
Goud voor Victor Neyt in Nijvel 

 

Op het einde van het seizoen staat in Nijvel het nationaal criterium gepland.  Sommigen noemen het zelfs 
het BK voor de jeugd.  Het schema is het volgende : iedereen kan zich inschrijven.  De 18 best ingeschreven 
atleten mogen deelnemen. 

Lukas Fouquaert was de eerste om de kleuren van sponsor LUXOR met hand en tand te verdedigen.  Hij 
nam deel aan de 80m.  Hij werd derde in zijn reeks in 10”66 en dit was net niet voldoende om zich te 
plaatsen voor de finale. Olivia Besson nam deel aan het verspringen en werd mooi zevende met een PR van 
4m68.  Nadien namen de zusjes Besson ook nog deel aan de ongebruikelijke 150m horden.  Olivia won 
haar reeks in 22”94, Fleur werd vierde in haar reeks in 23”59.  Beide meisjes komen hiermee ook in de 
Lexicath op dit nummer.  In het discuswerpen zagen de meegereisde ouders en trainster Marianne de 
eerste maal Victor Neyt aan het werk.  Hij slingerde zijn werptuig van 750gr naar 31m14 en haalde een 
voortreffelijke 5de rang.  Twee van onze kerels hadden zich ook aangemeld voor de 300m.  Ze liepen bieden 
in de sterkste reeks, misschien zat er iets mooi aan te komen.  Lukas liep als vierde over de meet in 42”94, 
Tristan De Greve haalde de vijfde tijd in 43”84.  Ook deze twee jongens zullen op het einde van het seizoen 
toegevoegd worden in de Lexicath op respectievelijk de 3de en zesde plaats.  Livia De Greve heeft een 
nieuwe uitdaging gevonden.  Ze nam deel aan het polsstokspringen.  Ze viel net naast het podium met een 
evenaring van haar CR van 2 meter. Fleur nam ook deel aan het hordenlopen.  Op de 60m bezaaid met 
hindernissen liep ze naar een vierde plaats in de 3de reeks in een tijd van 10”82. In het speerwerpen haalde 
Victor Neyt sterk uit.  Met een worp van 37m22 liet hij alle tegenstanders achter zich, met de tweede op 
net geen 2 meter. Op de 1000m liep Livia naar een twaalfde stek in 3’19”19. Hier eindigt het seizoen voor 
de jeugd.  Zij kunnen zich beginnen voorbereiden op de veldlopen en de indooratletiek.   

Komende wedstrijden 

 

Op 8 en 15 oktober vinden er in Eeklo nog 2 werpermeetings plaats.  Deze zijn voor atleten vanaf Cad.  Een 
mooie uitdaging voor alle MK om nog eens uit te pakken.  Voor de langere werpnummers zoals discus en 
hamer is er wel een maximum aantal van 12 deelnemers.  Dit is nodig om de meeting op een deftig uur af 
te sluiten want elke worp dient gemeten te worden.  

Op 9 (Aalter) en 16 oktober (Lovendegem)  zijn er dan de eerste oefengaloppen voor de veldlopen.  We 
hopen in Lovendegem zoveel mogelijk van onze jeugd aanwezig te zien.  

 

  

 


