
Belgisch Mastergoud  voor Lucien en zilver Marc 

 

Louvain La Neuve 6 februari 

Marc Huyghe en Lucien Heyde waren onze enige ingeschreven Mas voor het BK/PK.  Marc was helemaal 
niet gelukkig met zijn prestatie die hij zelf abominabel noemde.  Toch bracht deze hem een zilveren 
Belgische en provinciale medaille op.  Lucien liep naar de zege in  5’06”09 en dit was ook een provinciale 
titel waard.  Onderstaande foto onze twee medaillewinnaars (foto overgemaakt door Marc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamme 6 februari 

Een handvol atleetjes trotseerden de regen en stormwind om het uit te vechten langs de Durme.   

Bij de eerste jaar Pup meisjes werd Leonie Wildemauwe als zevende opgetekend. Bij de 1 jaar oudere dametjes was 
er een voortreffelijke zesde stek voor Nore Mattheeuws.  Bij de eerste jaar Min jongens traden onze atleten op de 
voorgrond.  Maxime De Rocker sleepte een zesde stek uit de brand, Ferre Mattheeuws volgde 2 plaatsen verder.   
(foto Oona VB)  

 

Bij de Sen dames hadden we twee ijzers in het vuur. Recreantentrainer Arne maakte volgend verslag :  Het parcours 
lag zeer modderig en glad bij met enkele technische passages. Axana nam de kopstart en bouwde ronde per 
ronde de voorsprong verder uit. Ondanks een kleine val bergop kon ze gecontroleerd naar de overwinning 



lopen. Jenka was ook zeer goed vertrokken maar koos voor haar eigen tempo. Ze ging de laatste 500m in op de 
5de positie en wist nog tientallen meters goed te maken om zo 3de te worden. 

 

Gent 6 februari 

Een mooie delegatie Min was afgezakt naar de Topsporthal. Op de 60m sprint liep Tristan De Greve naar 
een dertiende totaalstek in 8”71. Op de 150m werd Tristan zesde in 20”68, Victor Neyt elfde in 21”36, Kas 
Caneele 28ste (22”83) en Yngo Gekiere 36ste (23”57).  Op de 60m H haalde Victor de tiende stek in 10”85 en 
daarboven nog een zesde rang in het kogelstoten met 7m97.  Kas werd 14de in het verspringen door 3m87 
ver in het zand te landen.  Bij de meisjes haalde Olivia Besson de 12de rang in de sprint in 8”91, Mare De 
Coninck werd 14de (9” precies), Fleur Besson 22ste (9”23) en Livia De Greve volgde net na haar in 9”24.   

 



 

 

Op de 150m werd Olivia 15de (22”23) en Livia 18de (22”61).  Op de 60mH liep Fleur naar een nieuw 
clubrecord in 10”50.  Ze snoepte dit af van Olivia die met haar 10”89 ook nog onder haar vorig record 
dook.  In het hoogspringen wipte Olivia over 1m08.  Foto FB  ACME photowall (door Matthias)  

 

 


