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Eeklo 15 okt 

 De organisatoren konden voor hun laatste wedstrijd dit jaar op een mooie opkomst rekenen.  

Cad Niels Staelens haalde de vijfde plaats in het discuswerpen met een worp van 25m82.  In het 
kogelstoten werd vierde met een worp van 9m62  In het discuswerpen voor de Mas 60+ haalde Marc 
Huyghe de derde stek met 26m66, Etienne De Vriendt werd vierde met 25m13.  Marc haalde de zege in 
het hamerslingeren met de bol van 5kg door die 35m82 weg te zwieren.  Etienne won het hamerslingeren 
in zijn leeftijdsgroep met de bol van 4kg met 26m78 achter zijn naam.  In het gewichtwerpen was Etienne 
ook de beste met 10m15.  Sch Brend Goethals werd vierde in het hamerslingeren met 30m95, Sen Tim 
Bruggeman werd vierde met de zwaarste bol en een afstand van 29m21.  Cadet Frêle De Cocq was ook 
present. Tijdens haar tweede wedstrijd hamer werd ze zesde met 22m72, een dik PR.  Bij de Jun dames 
haalde Ona Lemmens de tweede plaats met 28m49.  Zusjes Carine en Mirjam De Sutter namen deel in hun 
leeftijdsgroep met de hamer.  Carine werd vierde met 29m19, Mirjam won met 20m87 bij de jongste 
dames.  Sch Morgane Van Daele werd vijfde in het discuswerpen met een worp van 22m34 , zesde in het 
kogelstoten (9m57) en won in het hamerslingeren met 43m93. 

 

Lievegem 16 oktober 

Er kon een mooie opkomst genoteerd worden en al onze atleten bewezen dat de goesting er al is.  De 
enige spelbreker was het iets te warme weer 

In de volkscross voor vrouwen ging Lieve De Lille met de zege lopen voor Donna De Smet, Karen Mortier en 
Els Vanderhaegen.  Bij de heren werd Glenn Potvliege tweede, Mik Van Daele derde, Kurt De Wulf vierde, 
Hans Potvliege vijfde voor speerwerper Timothy Herman.  Het grootste deel van deze mensen zijn ook lid 
van de recreantengroep die elke week trainen onder begeleiding van Arne De Graeve.   

Bij de 1e jaar Ben en Kan wordt nog geen rangschikking opgemaakt.  Wel waren er Anna Gooisens, Nelle 
Pardon, Saar Vandenberghe, Renée Vansteeger, Jeanne Verhelle en Marie Verschuere om de clubkleuren 
te verdedigen.  Bij de jongens van deze groep zagen we Remi Blomme, Remi Danneels, Lowie De Geyter, 
Tuur De Maertelaere, Lukas Hollevoet, Gilles Latomme, Tijl Present, Lucas Scheirssen, Wout Van Acker en 
Luca Zecchin Durcarmon het beste van zichzelf geven.   Bij de tweede jaar meisjes was er de deelname van 
Bora Blomme en Lena Tiri en bij de jongens van geboortejaar 2014 liepen Julian De Coninck, Florian 
Dewilde, Sverre Dormaels, Matteo Merckx, Dries Smets, Casper Van Acker en Mon Vereecke zich de ziel uit 
het lijf.  

Vanaf de Pup vallen de voorlopers niet meer te bespeuren en kunnen de kinderen hun gang gaan.  Bj de 
meisjes van 2013 ging Aiko VanHaelewyn met de zege lopen voor Roxanne Oosterlynck.  Fayah Pieters 
werd zesde, Janne Pardon negende voor Lévinia Van De Sompel. Bij de tweede jaar Pup haalde Léonie 
Wildemauwe het overtuigend van 5 andere niet aangesloten meisjes of meisjes van Halestra.  Bij de 
jongens van 2013 was er een klinkende zege van Senne Masscho, Thor Van Hyfte werd vierde voor 
Thorben Dormaels.  Nicolas Grinsvens snoepte de zevende plaats weg onder de neus van Ilano Dossche en 
Arthur Blomme.  Raf De Clercq werd twaalfde.  Bij de oudste kerels van deze categorie was er een zilveren 
plaats voor Henri Vansteeger, Wannes De Vlieger viel net naast het podium.  Ferre De Maertelaere haalde 
het voor de negende stek van Quinten Dossche.  



Bij de Min meisjes van 2011 haalde Olivia Strobbe het voor Nore Mattheeuws.  Fran Dobbelaere viel net 
naast het podium maar haalde het toch van Lotte Sierens.  Darya Moudretsov werd zevende en Inoa De 
Weerdt negende.  Bij de oudste dametjes was er een mooie strijd tussen Nina Tevels en Olivia Besson, pleit 
dat werd beslist door eerstgenoemde.  Marie Stockman maakte het podium volledig Meetjeslands.  Maya 
Van Den Broeck werd zevende, Noor Van Kerckvoorde achtste.    

 

Bij de jongste kerels was er een zege voor Ward Vandenberghe, Lennerd Claeys kreeg de bronzen plak uit 
handen van voorzitster/speaker Saskia.  Léon Casteleyn werd vijfde, Mats De Muynck snoepte Ryan De 
Meyer de zevende plaats af.  Bij de oudste jongens werden de kleuren van sponsor LUXOR op het hoogste 
schavotje geplaatst door Victor Neyt.  Tristan De Greve kon door voetproblemen niet deelnemen.   

Bij de Cad meisjes waren het bijna enkel Meetjeslandse meisjes.  Aurélie Casteleyn besliste de strijd in haar 
voordeel voor Léonie De Baets,  Mare De Coninck viel net naast het podium maar haalde het nog van Fien 
Sieren en Noor De Wulf.  Livia De Greve sloeg haar voet om en moest de strijd staken.  Bij de jongens was 
er een mooie strijd om de zege.  Een verstandig lopende Noah Buysse trok in de laatste hectometers het 
laken naar zich toe.  Flavio Van Loo kreeg de bronzen plak.  Sigur Craeye werd vierde voor Rien Van Gils, 
Lukas Fouquaert, Emiel Van den Bussche en Ilya Moudretsov.  Bij de Sch meisjes won Margaux Dossche 
overtuigend.  Kato Van Hoecke en Lena Van Renterghem samen met Lore Sierens (idd tweemaal brons) 
vervolledigden het podium.  Astrid Van Maldegem was de enige die er niet bij mocht.   Bij de jongens was 
er brons voor Jesper Wouters.  

Bij de Sen dames liep Axana een te hoog tempo voor Jenka Wittevrongel, die toch sterk finishte.  Bij de 
Mas heren was er een tweede plaats voor Maarten Van De Sompel, Luc De Smet werd zesde.   

St Niklaas 23/10  

Op de “wedstrijd van de laatste kans” werden ook nog de provinciale titels Cad/Sch/Jun/Sen in het 
hamerslingeren en gewichtwerpen Jun/Sen uitgereikt.  Ook waren er nog andere wedstrijden voor Mas. 

Zo was er een vijfde rang voor Marc Huyghe in het discuswerpen met 26m02, een derde in het 
gewichtwerpen met 12m05 en een zesde in het kogelstoten met 7m76.  Trainer Etienne De Vriendt won 



het hamerslingeren met 26m74.  In het hamerslingeren voor Sch jongens was er een derde stek voor Brend 
Goethals met 27m92 maar hij won hiermee wel de provinciale titel.  In het hamerslingeren voor Sen heren 
viel Tim Bruggeman naast het podium met een worp van precies 29m.  Frèle De Cock verbeterde opnieuw 
haar PR.  Met een worp van 24m38 werd ze vijfde maar hield ze er toch het provinciaal schildje aan over.  
Jun Maité Van Daele zegt te stoppen met atletiek.  Ik denk dat dit wel voorbarig is wan ze won de 
provinciale titel in zowel het gewichtwerpen met 10m05 als het hamerslingeren met 33m72.  Haar zus 
Morgane won de provinciale titel hamer met een worp van 39m85.  Bij de Mas dames werd Mirjam De 
Sutter zevende in het gewichtwerpen met 6m97 en achtste in het hamer met 22m17.   

 

Groepsfoto van onze atleten in St Niklaas;  Ontbreekt Tim Bruggeman die enkel ‘s morgens in actie kwam. 

 Foto Nathalie Van Daele 

 


