
11 provinciale medailles voor de jeugd 

 

Nieuwpoort 26/5 

Tristan en Livia trokken naar de Westhoek om een MK te betwisten.  Beiden kwamen met een medaille 
naar huis.  Tristan werd derde in zijn MK met 2782ptn.  Hij liep de 80m in 11”30, wierp de speer 19m79 
ver, sprong 1m43 hoog en 4m13 ver en de afsluitende 1000m liep hij in 3’10”55.  Zul Livia eindigde met 
2422ptn een trapje hoger op het podium.  Ze sprintte naar 11”91, wierp de speer naar 23m62 sprong 
1m37 hoog en 3m86 ver en de afsluitende km liep ze in 3’14”21. 

 

 

Een manier als een andere om te relaxen 

 

St Niklaas 26/5 

Min Lukas Fouquaert werd er vijfde op de 80m in11”07, haalde een achtste plaats op de 1000m in 3’19”9 
en in het verspringen werd hij zesde met een sprong van 4m28.  

Oordegem 28/5 

Op de IFAM permit meeting waren een handvol van onze atleten die zich ingeschreven hadden.  Het werd 
voor sommigen een lange dag.  Toch mogen alle resultaten gezien worden.   

Op de 400m hadden we twee deelnemers in het internationaal sterk bezette veld.  Sen Adrien Devriendt 
liep naar een dertigste plaats in de totaalstand in een PR van 47”53.  Jun Warre De Pauw liep ook al een PR.  
Hij werd 71ste in 50”13.  Een eerste CR sneuvelde op de 400mH.  Robin Van Damme bevestigde zijn sterke 
wedstrijd van vorige week door een sterk PR te lopen. Hij flitste door het elektronisch oog na 50”38 en 
werd daarmee vijfde in de totaalstand.  Sen Philip Milanov bewees sterk bezig te zijn.  Zijn CR van vorige 
week sneuvelde opnieuw en werd met bijna 1m verbeterd.  Het staat nu op 63m74.  Ook het kogelstoten 
won hij met een beste worp van 17m34.  Door het koude weer liet hij 4 foutpogingen noteren.  Bij de 
dames op de 800m werd er ook goed doorgelopen.  Axana Schaeverbeke staat op plaats 62 met een PR 
van 2’11”70 en ook Margaux Dossche liep een nieuwe besttijd.  Zij staat op plaats 69 in 2’13”18.  Met die 



tijd komt ze net voor Axana in de Lexicath Sch.  Emma De Naeyer werd gediskwalificeerd op de 100H, 
waarschijnlijk wegens het niet reglementair overschrijden van een horde (liep in baan 1, dus stond er links 
van haar geen horde)  

Machelen 28/5 

Inoa De Weerdt nam er deel aan een 4kamp en werd twintigste met 736 punten.  Ze liep de 60m in 10”32, 
zwierde de discus naar 12m33, sprong over 1m05.  Ze liet de 1000m aan zich voorbijgaan.   

Beveren 29/5 

Een handvol van onze atleten trok naar het Waasland.  Lizzy Immesoete werd tweede master op de 800m 
in een tijd van 2’35”60 maar daar zal de wind wel wat voor tussen gezeten hebben.  Lucien Heyde werd 
ook tweede master op dit onderdeel.  Zijn tijd stopte op 2’32”71.  Marc Huyghe vestigde een CR in het 
hamerslingeren door de bol van 5kg 37m94 van zich af te zwieren.  Hij haalde daarmee ook de zege.  Dit 
deed hij eveneens in het discuswerpen met de schijf van 1kg.  Die plofte neer na 27l24, tevens een PR. 
Jules Maenhaut haalde de tweede plaats in het polsstokspringen met 3m60, zijn trainingsmaatje Jelle 
Huyghelier strandde op 3m40.  Ook daar was de wind een ferme spelbreker.  (Achiel) 

 

 


