Twee maal zilver en 1 maal brons op Vlaams kampioenschap AC
Gent 30 januari
Een handvol Meetjeslanders hadden zich weten te selecteren voor de Vlaams
kampioenschappen. Er waren ook atleten niet weerhouden en een medaillekandidaat
moest afhaken wegens kwetsuur.
Het begon al zeer goed tijdens de eerste wedstrijden. Emma De Naeyer wist op de 60m
horden haar reeks te winnen in een nieuw PR van 8”70 en kwalificeerde zich direct voor de
finale. In die finale stormde ze naar een zilveren plak en deed nog eens 7 honderdsten van
haar PR. Ze was ook ingeschreven voor de 60m vlak maar daar was alle druk al van de ketel.
Ze haalde de vijfde stek in haar reeks in 7”94.

Emma in goed gezelschap van Angel Agwazie en Hanne Maudens

De volgende die aantrad was Sch Margaux Dossche op de 1500m. Ze wist dat ze niet in
aanmerking kwam voor winst maar misschien zat er wel een medaille in. Ze vatte haar
wedstrijd rustig aan, twee atletes gingen er vandoor. Ze moest wel afhaken bij de derde
loopster maar hield haar in het vizier. Met een formidabele eindronde wist ze die nog te
remonteren en achter zich te laten.

Ze haalde brons in een nieuw CR van 4’40”86. Het oude haalde net de grens van de 10 jaar
niet. Veel kenners spraken hun bewondering uit over haar eindjump.

Neofiet in de club, Philip Milanov, nam deel aan het kogelstoten. Hij haalde een
voortreffelijke tweede plaats met een stoot van 17m75 en haalde daarmee het 20jaar oude
clubrecord van Wim Blondeel van de tabellen. Op de dubbele baanronde hadden we 2
deelnemers. Jun Warre De Pauw liep een nieuw PR van 51”22 en in de snelste reeks zagen
we Adrien De Vriendt de kop nemen. In de laatste rechte lijn leek alle kracht uit zijn benen
te vloeien en hij werd nog geremonteerd door verschillende atleten waardoor hij net naast
het podium viel. Zijn eindtijd was 49”51.
Ronse 30 januari
Enkele van onze jeugdige atleten trokken naar de rattencross. In deze veldloop wordt nog steeds per
leeftijdsgroep gelopen waardoor sommige uitslagen raar kunnen lijken.
Pup Leonie Wildemauwe haalde de elfde prijs op. Min Leonie De Baets werd als 16de genoteerd. Bij
de Min jongens strandde Tristan De Greve op de tweede stek. Na een val deed hij er alles aan om
toch maar de overwinning binnen te halen maar in de eindsprint kwam hij beenlengte te kort en
moest zich tevreden stellen met de tweede plaats. Maxime De Rocker snoepte Victor Neyt de
achtste plaats af. Bij de Cad haalde Sigur Craeye de twaalfde plaats. (Achiel)

