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Vorig weekend stonden de BVV AC op het programma.  Het was voor de trainers een serieus puzzelwerk om 
op elk onderdeel iemand te hebben.  Door kwetsuren allerhande en familiale reden konden ze zelfs daar niet 
in slagen.  De resultaten zijn nog goed te noemen gezien de omstandigheden.  Volgend seizoen treden dames 
en heren samen aan in een nieuw concept van de KBAB.  Toekomst zal uitwijzen waar wij ingedeeld worden.  

7 mei, Mol 

Onze dames verschenen zonder Manon Depuydt, al gans de winter buiten strijd, Jenny-Lee Van Den 
Eeckhout, gevallen op training en kneuzingen opgelopen en Siska De Smet, weerhouden bij familie.  Op het 
eerste loopnummer van de dag hadden we dus geen deelneemster.  Vele jonge atletes kwamen voor het 
eerst bij de “grote” uit.  De oudste van onze deelneemsters was 26 lentes jong.   

Charlot Swanckaert verdedigde de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem in het hoogspringen.  Ze werd 
daar zevende met een sprong over 1m50. Maité Van Daele moest de kogel hanteren ipv Jenny-Lee.  Ze 
werd twaalfde met een stoot van 7m85.  In het speerwerpen verving sprintster Kato D’Haeyere Jenny-Lee.  
Ze haalde de elfde stek met 16m39.  Dat waren al een serieus pak minder punten dan gepland.  Marie De 
Naeyer nam het verspringen voor haar rekening en werd tiende met een sprong van 5m03.  De volgende 
reeks proeven begon met de hectometer.  Emma De Naeyer liep 12”50 en werd daarmee zesde.  Op de 
800m werd tactisch gelopen, dat zie je aan de tijden.  Margaux Dossche veroverde de vijfde stek in 2’21’30. 
Direct daarna was het aan Axana Schaeverbeke op de 1500m.  Ze liep naar een mooie derde stek in een 
nieuwe besttijd van 4’28”35.  Daarna werden de horden teruggeplaatst voor de korte sprint.  Emma liep 
naar 15”02 en werd daarmee zevende.  Bij het discuswerpen konden de trainers rekenen op Morgane Van 
Daele.  Ze werd tiende en wierp de discus naar een PR van 25m71. Charlot zette nogmaals in op het 
hinkstapspringen en werd zevende met 9m98.  Op de dubbele hectometer had Kato de ondankbare taak 
Manon te vervangen.  Ze werd twaalfde in 28”17.  Op de volle baanronde was het Kato Van Hoecke, bijna 
de jongste van de bende, om haar beste beentje voor te zetten.  Ze haalde de finish in 65”06 en werd 
daarmee tiende.  De langste afstand was een kolfje naar de hand van Jenka Wittevrongel.  Ze liep naar een 
mooie vierde rang in 10’28”46.  Op de 4x100m werden Emma, Kato, Marie en Kato VH zevende in 50”79 en 
op de afsluitende 4x400m werden Lena Van Renterghem, Lore Sierens, Astrid Van Maldegem en Margaux 
elfde in 4’31”61. In het eindresultaat hielden onze dames nog de organiserende vereniging achter zich en 
haalden 73 punten 

 

Aartselaar 8 mei 

Waren de dames gehandicapt, dan waren de heren zwaar gehandicapt.  Timothy Herman (barst in de rib), 
Manuel De Backer (covid19) en Adrien Devriendt (gekwetst) konden niet deelnemen en dat waren 3 zekere 
overwinningen die weg waren.  Ook door hun mogelijke inzet op andere nummers werd het puntenverlies 
door trainerscoördinator Tom Du Pan ingeschat op ongeveer 35 punten.  Niet laatste eindigen was de 
betrachting.   

Het begon allemaal zeer goed met Robin Van Damme die naar de reekszege liep in de eerste reeks.  Zijn 
eindtijd van 51”10 was een PR en een CR (was 51”82 – Pieter De Schepper – 2006).  De eerste 13 punten 
waren binnen.   



 

In het hinkstap springen niemand in de LUXOR kleuren maar we waren niet de enige club in dat geval.  Jelle 
Huyghelier vestigde een nieuw PR in het hoogspringen want hij slaagde er in om 1m70 onder zich te laten.  
Toch bracht dit het maar op een elfde stek.  Aan de andere kant van de piste was Philip Milanov bezig aan 
zijn eerste taak van de dag.  Hij duwde in de vijfde poging de kogel van 7,26kg naar 18m24 en vestigde 
daarmee een nieuw CR (was 17m81 – Wim Blondeel – 2011).  Nogmaals 13 punten voor de verzameling.  
Op de polsstokstand was ondertussen Jules Maenhaut aan het werk.  Hij haalde een mooie achtste plaats 
met 3m40 en in het speerwerpen probeerde MK trainer Gil Bourgeois in de voetsporen van Timothy de 
geraken.  Hij werd zesde met een PR van 42m99.  Wat een opsteker voor hem.  Een kwartuurtje later was 
het dan aan Warre De Pauw om de volle baanronde te betwisten.  Onze Junior deed het uitstekend en 
werd vierde in een PR van 50”86.   Jens Baele nam de 100m voor zijn rekening.  Na enkele jaren van 
tegenslag nam hij dit seizoen de handschoen weer op.  Hij staat nog niet scherp waar wist toch te eindigen 
in 12”58. 

 



  Seppe Vanpetegem nam de dubbel baanronde voor zich.  Hij zag weerom sterretjes en finishte als 
twaalfde in 2’17”85.  Alle beetjes helpen.  Op de 1500m mocht Maxim Symoens zijn kans wagen.  Hij deed 
zijn stinkende best en werd negende.  Met zijn  tijd van 4’32”98 verpulverde hij zijn PR (4’57”35).  Goed 
bezig zo te zien.  Robin sloeg een tweede maal toe, ditmaal op de 110H.  Hij haalde vlot de zege binnen in 
15”11.  De volgende kampnummers waren discuswerpen en verspringen.  Torenhoog favoriet Philip haalde 
de zege binnen met bijna 19 meter meer dan de tweede.  Zijn 62m22 is slechts 16cm onder zijn beste 
seizoenprestatie.  Gil nam plaats op de aanloop voor de springbak en werd twaalfde met 5m63.   

 

Sander Vercauteren heerste over de 3000m en won vlot in 8’03”2 (hand gestopte tijd) en bijna 23 
seconden voor op de tweede.  Veel beter dan zijn beste prestatie tot hier toe maar niet homologeerbaar 
omwille van de ontbrekende elektronische tijd.  Effen balen natuurlijk.  Op de 5000m zou normaal Manuel 
de lakens uitgedeeld hebben maar die moesten we missen om eerder verklaarde reden.  Jarne Baele was 
voornemens om in het tussenseizoen van het voetbal zijn snelheid bij te werken bij de sprintgroep.  Door 
afwezigheid van Adrien wilde hij wel dit nummer voor zich nemen.  Hij werd elfde in 24”47 maar vond het 
zo leuk terug te zijn dat hij voornemens is te proberen atletiek met voetbal te combineren volgend seizoen.  
Welkom terug Jarne.  



 

 Op de 4x100m werden Warre, Seppe, Jules en Tim Bruggeman elfde in 46”68 en op de 4x4 werden Warre, 
Robin, Seppe en Sander negende in 3’33”62. In de einduitslag werden onze heren elfde  met 103 punten. 

 

Warre, Philip, Sander, Jarne, Jens, Jelle 

Trainer Tom Du Pan, Robin, Seppe, Jules en Tim 

Deze en nog meer foto’s zijn van Annick Geeraert en te zien op  FB pagina ACME Photowall 

 



Aalter 8 mei 

Onze Pup en Min trokken naar de vierde manche van de Interregio om daar het beste in zich boven te 
halen. In het sprintnummer hadden ze allemaal te kampen met een tegenwind en dat drukte wel de 
prestaties.   

Min jongens :  op de 80m was er een tweede stek voor Lukas Fouquaert in 11”03, Tristan De Greve werd 
zesde in 11”36 en Victor Neyt achtste in 11”52.  Yngo Gekiere werd zestiende in 12”49 en was daarmee net 
voor Ilya Moudretsov die na 12”59 door het oog flitste. In het kogeltoten ging Victor met de zege lopen na 
een stoot van 8m82, Lukas werd negende met 6m19, Ilya 12de met 6m08 en Tristan 15de met 5m80.  In de 
afsluitende 1000m  was er een overtuigende zegen voor Tristan in 3’06”85 na een solo wedstrijdje.  Lukas 
werd zesde in 3’1534, net voor Victor die 34 honderdsten meer nodig had.  

Pup jongens :  Cies Vandemaele werd negende op de 60m in 9”59, Léon Casteleyn haalde de 37ste plaats in 
10”80 en Staf Crucke liep in zijn wedstrijd naar 11”12.  In het balwerpen haalde Cies de zesde plaats met 
29m25, Staf wierp 19m19.  Op de 1000m werd Staf 24ste in 3’56”50, 70 honderdsten later werd Léon 26ste.   

Min meisjes: Livia De Greve werd zevende op de 80m in 11”81, Aurélie Casteleyn haalde de 14de plaats weg 
voor de neus van Leonie De Baets.  Finishfoto na 12”39 diende het onderscheid te maken.  Noor De Wulf 
haalde de 16de stek in 12”63 en Fien Sierens werd 24ste in 13”01.  Fien was wel onze beste kogelstootster 
met 8m312 op een 5de rang.  Noor werd elfde met 6m32, Leonie 15de met 6m14, Livia 21se met 5m88 en 
Jorijn Crucke 26ste met 5m14.  Op de afsluitende kilometer legde Livia een hels tempo op en in de laatste 
rechte lijn sprintte ze van de laatste volger weg om te winnen in 3’20”19.  Aurélie werd zevende (3’39”45), 
Leonie elfde (3’45”96), Nina Tevels veertiende (3’49”90), Fien negentiende (3’53”01), Jorijn 23ste (3’38’88) 
en Noor 27ste in 4’13”11. 

Pup meisjes: Olivia Strobbe werd derde op de 60m in 9”36, Lotte Sierens negende in 9”77, Elena Ballegeer 
dertiende in 9”94 en Darya Moudretsov negentiende in 10”09.  Lotte was de beste in het balwerpen met 
een worp van 35m77, Elena haalde de tiende stek met 18m70, Darya werd twaalfde met 18m46 en Olivia 
achttiende met 17m18.  Olivia werd in de afsluitende kilometer tweede in 3’39”17, Elena haalde de vierde 
stek in 3’45”56, Lotte dertiende in 3’58”86 en Darya werd 31ste in 4’43”88. 

 

  

 

 

 

 


