Clubrecord voor Jelle en Lucien
Cad en Sch degraderen
Bornem 30 april
14 van de proeven bij de Cad en Sch jongens en meisjes bleven onbezet door onze atleten. Blijkbaar
primeren uitstapjes met vriendinnen boven het verdedigen van de clubeer. In de wandelgangen vernam
ik ook dat de laattijdige oproep naar de atleten met hun selectie al gekruist werd door eerder gemaakte
reservaties voor een weekend met de jeugdvereniging. Ook dienden enkele sterkhouders af te melden
door kwetsuren en moeten we rekening houden met het feit dat veel van onze atleten eerste jaars zijn in
hun categorie. Het is wel spijtig dat de club alles in het werk stelt om de atleten de nodige faciliteiten aan
te bieden en ook dat de trainers op elke training beschikbaar zijn om dan te moeten vaststellen dat er toch
een deel “ballast” rondloopt tijdens de oefenstonden. Goed, volgend jaar dan maar beter zeker ?
Laten we ons focussen op hetgeen wel gepresteerd werd :
Cad meisjes : De groep met de meest onbezette proeven. Marthe De Mits liep naar een achtste plaats op
de 1500m in 5’43”22. Kato Van Hoecke verpulverde haar PR op de 300m horden. Ze liep naar een derde
rang met 48”92 achter haar naam. Tercit Tessenaere haalde een zesde plaats in het speerwerpen met
19m52 en een achtste in het kogelstoten door de bol van 3kg 7m89 van zich af te duwen. Kato landde op
een vierde plaats in het verspringen met 4m34.

Kato
Sch meisjes : Hanne Buysse werd negende op de hectometer in 14”40. Laura Willaert sprintte naar de
elfde plaats op de dubbele afstand in 30”94. Op de volle baanronde werd Astrid Van Maldegem achtste in
70”90. Op de langste afstanden konden de trainers beroep doen op 1 van de sterkste atleetjes van haar
categorie. Margaux Dossche won de 800m in 2’27”05 en haalde de tweede plaats in de 1500m in 5’08”87.
Tijdens spelen hier geen rol want er wordt steeds tactisch gelopen voor de punten (en om energie te
sparen). Op de 4x100mwerden Hanne, Astrid, Laura en Tiana Haeck vierde in 25”83. Morgane Van Daele
wierp de discus naar een vierde stek met 24m33 en in het kogelstoten werd ze zesde met 9m22. Tiana
werd vierde in het speerwerpen met een worp van 25m83. Charlot Swanckaert wipte over 1m45 en werd
daarmee zesde. In het verspringen werd ze vierde met 4m77 ook al een PR.

Astrid
Cad jongens : Sam Decousemaecker haalde een tiende plaats op de 200m waar hij finishte in 28”87. Jesper
Wouters haalde een identieke rang op de volle baanronde in 73”47. Op de 800m haalde Noah Buysse een
achtste stek in 2’22”57 waarbij hij meer dan 3 seconden afdeed van zijn besttijd. Sigur Craeye nam de
langste afstand voor zijn rekening. Hij finishte elfde op de 1500m in 5’28”68. Op de 300m met
hindernissen haalde Niels Staelens een mooie vijfde stek in 48”28. Op de 4x100m aflossing werden Niels,
Noah, Sam en Rien Van Gils zevende in 54”76. In het speerwerpen was er een zesde stek voor Sam met
een worp van 24m61. Rien slingerde de discus naar 20m30 en werd achtste. In het kogelstoten haalde hij
de tiende stek met 6m56. Noah wipte over 1m40 en werd achtste en Niels landde 4m46 ver in de
springbak wat goed was voor een negende stek.

Sam
Sch jongens : Jules Maenhaut sprintte de hectometer in 12”64 en haalde de negende stek, collega
polsstokker Jelle Huyghelier werd negende op de dubbele afstand in 28”83. Charles Willems werd
voortreffelijk tweede op de 800m die hij aflegde in 2’07”99. Hij slingerde de speer nadien nog naar 31m90
wat hem op een zesde plaats bracht. Brend Goethals werd zevende in het kogelstoten met 8m07 en zesde
met de discus die hij naar een PR van 21m54 gooide. Jelle sprong 1m60 hoog en werd vierde, Jules sprong
naar een zesde stek in de zandbak met 5m31.

Malmédy 30 april
Lucien Heyde nam deel aan het BK 10.000m en liep er naar een zilveren medaille. Zijn tijd van 38’55”09
waarmee hij ook een CR vestigde.
Oordegem 30 april
Jun Warre De Pauw liep naar een derde stek op de 100m in 11”86 bij een tegenwind van 3.7m/sec. op de
halve baanronde won hij de snelste reeks maar er was geen tijd door een defect aan de aankomstcamera.
Op de 400m won Robin Van Damme in 48”11 en zag Seppe Van Peteghem sterretjes na zijn aankomst als
elfde in 54”66. Sen Philip Milanov vestigde een CR door zijn discus 62m38 weg te zwieren. Dit was 32cm
verder dan in Eeklo. Sen Emma De Naeyer werd vierde op de hectometer in 12”80, dezelfde afstand met
hindernissen bracht haar naar een achtste plaats in 15”15.
Aalst 1 mei
Op deze jeugdmeeting waren weer enkele van onze atleten goed bezig. Tristan De Greve werd achtste op
de 80m in 11”28 en op de 300m werd hij tweede in een PR van 43”37. In het hoog wipte hij over 1m35.
Olivia Besson werd zevende op de 80m in 11”74 nipt gevolgd door Livia De Greve die na 11”74 door het
oog flitste. Op de 60m horden werden de meisjes respectievelijk zesde in 11”07 en negende in 11”29.
Livia werd vierde in het hoogspringen met 1m30(PR) en Olivia negende in het verspringen met 3m77.
Brugge 1 mei
Onze polsstokkers Jelle Huyghelier en Jules Maenhout vonden een nieuwe uitdaging. Beiden gingen
gezwind over 3m20 en 3m40. Op 3m50 liet Jelle een eerste foutsprong noteren, Jules had er geen
probleem mee. Het CR was gebroken. Op 3m60 was er eerste een foutsprong van Jelle, daarna klaarde hij
de hoogte. Jules faalde drie maal waardoor Jelle nu alleen houder is van het CR. (filmpje op acme
photowall)
Jambes 1 mei
Sander Vercauteren nam deel aan het BK voor studenten en haalde daar de gouden plak. Hij stuurde
volgend verslagje : Dag Achiel, ik werd Belgisch studentenkampioen in 14:14.xx gisteren. Volledig solo,
vele mensen gedubbeld langs de buitenzijde en met iets te veel wind zat de universiade limiet er
gisteren niet in.

Opgezocht of meegemaakt door Achiel. Foto’s door Kristof Staelens

