
Belgisch Beloftenbrons voor Emma en Adrien 

Belgische titel veldlopen Master voor Lucien 

 

Het winterseizoen zit er op.  Vorig weekend hadden de laatste kampioenschappen plaats. 

Louvain La Neuve 12 mar 

5 van onze atleten waren ingeschreven voor het BK indoor voor Jun en Beloften (U23).  Slechts vier onder hen 
konden hun kansen verdedigen.  Siska De Smet moest op het laatste nippertje afhaken door een besmetting met het 
beestje dat ons al 2 jaar de duvel aandoet. 

Het was Kato D’Haeyere  die als eerste de clubkleuren van sponsor LUXOR Maldegem ten berde mocht brengen.  Zij 
nam deel aan de reeksen van de 60m sprint.  Ze werd zesde in haar reeks in een PR van 8”27 maar was uitgeschakeld 
voor de finale.  Na het plaatsen van de horden mocht Emma De Naeyer een mooi vervolg te breien aan haar 
indoorseizoen.  Ze deed dit met verve want ze won de tweede reeks in 8”79 en was daarmee automatisch geplaatst 
voor de eindstrijd.  In de vroege namiddag ging die eindstrijd door en wist ze een bronzen medaille te veroveren in 
een tijd van 8”73.  Toen hadden we nog twee wapens in de strijd op de dubbele baanronde.  Jun Warre De Pauw had 
de minst gunstige baan 2 geloot.  Ondanks een felle strijd diende hij zich tevreden te stellen met een vijfde plaats en 
51”34.  Bij de Beloften liep Adrien Devriendt ook in de laatste (dus sterkste) reeks. Voor de wedstrijd stond hij met 
de zesde tijd van alle deelnemers.  Ook had hij nog niet veel competitie ritme in de benen, het werd dus afwachten.  
Adrien wist goed zijn streng te trekken en wierp zich als derde door het oog in 48”55, een fikse verbetering van zijn 
indoor record.  Proficiat aan onze vier deelnemers, de rust is nu verdiend en we zien elkaar binnenkort op de “grote” 
pistes.  

  

Poperinge 13 mar 

Slechts 1 van onze Mas was ingeschreven voor het BK veldlopen voor hun categorie dus het was met spanning 
uitkijken wat Lucien Heyde zou presteren.  Voorafgaand aan deze kampioenschappen was er ook nog de 
gebruikelijke wedstrijd.  Enkel Jenka Wittevrongel had nog de moed om de trip te maken.  Jenka slaagde er in de 
tweede plaats te veroveren.  Later, in de namiddag, werd dan het BK voor Master betwist.  De eerste wedstrijd was 
die van de M50+, met Lucien onder de deelnemers.  Tegen heel wat van de jonge gasten moest hij plooien maar hij 



eindigde toch als 18de op bijna 90 deelnemers.  De tweede M65+ volgde op meer dan een minuut waardoor Lucien 
zich (opnieuw) Belgisch kampioen in die discipline mag noemen.  Hartelijke gelukwensen  

 

 

 

Nabije toekomst :  Op 2 april is er in Deinze de eerste manche van de Interregio Jeugdcup met eerst de 
atletiekspelletjes voor de Kan en Ben.  Vanaf 14.30hr is er dan een aantal wedstrijden voor de Pup en Min.  De week 
nadien staat dan al de Beker van Vlaanderen op het programma voor Pup en Min.  Die verloopt in overeenkomst 
met de trainers.  De meisjes moeten op zaterdag naar Wervik, de jongens op zondag naar Oordegem.  

 

 

 


