Eerste oefenveldoop afgewerkt
Eeklo 8 okt
Tijdens de laatste wedstrijden zien we af en toe nieuwe gezichten opduiken en ook voormalige atleten
lieten zich zien.
Cad Niels Staelens haalde de zesde plaats in het discuswerpen met een worp van 23m85. In het
kogelstoten zag hij Flavio Van Loo een derde plaats veroveren met 11m30, hijzelf werd vijfde met een PR
van 9m67 In het discuswerpen voor de Mas 60+ haalde Marc Huyghe de vierde stek met 24m90, Etienne
De Vriendt werd vijfde met 24m54. Marc haalde de zege in het hamerslingeren met de bol van 5kg door
die 36m22 weg te zwieren en won ook in het kogelstoten met 7m77 achter zijn naam. Etienne won het
hamerslingeren met de bol van 4kg met 25m90 achter zijn naam. In het gewichtwerpen was Etienne ook
de beste et 10m11. Sch Brend Goethals werd derde in het hamerslingeren et 27m86, Sen Tim Bruggeman
werd vierde met de zwaarste bol en een afstand van 29m21. Cadet Frêle De Cocq was een aangename
kennismaking. Tijdens haar eerste wedstrijd werd ze tweede met 18m19 en je zag dat het naar meer
smaakte. Bij de Jun dames haalde Ona Lemmens de overwinning met 28m03. Zusjes Carine en Mirjam De
Sutter namen deel in hun leeftijdsgroep met de hamer. Carine werd tweede met 29m38, Mirjam won met
22m61 bij de jongste dames. Sch Morgane Van Daele werd zesde in het discuswerpen (22m71), vierde in
het kogelstoten (9m12) en derde in het hamerslingeren met 43m21

Aalter 9 oktober
Ben en Kan liepen blijkbaar niet mee aan de atletiekpiste en rond de sporthal. Ook lopen ze daar per categorie en
niet per geboortejaar. Bij de Pup meisjes was er een overwinning voor Léonie Wildemauwe. Lente Desseyn haalde
de vijfde stek. Bij de jongens van deze leeftijdsgroep haalde Senne Masscho en Nicolas Grinsven wist de zesde stek
te veroveren. Meer dan 20 meisjes bij de Miniemen 2010-2011 en onze dametjes staken er met kop en schouders
bovenuit. Oordeel zelf. Zege voor Olivia Besson, zilver voor Nore Mattheeuws, brons voor Elena Ballegeer en
Plastiek voor Nina Tevels. Op 6 Marie Stockman, 10 Fleur Besson, gevolgd door Lotte Sierens. 13 Fran Dobbelaere
en 18 Darya Moudretsov. Hopelijk begint Fleur terug te geloven dat ze afstanden de baas kan. Bij de jongens ging
de overwinning naar Victor Neyt, Ferre Mattheeuws werd derde, Lennerd Claeys vijfde. Op 10 vinden we Léon
Casteleyn net voor Lucas Vermeire. Ryan De Meyer haalde de 15de prijs binnen.

Bij de Cad meisjes ging de zege naar Livia De Greve ,et voor Aurélie Casteleyn. Léonie De Baets werd vijfde, Fien
Sierens zevende net voor Noor De Wulf. Bij de jongens won Noah Buysse voor Sigur Craeye, Ilya Moudretsov werd
vierde. Bij de Sch dames ging de zege naar meerkampster in spé Kato Van Hoecke die nu al de basis legt voor goede
800m’s deze zomer. Leeftijdsgenoot Jesper Wouters werd vierde. De oudere atleten spaarden hun inspanning voor
deze zondag in Lovendegem.

