
Clubrecords voor Philip en Marc 

 

 

Deinze 2 april 

Slechts 4 van onze jongens vonden de weg naar de eerste interregio jeugdmeeting.  Die dag stond een 
meerkamp op het programma maar het was ook het begin van de Paasvakantie. 

Pup Ryan De Meyer werd 26ste in een vierkamp met 60m, 1000m, hockey en ver op het programma. Hij 
sprintte naar 10”33, wierp de bal 21m79 van zich af, sprong 3m04 voorbij de balk en liep de laatste afstand in 
4’21”75.  Hij verzamelde in totaal 930 punten.  Bij de Min hadden we een trio dat de kleuren van sponsor Luxor 
Maldegem verdedigde.  Zij kregen een vijfkamp met 60m, 1000m, kogel, hoog en ver te overwinnen.  Victor Neyt 
was de snelste van allemaal in het sprintnummer in 11”30, Ferre Mattheeuws liep dit in 12”27, Robbe Pardon in 
13”73.  In het kogelstoten haalde Victor 9m21, Ferre duwde de bol van 3kg 7m16 ver en Robbe haalde 4m28.  Op 
deze leeftijd valt het verschil in gestalte duidelijk op, dus ook de prestaties zijn navenant.  In het verspringen haalde 
Victor 4m44, Ferre 3m41 en Robbe 2m39.  De vierde proef was hoogspringen.  Victor en Ferre wisten beiden over 
1m26 te springen, Robbe haalde de beginhoogte niet.  De afsluitende 1000m werd in twee reeksen gelopen.  In de 
eerste reeks was er een sterke wedstrijd van Ferre die meedeed om de knikkers en tweede eindigde in 3’33”27 (en 
daarmee 6de in de totaaltuitslag staat), Robbe finishte in 3’56”12 (8ste in de reeks).  In de tweede reeks kreeg Victor 
een serieuze duw in de start maar liet het niet aan zijn hart komen.  Hij rukte zich los van de tegenstrevers en 
finishte solo in 3’21”63.  In de totaaluitslag haalde Victor de zege binnen met 2773 punten, Ferre werd zesde met 
2092 eenheden en Robbe staat op een 24ste plaats met 878 punten.   

Oordegem 10 april 

Nadat de dag voordien geen enkel meisje deelnam aan de Beker van Vlaanderen (voor mij een dieptepunt in de 
clubgeschiedenis) kwamen de zondag toch enkele Min jongens aan de start van hun BVV op de piste van Vlierzele.   
Lukas Fouquaert werd 7de in de sprint over 80m in 11”33, Yngo Gekiere staat als 26ste genoteerd met 12”49 en Ilya 
Moudretsov, weder optredend maar nog steeds voorzichtig eindigde na 12”54 en werd 29ste.  Lukas nam ook de 
150m voor zijn rekening en werd mooi vijfde in een PR van 21”12.  Op de 300m haalden we zelfs de tweede en 
derde stek.  Tristan flitste door het oog na 44”16, Victor kreeg een tijd van 45”27 toegewezen.  In de afsluitende 
4x80m liepen Tristan, Ilya, Victor en Lukas naar een vierde stek in 44”60.  Er stonden ook nog kampnummers op het 
programma.  Victor werd tweede in het speerwerpen met een worp van 30m11, Ilya haalde de vierde rang met 
23m59.  In het kogelstoten was er een vierde plaats voor Victor met 8m46, Ilya duwde de bol naar een PR van 5m37.  
In het verspringen wipte Lukas naar 3m96, Yngo vestigde een PR met 3m55.  

Eeklo 16 april 

Redelijke opkomst op de eerste werpermeeting ondanks de concurrentie van 2 andere wedstrijden in de andere 
provincies.  

Cad Niels Staelens nam deel aan het discuswerpen en kogelstoten en werd tweemaal achtste gerangschikt.  Zijn 
schijf vloog in de zesde poging naar 24m97 en de bol van 4kg lande in de tweede beurt na 8m32.  Bij de meisjes van 
deze leeftijdsgroep haalde Tercit Tessenaere een vierde stek in het kogelstoten.  In derde van 6 pogingen landde 
haar bol van 3kg na 8m38. Sch Brend Goethals werd vierde in het discuswerpen met 21m11 en in het 
hamerslingeren werd hij derde door de bol van 5kg 23m83 weg te zwieren.  Leeftijdgenote Morgane Van Daele werd 
zesde in het discuswerpen met 23m34, vierde in het kogelstoten met 9m30 en tweede in het hamerslingeren met 
een dik PR van 45m42.  Bij de Jun dames won Maité Van Daele het gewichtwerpen met 9m14 en het hamerslingeren 
met 33m08.  Ona Lemmens werd in dit onderdeel tweede met een mooi PR van 27m04. Bij de Sen heren kwam de 
dit seizoen bij ons aangesloten topper Philip Milanov zich testen voor het PK en de interclub.  In het discuswerpen 
haalde hij het met een worp van 62m06 en verpulverde daarmee het CR van Wim Blondeel.  In het kogelstoten was 
hij ook al de beste met een worp van 17m72.  In het gewichtwerpen haalde Tim Bruggeman 29m29 en werd 
daarmee derde, in het hamerslingeren haalde hij de zesde stek met 29m29.  Bij de Mas heren hadden we twee van 
onze atleten die hun beste beentje wilden voorzetten.  Marc Huyghe werd tweede in zijn leeftijdsgroep bij het 



discuswerpen met 26m50, Etienne De Vriendt werd derde met 25m29.  In het hamerslingeren met de bol van 5kg 
werd Marc Derde met 37m34 en snoepte Etienne daarmee zijn CR af.  Etienne wierp de bol van 4kg naar een tweede 
stek met 26m29 als beste resultaat.  Marc haalde nog een derde stek in het kogelstoten met 8m46 en in het 
gewichtwerpen wist hij Etienne ook dat CR af te snoepen met  12m94.  Etienne haalde in het gewichtwerpen 9m86.  
Bij de Mas damesenkel Carine De Sutter aan zet.  Ze werd vierde in het hamerslingeren met precies 30 meter en in 
het gewichtwerpen werd ze vijfde met een PR van 9m41.   

Oostende 18 april, 

Een wagen volgeladen met Miniemen, zo vertrok mama Kelly naar het Leeuwtjes criterium in de Koningin der 
badsteden om er hen een vijfkamp te laten betwisten.  

De atleetjes moesten er 80m, 1000m, kogel, speer en ver afhaspelen en bij de meisjes was onze beste 
vertegenwoordigster Livia De Greve.  Zij sprokkelde 2113 punten eindigde daarmee zesde.  Ze liep de 80m in 11”71, 
duwde de kogel 5m0 ver, liet de speer 15m83 zweven en landde na 4m06 in de zandbak.  Haar afsluitende 1000m 
liep ze in 3’27”09.  Olivia Besson haalde de twaalfde stek met 11”46, 6m61, 12m53, 4m15 en 4’02”93.  Zij 
verzamelde 1895 punten.  Op een 26ste rang staat Leonie De Baets met 1474 punten.  Zij resteerde 12”17, 5m76, 
9m04 en 3m57.  Om af te sluiten liep ze de tweeëneenhalve baanronden in 4’05”72.   Bij de jongens waren er twee 
cracks in de groengele uitrusting van Luxor Maldegem om dezelfde proeven te betwisten.  Victor Neyt wist goud te 
halen met 2972 punten.  Daarvoor sprintte hij 11”31, 8m83, 30m90 en 4m50.  De afsluitende kilometer liep hij naar 
een derde stek in 3’17”06.  Onze tweede “crack” was goed voor brons.  Tristan De Greve presteerde 11”27, 5m58, 
16m87, 4m22/  In de afsluitende lange afstand was hij de beste van allemaal in een tijd van 3’04”94.  Proficiat aan 
alle vijf.  

 

 

 

 



Beveren 23 april 

Eerste dag van het PK vanaf Cad.   

Cad Niels Staelens nam deel aan de 200m en haalde een dertiende stek in 27”61 en dit bij een tegenwind van 
4,7m/sec (dat is al bijna een lichte storm).  Leeftijdsgenoot Noah Buysse liep naar een twaalfde stek op de 800m in 
2’25”63.  Niels werd ook nog 14de in het kogelstoten met een worp van 8m29  

 

Niels, foto door Kristof Staelens 

en Noah nam nog deel aan het hoogspringen waar hij achtste werd met een evenaring van zijn PR (1m45).   

 

Foto door Kristof 

 

Sen Philip Milanov won goud in het discuswerpen met een worp van 61m94 en MK trainer Gil Bourgeois stootte de 
zware kogel 10m25 ver en dit bracht hem op rang 7.  Cad Kato Van Hoecke liep naar een mooie 51”20 op de 300m 
horden.  Dit bracht haar op rang 5.  Bij de Sch meisjes wierp >Tiana Haeck de speer van 500gr naar 31m29 en ze 
mocht voor deze prestatie een bronzen plak ophalen.   
 
 



 
Bij de Sen dames won Jenka Wittevrongel overtuigend de 3000m.  De chrono stopte na 10’50”58 

 

Jenka, foto door Kristof 

Maldegem 23 april 

De wedstrijd op eigen terrein was reeds de tweede van de interregio jeugdcup. De piste werd overrompeld door 
meer dan 250 atleetjes van Kan tot Min.  Van de Kan en Ben zijn de resultaten verborgen maar ik zag aan de 
glunderende gezichtjes dat ze zich allemaal ferm geamuseerd hadden.   

Bij de Pup jongens stond een driekamp 60-kogel-ver geprogrammeerd.  Cies Vandemaele was onze beste 
vertegenwoordiger op een achtste stek.  Hij verzamelde 1028 punten.  Hij miep 9”79, stootte 6m95 en sprong 3m37.  
Op rang 16 staat Wannes de Vlieger met 10”34, 5m48 en 3m47.  Ryan De Meyer haalde de 22ste plek met 10”510, 
4m36 en 3m26 en op plaats 35 treffen we Léon Casteleyn met 11”07, 4m11 en 2m52.   Bij de meisjes van deze 
categorie stond een 3-kamp 60m-hockey en hoogspringen op de tabellen.  Oliva Strobbe was onze best presterende 
juffrouw want ze slaagde er in om de tweede plaats te veroveren.  Ze liep 9”55, wierp 15m69 en sprong over 1m19.  
Dat laatste zit in de genen want haar mama was een topspringster in haar jeugd.  Elena Ballegeer werd achtste met 
10”04 – 17m63 en ook 1m19.  Nore Mattheeuws werd 14de met 10”17 – 17m02 en 1m04.  Op rang 28 vond ik Inoa 
De Weerdt terug.  Zij liet volgende prestaties optekenen : 10”59 – 16m34 – 0,97m.  Darya Moudretsov kreeg de 32ste 
plaats toegewezen met 11”05 – 17m64 – en 90cm.  Op rang 38 staat dan Leonie Wildemauwe met 11”56 – 16m24 
en ook 90cm.  Noa Van Landschoot staat op rang 46 maar ze haalde haar punten enkel in het hoogspringen waar ze 
ook 90cm liet optekenen.   

Bij de Min jongens was er een vierkamp 80-300-discus- ver.  Victor Neyt haalde de tweede rang binnen met 2086 
punten.  Hij liep 11”59 en 45”61, wierp 26m56 en sprong 4m45.  Op een derde plaats vinden we Lukas Fouquaert 
terug met 1965 punten de hij haalde door 11”23 en 45”27 neer te zetten.  De discus viel na 17m15 en hijzelf landde 
in de zandbak na 4m37. Tristan De Greve werd zevende met 11”57-44”55-17m09 en 4m16.  Op plaats 16 zag ik Ilya 
Moudretsov. Die is de laatste tijd enorm gegroeid en dit gaat gepaard met redelijk wat pijn in de benen.  Toch liep hij 
12”72 en 50”87, 18m66 en 4m05 waren de andere resultaten.  Mathis Duchêne staat op rang 18 met 11”69 
en50”78.  Bij discus liet hij verstek gaan en hij landde na 3m96 in de zandbak.  Jules Blondeel was net hersteld van 
een griepaanval en moest het dus rustiger aandoen.  Hij werd 24ste met 12”98 en 56”28, 16m67 en 3m79.  Net na 
hem staat Ferre Mattheeuws met 13”02 en 54”35, 16m67 en 3m79.  Bij de meisjes, die de zelfde proeven opgelegd 
kregen was de beste in de kleuren van sponsor Luxor Maldegem Livia De Greve met 1492 punten.  De meisjes 
dienden wel tegenwind te springen. Ze haalde 12”24-47”93-16m50 en 3m80.  Mare De Coninck werd 13de met 
11”83-50”91-11m84 en 3m50.  Olivia Besson werd 15de met 12”09-53”61-8m80 en precies 4 meter in de bak.  Leonie 
De Baets haalde de 19de plaats met 12”68-52”07-10m84 en 3m79.  Als 23ste staat Aurélie Casteleyn met 12”85-50”36, 
12m89 en 3m14.  Fien Sierens veroverde de 28ste rang met 13”12-54 rond, 14m76 en 2m95. Noor De Wulf staat 35ste 
door 13”01 te lopen en nadien 54”80.  Ze wierp 9m58 en sprong 2m90.  Op een 47ste  plaats staat Jorijn Crucke met 
14”54-59”63 13m13 en 2m65. Met deze resultaten weten onze jeugdtrainers waar ze de focus moeten leggen.  

 

 



Ertvelde 24 april 

Dag 2 van het PK AC.  

Jun Maxime Symoens haalde de bronzen medaille op de 5000m.  Hij liep die in 17’25”11.  Hij werd in de luren gelegd 
tijdens de laatste ronde door de andere Jun want ze hadden hem het grootste gedeelte van het kopwerk laten doen. 
Goede les voor de toekomst.  In het polsstokspringen bij de Sch hadden we twee kerels op het podium.  Zowel Jules 
Maenhout als Jelle Huyghelier wipten over de nieuwe recordhoogte van 3m40.  Het vorig clubrecord was 3m30 en 
was net geen 44 jaar oud.   
 

 

Links Jules, rechts Jelle (foto AMCE photowall, trainer Marc)  

Gil Bourgois haalde een negende stek in het speerwerpen met 39m57 en nadien werd hij nog zesde in het 
verspringen met 5m55 bij ook al een sterke tegenwind.   Sch Charlot Swanckaert werd vijfde in het hoogspringen 
met een wip over 1m50 maar dan blokkeerde ze.  Hopelijk springt ze snel terug de prestaties van vorig seizoen.  Jun 
Kato D’Haeyere kon zich plaatsen voor de finale van de 100m in 13”38.  In die finale werd ze vijfde in 13”52 en ze 
was tweemaal ontgoocheld want telkens een sterke tegenwind.  Sen Emma De Naeyer plaatste zich ook voor de 
finale van de 100m door in de reeksen 12”92 neer te zetten.  In die finale werd ze vijfde in 12”85 (wind -2,3m/sec). 

 

Volgende zaterdag is er de Beker van Vlaanderen Cad en Sch.  Voor het eerst gaan de wedstrijden op het zelfde 
terrein door dus kunnen onze atleten elkaar aanmoedigen.   

 

Opgetekend en verzameld (of meegemaakt) door Achiel 


