
De atletiekzomer loopt op zijn laatste benen. 

 

 

 

Laken 2/9 

Omdat de club het meeste toegangskaarten verkocht hadden mochten 8 van onze atleten deelnemen aan 
een 100m tegen elkaar.  Omdat het een gemengde wedstrijd was zijn de tijden niet homologeerbaar. 

 

Margaux Dossche liep in het voorprogramma mee in de 1000m.  Ze wou onder de 3 minuten blijven en 
slaagde daar in.  Ze finishte in 2’59”21 en werd ook eerste van haar geboortejaar.   

Gent 3/9 

Op de laatste meeting van de interregio hebben onze atleten weer hun beste beentje uitgestoken. 

Bij de Min jongens werd Lukas Fouquaert vierde op de 80m in precies 11 seconden.  Mathis Duchêne werd 
zevende in 11”46.  Op de 300m was er brons voor Tristan De Greve in een pr van 43”06, Lukas brak ook zijn 
PR en werd vierde in 43”52 en voor Victor Neyt die ook al een PR van 44”92 liet optekenen.  Mathis werd 
twintigste in 51 seconden precies.  Op de 80mH haalde Tristan opnieuw brons in 14”01, werd Victor vijfde 
in een PR van 14”28, liep Mathis die afstand voor het eerst in 15”21 en werd hij achtste, twee plaatse beter 
van Lukas die een PR van 15”65 neerzette. Victor won het goud in het discuswerpen met 29m49, Ilya 
Moudretsov werd achtste met 19m04, net voor Lukas die met 18m56 weer een PR wierp.  Tristan werd 
14de met 16m16 en Mathis 17de met 11m28.  Victor won ook het kogelstoten met weeral een PR van 9m69, 
Ilya werd achtste met 6m85, Tristan dertiende met 6m22 en Mathis 16de met 5m42. Alsof ze nog niet 
genoeg gedaan hadden namen ze ook deel aan het verspringen waar Victor zijn derde goud van de dag 
veroverde met een wip van 4m55, Lukas werd derde met 4m66 en Mathis negende met een PR van 4m10.  
Van de Pup jongens was er maar 1 gegadigde.  Lennerd Claeys werd dertiende op de 60m in een PR van 
9”77, achtste in het balwerpen met 27m70 en elfde in het hoog waar hij met 1m16 een nieuwe 



recordhoogte bereikte.  Bij de Min meisjes onze traditionele deelneemsters.  Op de 80m werd Olivia 
Besson achtste in 11”99, haar zus Fleur veertiende in 12”56 en Fien Sierens negentiende in 13”29.  Op de 
300mwerd Livia De Greve achtste in 46”96.  Op de 60mH haalde Olivia de vijfde stek in 10”76, Livia werd 
6de in een PR van 10”87 gevolgd door Fleur in 11”09 en Fien werd 11de in 11”83.  In het discuswerpen was 
er een negende rang voor Livia met een PR van 17m64, Fien werd tiende met 14m34.  Fien werd zesde in 
het kogel met 8m58, Olivia en Fleur werden respectievelijk derde en vijfde in het verspringen met 4m40 en 
4m07 achter hun naam. Bij de Pup meisjes haalde Olivia Strobbe zilver op de 60m in 9”47, Nore 
Mattheeuws werd vijfde in 9”73, Elena Ballegeer elfde in 9”85 en Lotte Sierens veertiende in 10”05.  Nore 
haalde de derde stek op de 1000m in 3’37”06.  Op de 60mH was er een vierde stek voor Lotte in 12”18, 
gevolgd door Olivia in 12”27.  Elena werd negende in 12”90.  Lotte won het balwerpen met 42m08, Darya 
Moudretsov haalde de tiende stek met 19m96.  Olivia was de primus in het hoogspringen met 1m37, Lotte 
werd derde met 1m23, Elena vierde met dezelfde hoogte en Darya 18de met 97cm.  Nore haalde ook nog 
eens brons in het verspringen waar ze 3m56 voorbij de balk in het zand landde.   

Deinze 3/9 

Op de Athletics classic werd Jelle Huyghelier tiende in het polsstokspringen door over 3m40 te wippen.  
Mas Lizzy Immesoete werd 16de op de 800m waar brak wel haar eigen BR W50 om dit op 2’25”24 te 
brengen.  Op de 3000m werden vonken geslagen.  Axana Schaeverbeke nam een flinke hap van 6” uit haar 
PR en bracht dit naar 9’36”87.  Jenka Wittevrongel liep naar een sterke 5de rang en verpulverde haar PR 
met 26 seconden.  Dit staat nu op 10’02”28.  Ze worden respectievelijk 4de en 7de in de Lexicath.  

Eeklo 4/9 

Op onze eigen werpermeeting Nam Cad Niels Staelens deel aan het kogelstoten en werd achtste met 
9m47.  Marc Huyghe werd derde in het discuswerpen met 25m46, Etienne De Vriendt werd 4de met net 1 
meter minder.  Trainer Etienne werd tweede in het hamer door de bol van 4kg naar 27m39 te slingeren.  
Marc haalde de zege door de bol van 5kg 8m30 weg te stoten, de hamer van hetzelfde gewicht vloog naar 
37m98 en ook dit was goed voor de zege.  Etienne wierp het gewicht van 7,26kg naar een CR van 10m57;  
Sch Brend Goethals werd zesde in het discuswerpen met een worp van 19m53 en tweede in het 
hamerslingeren met precies 27 meter.  Sen Tim Bruggeman werd vierde in het  hamerslingeren met 
30m46, Juniore Maité Van Daele werd tweede in het gewichtwerpen met 7m15 en ze won het 
hamerslingeren met 33m78. Mas Carine De Sutter verbrak haar eigen CR in het hamerslingeren om dit op 
31m02 te brengen.  Sch Morgane Van Daele werd vierde in het discuswerpen met 25m72, vierde in het 
kogelstoten met 9m19 en tweede in het hamerslingeren waar ze het CR van Evelien Tierenteyn aan 
diggelen wierp en het op 46m08 bracht.   

Beveren 4/9 

Tristan De Greve werd negende in het kogelstoten met 6m45.  Zijn zus Livia waagde zich aan het 
polsstokspringen en brak het CR van Nicky Vandaele om het op 1m93 te brengen. 

Ninove 7/9 

Warre De Pauw werd 16de op de hectometer in 11”45, Jens Baele werd 26ste in 12”44, voor beiden een PR.  
Op de 300m werd Warre 11de in het PR van 34”91, Jens haalde de 24ste rang met 40”29.  Emma De Naeyer 
werd vijfde op de hectometer in 12”43 en vierde op de 100mH in 14”78.   

Lebbeke 10/9 en 11/9 

Voor het BK Cad en Sch waren enkele van onze atleten weerhouden.  Flavio Van Loo wipte over 1m70 en 
werd 14de, Jules Maenhaut werd elfde in het polsstokspringen met 3m40.  Kato Van Hoecke haalde de 12de 



rang op de 300mH in 49”69 en Margaux Dossche viel net naast het podium op de 800m die ze aflegde in 
2’16”66 

Izegem 11 september.   

De gebruikelijke “die hard” trokken naar de jeugdmeeting van FLAC.  Lukas Fouquaert haalde zilver op de 
80m in 10”90, Tristan De Greve viel naast het podium met 11”16 en Victor Neyt werd zevende in 11”48.  
Op de 300m haalde Tristan brons in 43”11, Lukas scherpte zijn PR aan tot 43”36 en viel net buiten de 
prijzen.  Victor werd achtste met 46”41.  Victor greep zilver in het kogelstoten met een dik PR van 10m41, 
Tristan werd achtste met 6m48.  In het hoog werd Victor vijfde door over 1m35 te springen.  Pup Wannes 
De Vlieger werd 12de pop de 60m in 10”16, veertiende op de 1000m in 4’30”26, vierde op de 60mH in 
12”99, achtste in het kogelstoten met 6m20 en 7de in het verspringen met 3m40.  Livia De Greve brak haar 
eigen CR in het polsstokspringen en bracht het op 2 meter rond.  

Tessenderlo 17/9 

Op het BK hamerslingeren mochten 3 atleten in de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem het beste van 
zichzelf geven.   Sch Morgane Van Daele wierp de hamer van 3kg naar een bronzen medaille met 44m30.                 
Jun Maité Van Daele en Bel Tim Bruggeman.   

 

Foto, papa Jürgen 



Brugge 17 september 

Lizzy Immesoete werd Vlaams kampioene op  de 800m in een tijd van 2’59”23 en moest zich dus helemaal 
niet forceren om de volledige wedstrijd W46+ naar haar hand te zetten.  Marc 

Vlierzele 17/9 

Op de jeugdmeeting v&an VS waren enkele atleten aanwezig.  Min Lukas Fouquaert werd derde op de 80m 
sprint in 10”86, hij won de 300m in een mooie 43”56 en haalde de vierde plaats in het verspringen met 
4m60.  Olivia Besson haalde de vierde stek op de 80m in 11”55, werd tweede op de 60mH in 10”70, werd 
tweede in het hoogspringen met een PR van 1m30 en won het ver met 4m38.   

Deinze 17/9 

Op het PK MK voor Pup waren 5 van onze meisjes present.  Olivia Strobbe schoot de hoofdvogel af door 
een zilveren medaille te behalen met 1851 punten.  Ze liep de 60m  in 8”85, stootte de kogel 7m10 ver, 
sprong 4m12 de zandbak in en liep de afsluitende 1000m in 3’37”37.  Fran Dobbelaere haalde de 19de stek 
met 9”93, 4m05, 3m02 en 4’10”26.  Op rang 21 vinden we Inoa De Weerdt met 10”45, 6m35, 3m36 en 
4’34”68.  Op een 24ste plaats staat Leonie Wildemauwe met 10”67, 3m97, 2m68 en 3’52”40 en om af te 
sluiten staat Darya Moudretsov op rang 28 met 10”30, 4m48, 2m78 en 4’32”82.   

 

Foto Gaby De Vos 

 

Deinze 17/18 september 

Twee van onze Cad namen deel aan het PK in hun categorie en dat is lang geleden dat we nog eens 
meerkampers aan het werk zagen.  Die hun wedstrijden zijn gespreid over 2 dagen gezien de intensiteit.  
Kato Van Hoecke  verzamelde in haar eerste MK 2654ptn.  Ze deed dit door de 80H te lopen in 13”75, de 
kogel 5m96 weg te duwen, de speer 20m58 weg te werpen en door 1m30 hoog te springen.  Daarna 
sprong ze 4m11 ver en voor de afsluitende 800m op zondag was ze zeer gestresseerd.  Dat dit helemaal 
niet nodig bleek zagen we in de wedstrijd.  Er werd in twee groepen gelopen, volgens de tussenstand.  Kato 
liep in de eerste reeks.  1 atlete ging er direct vandoor maar Kato was wijs genoeg om die te laten gaan 
maar ze kon zich toch afscheiden van de anderen.  In een mooie tweede ronde liep ze nog verder weg om 



te finishen in een voortreffelijke 2’33”45.  Met haar 17de plaats plaatst ze zich midden in de totaaluitslag.  
MK trainer Gil weet waaraan hij moet (laten) werken.   

 

Trainer Gil met Flavio en Kato 

 

Bij de jongens word een 8-kamp betwist.  Flavio Van Loo wou, na 8 maanden blessureleed, eens zien wat 
hij aankon.  De eerste dag worden 4 proeven betwist en hij liep de 100m in 12”29 stootte de kogel 11m40 
ver en daar was hij niet zo gelukkig mee, wipte hij over 2m90 met de polsstok en dat maakte zijn dag goed 
net als de 5m70 ver in de zandbak.  Hij stond vijfde in de tussenstand, niet slecht voor een eerstejaars.  De 
tweede dag begon met 100mH die hij bedwong in 15”09, gevolgd door hoogspringen waar hij een outdoor 
PR neerzette met 1m76, de speer vloog 32m73 ver en de afsluitende 1000m liep hij in 3’02”59 en je zag zo 
dat het bobijntje ver af was.  In de totaalstand schoof hij op naar een vierde rang en hij werd derde Oost-
Vlaming en mocht daarvoor ook op het podium.  Met zijn 4299ptn breekt hij ook het CR dat sinds 1996 op 
naam van John De Smet stond.  

 

Foto Bruno Van Loo  



Deinze 18/9  

De tweede dag mochten ook de Min hun ding doen.  Bij de meisjes was enkel Livia De Greve present.  Zij 
haalde een voortreffelijke achtste plaats met 2500 ptn.   Ze liep de 80m in 11”63, stootte de kogel 6m45 
weg, sprong over 1m30 en wipte 4m11 in de zandbak.  De afsluitende 1000m zag ze niet meer zitten maar 
na enkele opbeurende woorden vatte ze toch de koe bij de horens.  In het begin verborg ze zich in de 
groep maar dat was haar snel beu.  Ze verhoogde het tempo en won de afsluiter in 3’18”88, een goed 
voorbereiding op Nijvel volgende week.  

 

Trainster Marianne was er om de Min te begeleiden. (foto Kelly Cattoor) 

 Bij de jongens een viertal in de kleuren van sponsor LUXOR.  Victor Neyt was onze beste 
vertegenwoordiger op een 5de plaats met 3174ptn.  Hij liep de 80m in 11”02, stootte de kogel 9m32 weg, 
wipte over 1m40 en sprong 4m52 ver.  Hoe ze de indeling gedaan hebben is niet geweten maar ergens 
klopte er iets niet.  Hij won de reeks in 3’04”25 na een mooie solo.  Tristan De Greve werd 10de (2753ptn) 
in totaal met 10”84, 5m94, een mooie 1m40 gezien zijn gestalte, 3m78 en de afsluitende KM diende hij in 
de traagste reeks te lopen.  Hij had zich liever gemeten met Victor want nu stopte zijn tijd na 3’07”57 na 
ook al een solo.  Emile Van Den Bussche werd 17de (2193ptn) van de 33 gestarte atleten.  Hij liep 11”63, 
stootte 6m19, wipte over 1m25 en landde na 3m95 in de zandbak.  De eindproef liep hij in 3’42”15.  Ilya 
Moudretsov werd 20ste (2103ptn) maar is altijd blij er bij te zijn, zeker na maanden kwetsuren.  Hij sprintte 
naar 12”14, stootte 6m51, wipte naar een PR van 1m25 en deed het zand opspatten na 3m88.  Da afsluiter 
liep hij in 3’41”18. 

 



Kortrijk 18 september 

Op het BK Jun en Bel waren twee Meetjeslanders weerhouden.  Bel Emma De Naeyer liep de rechtstreekse 
finale van de 100mH.  Zij loopt altijd liever een voorronde om in het ritme te komen, maar het was nu niet 
anders.  Ze viel net naast het podium in een tijd van 14”35 met 2.1m meewind dus een niet 
homologeerbare tijd.  Jun Warre De Pauw liep de 3de en sterkste reeks van de 400m.  Hij had de 7de tijd van 
de 8 deelnemers achter zijn naam en het was dus knokken.  Daarenboven liep hij in baan 8 en had hij dus 
geen enkel zicht op de tegenstrevers.  Hij kon zich naar een vierde plaats knokken in een mooi PR van 
49”85, een eerste sub-50 is gerealiseerd.  Dat opent perspectieven voor volgend seizoen.   Natuurlijk balen 
voor onze beide atleten dat ze net naast het podium landden.   


