Nog 1x zilver en 1x brons voor Lucien Heyde op WK Master in Tampere (Fin)
Brons voor Lizzy Immesoete op hetzelfde kampioenschap

Tampere 7/7
Lucien was reeds toe aan zijn derde competitiedag. Hij had reeds de reeksen 1500m gelopen op 5 juli. Hier werden
de atleten geselecteerd op plaats, dan op tijd. Lucien wist dat hij bij de beteren was en kon dus afwachten. Hij
haalde een tweede stek in de tweede reeks in een tijd van 5’21”55. In de finale van de 1500m kon hij zich uitstekend
positioneren en snelde hij naar een tweede zilveren medaille in 4’58”44. In de rechtstreekse finale van de 1500m bij
de dames liep Lizzy naar een tijd van 4’54”99. Ze verbrak daarmee niet enkel haar eigen CR maar verbeterde ook het
BR dat voorheen op 4’58”37 stond op naam van een atlete van VS.
Tampere 8/7
Lucien had blijkbaar nog wat reserve in de tank want hij nam ook deel aan de baanwedstrijd over 10Km. Tegen de
winnaar was geen kruid gewassen want die won met meer dan 5 minuten voorsprong. Het spande hem tussen een
Fransman en Lucien voor de rest van de medailles. Lucien diende zich tevreden te stellen met brons in een tijd van
40’38”. Zeker een CR wat dit kwam nog niet in de ranglijsten voor. De site van de VAL is op dat gebied niet
compleet want die tijden zijn niet terug te vinden ondanks eerder gelopen BK op de weg. Zeker al geen BR voor
Lucien want de winnaar vorig jaar in Lokeren bij de M65+ liep 36’24

Lucien hier (luidkeels?) aangemoedigd door Lizzy. Foto Sander Vercauteren

Kortrijk 9/7
Warre De Pauw haalde de zevende plaats op de 200m die hij liep in een nieuw PR van 22”62 (bij teveel meewind).
Op de volle baanronde werd hij tweede in 50”22

Beersel 10/07
De tweeling Besson trok naar de jeugdmeeting van OEH om er enkele prestaties neer te zetten.
Op de 80m horden mochten we een CR door Fleur noteren. Met haar 10”38 dook ze onder het record van 10”92 dat
vorig jaar ingesteld werd door Livia De Greve en staat ze als tweede in de totaaluitslag. Met haar 10”91 dook Olivia
ook onder oud CR. In de drie andere wedstrijden haalde Olivia dan wel de bovenhand op haar zus. Zo werd ze
tweede in een PR van 11”35 op de 80m sprint, Fleur werd 12de in 12”09. Op de 150m dook Olivia weer onder haar
PR en bracht dit van 21”98 op 21”35, wat een verbetering. Fleur werd hier elfde met 23”37. In het verspringen
haalde Olivia de derde stek met 4m18, Fleur haalde de tiende stek met 3m69. Een geslaagde namiddag voor deze
dametjes.

Hamme 10/7
Een handvol van de werpers trok naar de wedstrijd in Hamme. Sch Morgane Van Daele won er het hamerslingeren
met een worp van 42m16. De examens zitten duidelijk nog in de kleren. Bij de Sen heren haalde Tim Bruggeman
een derde stek met een SB van 32m94. Marc Huyghe voelt zich in zijn sas bij de M60 want hij haalde 3
overwinningen maar ik denk niet dat de prestaties hem tot gejuich zullen gebracht hebben want hij bleef merkelijk
onder zijn SB. Hij wierp de discus naar 26m03, duwde de bol van 5kg naar 8m68 en slingerde de hamer naar 37m28.
Trainer Etienne De Vriendt liet zich ook niet onbetuigd en haalde twee zeges. In het discuswerpen viel het tuig neer
na 24m50 en de hamer van 4kg landde na 27m15. (Achiel)

