volgde al op
ruime afstand. Foto door Arne De Graeve

Zottegem 23 januari
Bij de Benjamin jongens liep Matthias Strobbe mee maar daar wordt nog geen uitslag opgemaakt.
Deelnemen is belangrijkst. Bij de eerstejaars Pup meisjes was er een sterke prestatie van Léonie
Wildemauwe die een zesde rang wist te bereiken. Bij de 1 jaar oudere meisjes haalde Olivia Strobbe
een identieke uitslag. Bij de eerste jaar Min meisjes haalde Nina Tevels de zege binnen ten nadele
van twee meisjes van Oudenaarde. In een hard gemaakte wedstrijd dienden de tegenstreefsters 1 na
1 af te haken en Nina won met vijf seconden voorsprong. Bij de 1 jaar oudere dametjes wou Livia De
Greve hetzelfde doen maar ze botste op een atlete van Waasland die dezelfde bedoeling had maar
een klein tikkeltje sterker was. Livia haalde een mooie zilveren medaille want ze liet in de eindsprint
een andere atlete van Waasland nipt achter zich. Bij de jongste jongens van deze categorie ging
Tristan De Greve weer in de clinch met de atleet van ACW die hij vorige week al achter zich had
kunnen houden. Weer trok hij het laken naar zich toe en won met 3 seconden voorsprong, ruim
meer dan in Maldegem. Bij de Mas 50+ haalde Marnix Leers een twaalfde binnen na een zeer lastige
wedstijd. Bij de Jun heren haalde Maxim terug zijn beste benen boven. Het gaat week na week beter.
Hij staat in de uitslag als derde genoteerd maar hij liet weten dat hij feitelijk vierde in zijn categorie
was.

Vlnr Nina, Livia en Tristan - Foto Gaby De Vos (opa van Nina)

Volgende week staan in Gent de Vlaamse kampioenschappen AC op het programma. Hopelijk laten
onze atleten zich ook daar van hun beste kant zien. (VHY)

