Belgisch studentenbrons voor Sander en Robin
Puike prestaties op BK veldlopen

Gent 4 maart
Enkele van onze atleten kwamen op de indoorpiste deelnemen aan het Belgisch kampioenschap voor Universitairen
en hogeschool studenten.
Emma De Naeyer kwam op de 60m horden minder goed uit de startblokken en dat betaalt zich cash. Ze diende zich
tevreden te stellen met een vierde stek in 7”81, op 1 honderdste van het podium. Nu focus houden en knallen op
het BK Beloften volgend weekend. Bij de heren hadden we Robin Van Damme die onze kleuren verdedigde. Hij
haalde brons binnen in een tijd van 8”19. Op de 60m zonder hindernissen liep Junior Kato D’Haeyere één van de
weinige wedstrijden dit jaar. Ze flitste door het oog na 8”30 en lijkt ook klaar voor volgend weekend. Als laatste
deelnemer van de club zagen we Sander Vercauteren op de 3000m. Hij liep enkele ronden mee met de koplopers
maar was dan wel zo slim het hoge tempo aan zich voorbij te laten gaan. Hij liep lange tijd alleen in derde positie en
mocht dan ook de bronzen medaille ophalen. Hij finishte in 8’22”70 wat de instelling betekende van een CR. Hij zei
achteraf dat hij bezig is aan een stage en dat hij daardoor niet voluit kon trainen. Hij diende ook nog een beetje
“jus” in de benen te houden tegen het BK van de zondag.

Gent 5 maart
De Buffalomeeting stond vroeger met stip op de kalender van onze jeugdatleten. De aflossing 4x200m was een
ideale afsluiter van het indoorseizoen. Nu kwamen maar 5 Min meisjes opdagen. Mare De Coninck was de beste van
hen op de 60m sprint met een tijd van 8”87. Olivia Besson werd tweede Meetjeslandse in 8”97, gevolgd door haar
zus Fleur met een PR van 9”10, Aurélie Casteleyn met 9”52 en Fien Sierens met 10”06. Op de 60m horden was Fleur
de beste van de club met 10”70, voor Olivia met 10”75. Aurélie finishte in 11”42 en Fien in precies 12”. Daar viel
mij op dat een beter gebruik van de startblokken zal leiden tot scherpere tijden. Ons kwintet nam ook deel aan het
verspringen. Olivia wipte 4m17 ver, Fleur 3m86, Mare 3m81, Aurélie 3m67 en Fien 3m34. Op de 4x200m werden
onze dametjes (Fleur, Mare, Aurélie en Olivia) zevende in totaal in een tijd van 2’02”57. Bewegende beelden zijn te
zien op FB pagina ACME Photowall.

Laken 6 maart
16 atleten kwamen naar het park aan het Atomium om het beste van zichzelf te geven. Pup Léonie Wildemauwe
haalde de finish als 34ste. Bij de 1 jaar oudere dametjes werd Fran Dobbelaere als 53ste geregistreerd.

Lennerd Claeys kon zich als 55ste van zijn leeftijdsgroep over de meet wurmen en bij de Min meisjes van 2009 werd
Livia De Greve als 30ste opgetekend. Haar broer Tristan werd bij de jongste kerels van deze categorie elfde, nipt
gevolgd door Victor Neyt. Waarschijnlijk zat het uitje naar de sneeuw nog in de benen van eerstgenoemde. Bij de
oudste Min haalde Ilya Moudretsov de meet als 70ste. Cad Sigur Craeye werd mooi 51ste, hopelijk krijgt hij snel een
groeischeut. Mas Lucien Heyde nam deel aan de korte cross en eindigde als 138ste. Voor hem is dat minder
belangrijk dan het BK veldlopen dat voor volgende weekend op zijn programma staat. Door het afhaken van Axana
Schaeverbeke door een kleine ingreep aan de kaak, was Jenka Wittevrongel was onze enige Sen. Ze finishte als 37ste.
Onze twee deelnemers aan de lange cross (10.000m) bij de heren liepen mooi in beeld gedurende de wedstrijd. Ik
had de indruk dat Sander Vercauteren zijn start gemist had en moest jagen om vooraan te geraken. Manuel De
Backer nestelde zich direct in de kopgroep. Toen er een eerste maal versneld werd konden onze twee kerels zich in
de top 15 nestelen. Sander was de eerste die moest lossen bij de groteren groep, Manuel verborg zich mooi in het
midden. Na een twee versnelling liep Manuel permanent tussen de zesde en 10de stek, Sander volgde op een tiental
meter. Op het einde moest ook Manuel enkele meter prijsgeven maar onze twee mannen staan toch mooi te
blinken op een negende en tiende plaats.

Bij de Sch meisjes van 2006 viel Margaux Dossche net buiten de medailles. Na een goede aanvang van het seizoen
en een terugval middenin knokte ze zich toch mooi naar een vierde stek. Misschien hebben haar pistewedstrijden,
bekroond met 3 medailles, haar toch een boost gegeven. Bij de Jun heren was er een 29ste rang voor Max Van De
Sompel, Maxim Symoens eindigde als 32ste

Volgende week is er het BK Jun en Bel indoor in Louvain La Neuve en het BK veldlopen voor Mas in Poperinge.
Daarna zit het winterseizoen er definitief op.

