11 provinciale medailles voor de jeugd

Ertvelde 4/6
Een aantrekkelijke delegatie op de vijfde manche van de interregio jeugdcup. Ondanks het lange
Pinksterweekend kwam veel atleetjes naar de Hoge Wal. De wind was de spelbreker want die zat volledig
tegen voor de sprintnummers.
Min Lukas Fouquaert haalde de vierde stek op de 80m sprint in 11”12. Op de 80mH hadden we vier van
onze knapen in de uitrusting van sponsor LUXOR Maldegem. Tristan De Greve was onze beste
vertegenwoordiger en zette een PR van 15”24 op de tabellen. Victor Neyt werd tiende in ook al een PR
van 15”95. Lukas wou niet onderdoen en liep ook zijn beste tijd tot hiertoe en werd twaalfde. Die
bedraagt tijd nu 21”19. Ook Yngo Gekiere zette zijn beste beentje voor en werd vijftiende in 16”52. Ook
op de 150m werden de PR verbroken door al onze sportievelingen. Lukas werd derde in 20”36, Tristan
vijfde in 20”64, Victor zevende in 21”19 en Yngo twintigste in 23”23. In het speerwerpen was er een
tweede stek voor Victor met een worp van 31m64, Ilya Moudretsov werd zesde met een PR van 25m90. In
het kogelstoten ging Victor met de zege lopen door de bol van 3kg naar 9m30 te duwen. Lukas werd
tiende met 6m30 en plaatste zich net voor Ilya die 6m22 liet optekenen. Tristan wierp 6m12 en werd
daarmee 13de en Yngo werd 22ste met een worp van 5m11.
Pup Lennerd Claeys werd 18de op de 60m in 10”03, Ryan De Meyer 26ste met 10”36. Ryan bedwong
voordien wel de 60mH in 13”51 en werd daarmee twaalfde. In het balwerpen staat Lennerd op een mooie
vijfde stek met een worp van 28m73, Ryan werd twintigste met 21m70. Ryan wipte over 1m16 en werd
vijfde, Lennerd 14de met een sprong over 1m09.
Livia De Greve was de enige Min die opdaagde. Ze haalde de vijfde stek bij de 60H in 11”09. Bij haar lijkt
het meer ballet en ze gaat te hoog over de horden. Dat zal een voordeel worden als de horden een stukje
hoger staan. Op de 150m liep ze in de ondankbare buitenbaan en zag dus niet wat de anderen deden. Ze
werd twaalfde in totaal in een tijd van 22”22.
Onze grootste delegatie waren de Pup meisjes. Niet minder dan 6 stuks tekenden present. Op de 60H
haalde Lotte Sierens de vijfde rang in 12”22. Een plezier voor het oog op dit onderdeel is Elena Ballegeer.
Mooi in 3-pas over de hindernissen, enkel de plaatsing van de voet na de horde is nog een werkpunt. Ze
werd zevende in 12”43. Darya Moudretsov werd veertiende in 13”84, Leonie Wildemauwe staat op een
16de stek in precies 14” en Fran Dobbelaere finishte als 22ste in 14”30. Op de 60m zonder hindernissen
werd Elena achtste in 9”86, Nore Mattheeuws staat als tiende in 9”95, Fran haalde de 14de stek in 10”20,
Lotte Sierens volgt net na haar in 10”24. Darya haalde de 24ste rang in 10”50 en Leonie haalde de 33ste
plaats in 11”19. Lotte was wel de primus in het kogelstoten met 8m18, Elena werd achtste met 5m15,
Nore 17de met 4m45, Leonie 20ste met 4m28 en Darya 25ste door de bol 4m04 weg te duwen. De dametjes
mochten ook nog de zandbak bedwingen. Lotte werd er zevende met 3m35, Elena volgt twee plaatsen
verder en sprong 4cm minder ver. Nore nog twee lijntjes lager met 5cm minder dan Elena. Fran haalde de
24ste rang met 2m91, Leonie de 32ste plaats met 2m80 en Darya de 38ste met 2m53.
Oordegem 4/6
Een handvol atleten waren ingeschreven. Op de 200m haalde Sen Adrien De Vriendt de eindstreep niet.
Hij startte ook niet op de hectometer. Mas Lucien Heyde werd elfde in zijn reeks 1500m. Hij eindigde in
4’57”15. Een knaller van formaat op de 400H? Robin Van Damme won er de wedstrijd in 50”73. Mits wat
minder tegenwind in de laatste rechte lijn zat een verbetering van zijn CR er wel in. Toch al de tweede sub51 dit jaar. Sch Margaux Dossche werd vierde in haar reeks 1500m. De klok stopte na 4’42”45. Op de
800m toonde Axana Schaeverbeke haar stijgende vorm. Haar PR diende er weer aan te geloven en werd

met bijna 1 seconde verbeterd. Die bedraagt nu 2’10”74. Emma De Naeyer trad aan op de korte horden.
In de reeksen liep ze naar de vierde tijd : 14”6. In de finale verbeterde ze haar beste seizoenprestatie naar
14”43 en viel daarmee net naast het podium.
Merksem 4/6
Mas Marc Huyghe nam er deel aan een werpermeeting. In het gewichtwerpen bleef hij licht onder zijn PR
door de bol van 9kg 13m54 weg te zwieren. In het hamerslingeren moest zijn CR er echter wel aan
geloven. In zijn tweede poging wierp hij al beter dan zijn vorig CR, maar in de laatste beurt was het er
boenk op. Zijn beste prestatie tot hiertoe staat nu op 38”81.
Hengelo 6/6
Timothy Herman nam deel aan zijn eerste speercompetitie. Hij besloot uit voorzorg slechts 1 worp de
doen. Hij slingerde de speer 78m35 ver en werd zevende in dit internationaal sterk bezette veld. Nu op
naar het BK eind deze maand.
Eeklo 6/6
Een tiental Meetjeslanders nam deel aan deze wedstrijden. Waar bleven onze MK weeral ? (blijkbaar
durft Jules M de confrontatie met trainer Marc H in het kogelstoten niet aangaan)
Mas Etienne De Vriendt en Mac Huyghe kruisten de degens bij het discuswerpen. Marc wierp de schijf van
1kg nar 26m55, Etienne haalde 24m69. In het hamerslingeren bij de M70 wierp de bol van 4kig naar
26m66. Marc haalde met de bol van 5kg 38m77, een fractie onder zijn CR. In het kogelstoten haalde Marc
8m97 en in het gewichtwerpen 12m79.K Etienne vestigde een CR in het gewichtwerpen met 10m15, 30cm
verder dan zijn vorig CR. Twee van onze Sen heren, waaronder de MK trainer tekenden present. Bij het
discuswerpen landde de discus van Philip Milanov bij het inwerpen op de voet van een atleet die liep te
telefoneren in het laatste gedeelte van de sector. Al bij al heeft die nog geluk gehad dat het maar op zijn
voet was. Na controle in AZ Alma bleek het te gaan om een zware kneuzing. Die zal dat geen twee keer
doen. Een beetje aangeslagen (en mede door de sterke wind) kwam Philip tot 64m48. Gil Bourgeois kwam
tot 29m83. In het kogelstoten kwam Gil tot 10m12. Tim Bruggeman vestigde een sterk PR in het
hamerslingeren met 32m61. Sch Brend Goethals haalde voor het eerst de 30m lijn met de hamer. Zijn PR
staat nu op 30m82. In het discuswerpen kwam hij tot 18m53. Jun Oona Lemmens was ook goed bezig
met haar hamer een deed een drietal meter bij haar PR. Dit staat nu op 31m89. Mas Carine De Sutter
slingerde de hamer naar 29m15 en het gewicht naar 8m41. Heel gelukkig was ze niet met deze prestaties.
Sch Morgane Van Daele stootte de kogel naar 9m50 en wierp de hamer naar 45m30, enkele cm onder het
CR. Dat zal er binnenkort wel aan geloven. (Achiel)
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