Belgisch brons voor Robin

Vorige zaterdag 26/02 hadden in Louvain La Neuve de Belgische kampioenschappen indoor AC plaats. Door
kwetsuren allerhande konden er zich slechts 2 van onze atleten selecteren. 1 atleet werd niet weerhouden
Emma De Naeyer werd derde in de tweede reeks en plaatse zich met de achtste tijd (8.81) voor de finale. Robin Van
Damme haalde in 8”32 een tweede stek in zijn reeks en wist ook door te stoten naar de eindstrijd. In haar finale
werd Emma achtste in 8”93. Robin mocht zelfs tweemaal starten. De eerste maal was er een valse start van een
atleet van MOHA, die mocht naar huis. De tweede maal was de goede en Robin snelde naar een bronzen medaille in
8”15, een evenaring van zijn CR. Puike prestatie van onze beide deelnemers.

Gent 26/02
In de voormiddag stonden wedstrijden voor de jeugd op het programma. Min Olivia Besson liep naar een negende
plaats in de totaalstand op de 60m in 8”89, haar tweelingzus Fleur haalde de dertiende stek in 9”17. Op de 60mH
deden de beide meisjes nog een stuk beter . Daar werden ze respectievelijk vijfde en zesde in 10”83 tegen 10”88.
Ze namen ook deel aan een 150m. Ze haalden de vijftiende en negentiende rang in 22”79 tegen 23”50. Bij de
jongens van deze categorie liep Lukas Fouquaert naar een achtste rang op de 60m in 8”60. Op de 150m verpulverde
hij zijn PR om door het elektronisch oog te flitsen na 20”82 wat hem op een vierde rang bracht. Bij de Sch heren
nam Jules Maenhaut deel aan het polsstok en werd derde met een wip over 3m20. Jun Kato D’Haeyere haalde een
achtste rang in de totaalstand van de 60m in 8”30. Op de 300m deed Siska De Smet een serieuze hap uit haar PR en
bracht dit op 44”92. Ze werd daarmee negende in totaal. Jun Warre De Pauw, die niet mocht deelnemen aan het BK
AC, werd zevende op de 60m in 7”41. Op de 300m verpulverde hij zijn PR en werd derde in totaal in 35”85, een
halve seconden boven het CR.
Gent 27/02
Twee van onze atleten namen deel aan de vijfkamp bij de Miniemen. Op het programma stond een 60m, kogel, hoog
en ver en een afsluitende 1000m. Victor Neyt haalde een vijfde plaats in de totaalstand in een nieuw CR van 2693
punten. Hij liep daarvoor zijn sprintnummer in 8”85, stootte de kogel 8m26 ver, sprong over 1m23 en landde na
4m39 in de zandbak. De afsluitende 5 baanrondes liep hij in 3’20”83. Hij toonde zich ontgoocheld op het einde
maar mag niet vergeten dat hij nog maar eerste jaar Min is. Lukas Fouquaert haalde een tiende stek in totaal met
2560ptn, ook al boven het vorige CR van 2113 door Florian De Koning in 2007. Hij sprintte naar een sterke 8”52,
stootte de kogel 6m03 ver, wipte eveneens over 1m23 en landde 4m01 voorbij de afstootplank. In de afsluitende
kilometer aarzelde hij om de leiding te nemen. Na iets meer dan 3 ronden liep hij alleen aan kop en eindigde in
3’19”02.

Volgende week is er op vrijdag het BK indoor voor universitairen en hogeschool studenten, op zaterdag de Buffalo
aflosmeeting en op zondag het BK veldlopen in Brussel. Succes aan onze atleten.

