Belgisch goud voor Mas Lizzy Immesoete en Lucien Heyde (2x)

Brugge 11 juni BK Mas dag 1
Lucien Heyde was vooraf met stip de gedoodverfde kandidaat voor de titel op de 1500m bij de heren 65+.
Hij voldeed aan zijn opdracht en won de wedstrijd in zijn categorie in 5’01”00, bijna 25” voor de tweede
van zijn groep. In de wedstrijd, samen met de heren 60+ werd hij zelfs tweede.
Lokeren 11 juni
Niels Staelens verdedigde als enige Meetjeslander de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem. Hij haalde
een derde stek op de hectometer in 13”59 bij lichte tegenwind. In het verspringen brak hij zijn PR en werd
vierde met een sprong van 4m84. Dat hij een mooie reeks neerzette blijkt uit het feit dat 4 van zijn 6
sprongen beter waren dan zijn vorig PR van 4m60. Op de 200m prijkt DQ achter zijn naam dus daar moet
iets fout gegaan zijn in de start of in de bocht.
Deinze 11 juni
Slechts 1 van onze atleten aan de Brielmeersen. Lukas Fouquaert werd derde op de 80m in 10”78. Vijfde
op de 150m in 20”37 en in het verspringen haalde hij de vierde stek met een sprong van 4m68.
Brugge 12 juni BK Mas dag 2
Lucien deed er nog maar een medaille boven op. Op de 800m kende onze krijger geen enkele tegenstand
en haalde het laken naar zich toe in 2’31”61.

Lizzy Immezoete nam deel aan de 1500m bij de W50. Ook zij kende geen noemenswaardige tegenstand en
verpulverde de tegenstrevers met haar eindsprint. Zij haalt haar zoveelste gouden medaille in 5’30”47

Marc Huyghe werd zesde in het discuswerpen M60+. Hij wierp het tuig van 1kg, bij zijn laatste beurt, naar
een PR van 27m83. In het kogelstoten viel hij net naast het podium met een worp van 8m74.
Voor het PK kregen Lizzy en Lucien ook nog goud toegewezen, Marc haalde een zilveren en bronzen plak
binnen.

Vergeet niet in te schrijven voor onze eigen jeugdwedstrijd in Maldegem op zaterdag 18 juni

