
Veldloop in Berlare onder ijzige omstandigheden 

Eerste indoorrecords sneuvelen 
Gent 17 december 
 
Enkele moedigen namen deel aan de goed bezette indoormeeting van VITA.  De temperatuur in de zaal kon wel 

aangenamer geweest zijn maar ook Vlaanderen moet blijkbaar bezuinigen.  Als je naar de indoor gaat als 
toeschouwer is een vest en een muts een noodzaak.  

 
Victor Neyt haalde een vierde plaats in het hordenlopen door de 60m te overbruggen in 10”43.  Hij werd tweede in het 

kogelstoten met 9m35 en haalde ook de tweede plaats in het verspringen met 4m60.   
Cadet Livia De Greve moest van haar trainer zich eens testen op de 800m indoor.  Ze werd achtste in 2’32”41. Ook 

Flavio Van Loo tekende present.  Hij werd 4de op de 60m sprint in 7”72, haalde een vijfde stek in het kogelstoten 
met 12m03 waarbij hij ook het CR verbeterde.  Zijn strafste stoot was wel de tweede stek in het verspringen met 
een wip van 5m97.  Hij verpulverde daarbij ook het CR uit 1997 van Steven Dobbelaere met precies een halve 
meter.  Sterke prestatie Flavio.  

 
Berlare 18 december 
 
In winterse omstandigheden een veldloop betwisten, het is niet aan velen gegeven.  Toch kwamen een handvol 

Meetjeslanders de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem verdedigen.   
 
Bij de Pupillen meisjes haalde Leonie Wildemauwe een dertiende stek.  Bij de eerste jaar Min meisjes was er een 17de 

rang voor Inoa De Weerdt en bij de 1 jaar oudere dametjes viel Nina Tevels net buiten de medailles.  Haar vorm 
gaat crescendo.  Koekenbak bij de oudste Min jongens waar Tristan De Greve iedereen achter zich hield.  Een 
tweede medaille werd behaald bij de SCH dames waar Zoë De Soete een verdienstelijke derde plaats wist te 
veroveren.  Proficiat aan onze moedige veldlopers.  
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Volgende week staan er redelijk wat wedstrijden gepland.  Op maandag 26 december kunnen de veldlopers zich 

uitleven op de cross van Rieme en de indooratleten kunnen aan de slag op de meeting van Racing Gent.  Op 30 
december kan er ook indoor gepresteerd worden op de wedstrijd van KAAG.  


