PR’s sneuvelen aan de lopende band

Lier 30/7 (foto’s door Tristan en Livia)
Een mooie aantal atleten in de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem namen deel aan de Flanders club
Op de 200m finishte Adrien Devriendt als negende in totaal in 21”69. Warre De Pauw, eerder uitgesloten door een
valse start op de hectometer, haalde de meet in een PR van 22”65.

Philip Milanov won het discuswerpen met 61m40, in het kogelstoten werd hij tweede met 16m71.

Emma De Naeyer vestigde een PR op de honderd meter in 12”46, op de dubbele afstand verpulverde ze haar PR om
het op 25”83 te brengen.

Axana Schaeverbeke volbracht een huzarenstuk. Eerst liep ze als haas in het hoofdprogramma. In het
naprogramma liep ze dan haar eigen 800m waar ze vierde werd in een PR van 2’09”89. Het volgende doel is weeral
bereikt.

Margaux Dossche liep ook die afstand maar mijn “spionnen” ter plaatse wisten te vertellen dat ze met een ingetaped
been liep. Haar tijd was 2’18”02. Momenteel staat nog niet vast waardoor het komt maar haar vakantiejob zou er
wel voor iets tussen kunnen zitten. Ze mag ook niet ontgoocheld zijn want ze is steevast de jongste van het pak. Op
de 1500m verpulverde Jenka Wittevrongel haar PR met bijna 10 seconden. Haar beste tot hiertoe is 4’48”99.

Ninove 31/7
Tristan De Greve liep er een 300m en haalde de tweede plaats in een PR van 43”07. Olivia Besson haalde de zevende
stek op de 80m in 11”84, haar zus Fleur werd tiende in 12”08. Op de 60m horden werd Fleur met brons beloond
voor haar tijd van 10”83, bij Olivia stopte de klok na 10”94 en dit bracht haar op de vijfde rang. Olivia nam ook nog
deel aan het verspringen waar ze een PR van 4m41 neerzette, goed voor een vierde plaats. Livia De Greve liep ook
een 300m en werd daar zesde in een PR van 46”37. Onze drie dametjes liepen samen met een atleetje van KAAG
naar de derde stek op een 4x80m in 44”53.

Hamme 31/7
Ilya Moudretsov was de enige Meetjeslander die present tekende. In het verspringen wipte hij naar 3m98 en in het
speerwerpen haalde hij de bronzen plak met een PR van 26m65.

Tielt 31/7
Onze polsstokspringers gingen met trainer Marc naar de prijzenmeeting voor Cad/Sch. Jelle Huyghelier won het
polsstokspringen met een wip over 3m60, Jules Maenhaut kon ditmaal maar 3m30 bedwingen en werd tweede.
Verlofperiode zeker ? Beter verging het Charlot Swanckaert. Ze won het hoogspringen met een wip over 1m50 en
ook in het polsstokspringen was ze de primus. Met haar sprong over 2m51 vestigde ze een nieuw CR.

