
Vlaams Mastergoud  in het veld voor Lucien  
Belgisch zilver voor Margaux 

 

Op zondag 13 februari had in Diest het Vlaams kampioenschap veldlopen plaats.  Enkele van onze moedige atleten 
verdedigden zich naar best vermogen. 

Min Livia De Greve haalde een elfde stek bij de dametjes van 2009.  Bij de jongens van 2010 werd haar broer Tristan 
als zesde genoteerd maar het kon even goed vierde geweest zijn want 3 atleetjes staan binnen dezelfde seconde in 
de uitslag.  Bij de Sch jongens was er een tegenvallende 55ste stek voor Charles Willems. Hij zal zeker niet tevreden 
geweest zijn.  Axana Schaeverbeke waagde zich aan de korte cross en haalde een 13de plaats binnen.  
Trainingsmaatje Jenka Wittevrongel doet liever het langere werk en werd daar als 32ste afgevlagd.  In de lange cross 
bij de heren was er een 9de rang voor Manuel De Backer, Sander Vercauteren strandde als 13de.  Bij de Mas 65+ ging 
Lucien Heyde met de gouden medaille in zijn leeftijdscategorie aan de haal.  In een wedstrijd met alle atleten vanaf 
50 jaar liep hij als 21ste over de eindmeet.  

Gent 13 feb 

Tijdens het BK MK werden ook extra loopwedstrijden gepland.  Jun Siska De Smet liep er een 400m in 63”49 

Gent 19 februari 

Op het BK voor Sch nam Margaux Dossche deel aan de 800m.  De wedstrijd werd direct opengebroken en drie 
atletes gingen er vandoor.  Het tempo bleef hoog en een atlete van Bertrix moest afhaken.  In een prangende 
eindsprint diende Margaux 15 honderdsten toe te geven aan een 1 jaar oudere atlete van Looise.  Haar nieuwe 
besttijd is nu 2’13”79. 

Gent 20 februari 

Twee van onze Sch die deelnamen aan het BK polsstokspringen.  Trainer Marc had dus de handen vol om dit jonge 
geweld naar nieuwe hoogten te leiden.  De eerste hoogtes werden vlot genomen.  Op 3m40, clubrecordhoogte, 
faalde Jelle Huyghelier een eerste maal.  Jules Maenhaut nam die hoogte bij de eerste sprong en evenaarde daarmee 
het CR van Jelle.  Jelle overschreed bij zijn tweede sprong die hoogte.  Op de volgende hoogte, 3m60, faalden ze 
beiden drie maal.  In de uitslag staat Jules op een zevende stek (samen met nog 2 atleten), Jelle werd tiende door die 
ene faalsprong.  Beelden van een sprong van Jules vind je op ACME Photowall.  Mooie afsluiter van hun seizoen.  

Lokeren 20 februari 

De zware omloop van AVLO is niet voor doetjes.  Ook het slechte weer van de nacht er voor had bijgedragen tot een 
stevige uitdaging.  Pup Léonie Wildemauwe haalde een elfde stek bij de eerstejaars, bij de één jaar oudere dametjes 
werd Nore Mattheeuws als 14de genoteerd, Fran Dobbelaere werd 27ste en Darya Moudretsov 31ste.  Min Nina Tevels 
liep weer een dijk van een wedstrijd en werd als zevende in de uitslag geplaatst. 

 



 

 

 Ilya Moudretsov, eindelijk weer eens aan een wedstrijd toe na lange hinder door kwetsuur, wist zich als 20ste over de 
meet te werken.  Cad Sigur Craeye had last met de omloop maar wist toch naar een 29ste plaats te snellen.  SCH Zoë 
De Soete, ook heroptredend na lange periode out door kwetsuur viel net naast het podium.  Hopelijk kan ze haar 
vorm nog enkele procenten opkrikken tegen het BK van volgende week.  Bij de Sen dames liep Axana Schaeverbeke 
naar een mooie tweede stek.  Ze moest enkel een atlete van ROBA, met de Amerikaanse nationaliteit, voor zich 
dulden.  

 

Hannuit 20 februari 

Enkele die hards trokken naar de laatste manche van de crosscup, tevens kampioenschap LBFA.  Livia De Greve werd 
tiende bij de Min 2009.  Bij de jongens van 2010 verloor Tristan De Greve in een prangende sprint het pleit van een 
jongen van ATC.  Victor Neyt staat op een voortreffelijke 8ste rang.  In een internationaal sterk bezette wedstrijd 
haalde Sander Vercauteren een 14de plaats (negende Belg) na een voortreffelijke start waarbij hij zelfs te zien was op 



de tv beelden. Bij de Mas heren, alle leeftijdsgroepen door elkaar, werd Lucien Heyde 46ste maar hij was wel de 
eerste van zijn leeftijdsgroep. Lucien schrijft ook het regelmatigheidscriterium op zijn naam.  

 

 

 

  


