
Belgische titel voor Philip Milanov en Timothy Herman 

Zilver voor Robin Van Damme 

Brons voor Emma De Naeyer 

 

  

Gent 24/6 

De eerste om de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem hoog te houden was Robin Van Damme.  Hij nam 
deel aan de reeksen van de 400mH.  Hij won overtuigend zijn reeks in 50”57 en plaatste zich automatisch 
voor de finale op zondag.  De volgende kanjer was Philip Milanov in het discuswerpen.  Hij was licht 
gestresseerd aangekomen want hij had  problemen gekend met het verkeer.  Ook het minder goede weer 
speelde hem parten. Dit liet zich ook merken aan zijn worpen.  Bij de eerste worp was hij bijna zeker van de 
titel en toen begon het lichtjes te verbeteren.  Zijn vierde worp was zijn beste en werd 61m72 gemeten.  
Worpen 5-6 gingen de mist in.  Philip kon ook niet blijven voor de podiumceremonie.  Hij werkt full time 
voor een Amerikaans bedrijf en moest nog deelnemen aan een on-line vergadering met de moederfirma.  
Ondertussen waren ook onze 400m lopers bezig.  Adrien Devriendt en Warre De Pauw liepen in de eerste 
reeks.  Adrien werd er derde in 48”08, Warre achtste in 50”19 (examens, weet je wel)  Met die tijden 
konden ze zich niet plaatsen voor de finale.  Het laatste nummer van de avond was de 5000m.  Sander 
Vercauteren haalde er een logische achtste stek, gebaseerd op de seizoenprestaties.  Hij verbeterde deze 
met een tweetal seconden naar 14’12”09 

Oudenaarde 25/6 

Terwijl hun grote voorbeelden in Gent bezig waren namen de Pup en Min deel aan de Interregio jeugdcup 
in Oudenaarde. De proeven waren onder vorm van meerkamp.  Bij de Pup meisjes ging Lotte Sieren aan de 
haal met de zege.  Ze duwde de kogel 8m80 van zich af, sprong over 1m11 en liep de afsluitende km in 
3’48”52 waarbij ze toonde dat ze ook kan vechten als het er op aankomt.  Leonie Wildemauwe werd 17de 
met 4m37, 97cm en 3’54”38 en Darya Moudretsov staat als 22ste genoteerd met 4m86, 1m04 en 4’19”42.   

 



De Min namen deel aan een 4-kamp.  Olivia Besson viel net naast het podium met 1750ptn.  Ze liep de 80m 
in 11”45, de 150m in 21”98, wierp de speer 12m07 ver en sprong 4m32 in de zandbak.  Op plaats 6 treffen 
we Livia De Greve met 11”87, 21”93, 13m754 en 3m78.  Fleur Besson haalde 1431 ptn en dit was goed 
voor rang 8.  Haar resultaten waren 12”04, 22”68, 9m81 en 3m99.  Victor Neyt was de beste bij de jongens 
van deze leeftijdsgroep.  De proeven waren dezelfde als de meisjes.  Hij verzamelde 2192 punten met 
11”48, 21”37, 33m96 en 4m10.  Lukas Fouquaert haalde de 8ste rang met 2126ptn met 10”90 en 10”90, 
20”43, 16m42 (het was de eerste keer ooit dat hij speerwerpen betwistte) en 4m27.  Op plaats 12 staat 
Tristan De Greve met 11”13, 20”25 (een verbetering van zijn PR met 4 tienden na een kanonstart waarvan 
wij twee het geheim kennen), 16m66 en 3m81.  Ilya Moudretsov had geen pijn en kon alle proeven 
betwisten, wat een opluchting.  Hij liep 11”99, 22”31, wierp 25m89 en  sprong 3m86.   

 

Onze deelnemers voor aanvang van de wedstrijden met trainster Marianne 

 



Gent 25/6 

Zaterdag was vrouwendag voor onze club.  Drie van onze vertegenwoordigsters zouden het beste van 
zichzelf geven.  De eerste was Manon Depuydt.  Bijna was ze ingeschreven bij de Atletes met Handicap 
maar gelukkig was er een attente dame bij de VAL die dit gemerkt had waardoor de secretaris dit nog kon 
laten rechtzetten.  T’zou er gestoven hebben TDP "#$% Manon haalde een derde stek in de eerste reeks in 
10’99.  Ze verloor van de tweede in haar reeks, na fotofinish met 6 duizendsten.  Op basis van haar tijd kon 
ze zich toch kwalificeren. Op de 1500m hadden we ook twee van onze meisjes die er zin in hadden.  Axana 
Schaeverbeke liep naar een PR (derde aller tijden van de club) van 4’25”53 en werd daarmee mooi tweede 
in haar reeks en kwalificeerde zich voor de finale.  Margaux Dossche , de jongste van de hoop, kon in het 
begin nog wel het tempo volgen maar toen het de hoogte inging zakte ze terug.  Ze werd 12de in haar reeks 
in 4’47”98.  Al bij al een goede leerschool die haar, later op het seizoen, nog zal helpen.  

Gent 26/6 

Het was lang geleden dat Meetjeslandse atleten nog zo succesvol waren op Belgische kampioenschappen.  
Robin Van Damme haalde een verwachte zilveren medaille op de 400mH.  Hij legde de baanronde af in 
50”86, tegen de winnaar was geen kruid gewassen.  

 

Leonie, Manon, Livia, Robin en Tristan 

Emma De Naeyer plaatste zich voor de finale van de 100H met een zevende tijd.  Haar PR was toen 14”15.  
In de finale van de 100m knalde Manon Depuydt naar een zevende stek in een SB van 11”98.  Haar herstel 
is goed ingezet.  Timothy Herman won (ik schreef bijna vanzelfsprekend) het speerwerpen met een worp 
van 75m28, nadien faalde hij vier maal en de laatste beurt liet hij schieten.  



 

 In de finale van de 100H realiseerde Emma wat zij zelf nooit gedacht of gedroomd zou durven hebben.  Ze 
sprintte naar een bronzen medaille en bracht haar PR op 13”99.  Ze komt daarmee op de vierde stek in de 
lexicath.  

 

De start van de finale op de 1500m werd ontsierd door een val.  Ik kreeg de indruk dat Axana daardoor 
licht gehinderd werd.  Drie atletes gingen er vandoor.  Axana sleurde aan de kop maar kwam niet dichter.  
In de laatste hectometer werd ze nog voorbijgesneld om te eindigen als vijfde in 4’26”19 en dit mag gerust 
een bevestiging genoemd worden van de prestatie van zaterdag. 

Foto’s : Kelly Cattoor (mama Tristan en Livia) waarvoor veel dank 


