
Veldloop in Ertvelde onder gunstige omstandigheden 

Indoorrecords blijven sneuvelen 
Ertvelde 26 december 
 
Een twintigtal van onze atleten waren ingeschreven, maar ze kwamen niet allemaal opdagen.  De verschillende 

wedstrijden vonden plaats onder een mooie najaarszon. 
 
Bij de allerjongste atleten kwam enkel Bas Van Den Berghe zijn kunsten tonen.  Mooi om te zien hoe ze allemaal hun 

best doen.  Bij de oudste Pup meisjes werd Léonie Wildemauwe als twaalfde genoteerd.  Nore Mattheeuws knokte 
zich naar een negende rang bij de eerste jaar Min, Elena Ballegeer volgde twee plaatsen verder.  Bij de oudste 
dametjes viel Nina Tevels net naast het podium en haalde Claire Van Paemelen de negende rang.  Bij de jongste 
kerels van de jeugd haalde Léon Casteleyn de negentiende stek en bij de oudsten was er een mooie zege voor 
Tristan De Greve, die serieus zijn nagels moest uitkuisen om een atleet van Geraardsbergen achter zich te houden.  
Victor Neyt ging aan de haal met de bronzen plak.   

Bij de Cad meisjes moesten ze bijna 2800m overwinnen.  Léonie De Baets werd 16de en Aurélie Casteleyn moest zich 
tevreden stellen met de 19de rang.  

 
Aurélie Casteleyn (Foto Gaby De Vos)  

 
Bij de jongens van deze leeftijdsgroep haalde Sigur Craeye de 16de stek en om een 22ste plaats vinden we Ilya 

Moudretsov.  Die smeet zich zodanig om over de meet te geraken dat hij nadien naar het hospitaal moest om zijn 
linker “vlerk” in de plaaster te steken.  Spoedig herstel, Ilya. Bij de Sch dames twee van onze atleten om de 
kleuren van sponsor LUXOR Maldegem te verdedigen.  Kato Van Hoecke kon haar kunstje van Deinze niet 
herhalen en moest zich tevreden stellen met de vijfde rang.  Net na haar stormde Zoë De Soete door de aankomst.  

Bij de Sen dames stormde Jenka Wittevrongel, alsof de duivel haar op de hielen zat, weg van bij het startschot. Lang 
kon ze haar voorsprong niet houden en alles kwam weer samen.  In de tweede ronde werd er al serieus aan de 
boom geschud.  Een atlete van AVKA ging er vandoor.  Axana probeerde te volgen, maar slaagde er niet in. Jenka 
nam plaats in dezelfde groep.  In de derde ronde lag de wedstrijd voor het podium in een definitieve plooi.  Axana 
moest zich tevreden stellen met de bronzen medaille en Jenka mocht nadien de negende prijs ophalen.   

 



Gent 26 december 
 
Op de Kerstmeeting van Racing Gent kwamen een tiental van onze atleten aan de start.  Cad Livia De Greve liep er 

haar tweede 800m van het seizoen.  Ze liep in de traagste reeks waardoor ze haar tijd nog niet kon verbeteren.  Ze 
zegt zelf dat ze nog moeilijk het tempo, dat ze moet aanhouden, kan inschatten.  Dat komt wel, met de jaren.  Ze 
finishte als zesde in 2’32”57.  Bij de Cad heren zagen de meegereisde supporters Niels Staelens een 60m 
bedwingen in 8”47.  Flavio Van Loo betwistte een 200m en haalde de derde stek in een nieuw CR van 24”24.  
Beide kerels namen ook nog deel aan de 60m horden..  Flavio Van Loo won de wedstrijd in ook al een CR van 
8”79, Niels overwon de 5 horden in 10”10, een PR. Bij de Sen dames werd Lieselotte Van Laere achtste in 7”84 
na een knalstart waar ze een reactietijd van 115 duizendsten liet noteren.  Adrien Devriendt won de 200m in een 
mooie opener van 21”96.  

 
 
Gent 30 december 
 
Als wie iets kunnen zeggen over deze laatste meeting is dat Victor Neyt een ochtendmens is.  Als enige Meetjeslander 

slaagde hij er in om drie van zijn vier PR te breken en twee maal op het podium te belanden.  In het kogelstoten 
haalde hij de 2de rang met 9m90, in het verspringen werd hij vierde met een PR van 4m60, op de 60m brak hij zijn 
PR en bracht dit op 8”54.  Op de 150m haalde hij ook de tweede stek in 20”73, ook een PR.  In de namiddag 
traden dan enkele andere atleten aan in de wedstrijduitrusting van LUXOR en FIESIEK Maldegem.  Grote 
groepen atleten traden daarbij aan. Senne Masscho haalde de derde plaats op de 60m sprint in 9”01, Arthur 
Blomme werd 72ste gerangschikt in 11”10.  In het verspringen werden ze respectievelijk achtste met 3m63 en 43ste 
met 2m92.  Tristan De Greve houdt niet alleen van veldlopen, ook op de piste kan hij zijn mannetje staan.  Hij 
haalde de 9de plaats op de 60m in een PR 8”50, en een tweede plaats in de 150m waar hij met 20”27 maar 2 
honderdsten boven zijn besttijd bleef.  Olivia Besson had een mindere dag.  Op de 60m finishte ze in 9”79 en op 
de 150m liep ze door het oog na 23”48, tweemaal een stuk boven haar PR.  In het verspringen liet ze geen geldige 
poging noteren.  Een beetje balen om het jaar af te sluiten.   

 
Ook de atleten vanaf Cad konden hun gading vinden.  Cad Livia De Greve liep een PR op de korte afstand in 9”21, 

Sch Jules Maenhaut liep een 60m in 7”90, Leeftijdgenote Louise Boone liep bij haar eerste wedstrijd na 8”60 door 
het elektronisch oog.  Sen Rendel Vermeulen, ook al nieuw in onze clubkleuren, haalde de derde totaaltijd in 7”01 
en verbrak daarbij het CR dat gedeeld werd door Seppe Thys en Korneel Deblock.  Warre De Pauw finishte in 
7”39.  Lieselotte Van Laere zette een PR neer in 7”80 en Nenah De Coninck liep bij haar wederoptreden na 
blessureleed naar 7”99.  Het gebrek aan wedstrijdritme liet zich voelen.   Ook de 200m werd betwist.  Livia liep 
die afstand voor het eerst en finishte in 30”34.  Lieselotte eindigde in 25”63 en werd zesde in de totaalstand, 
Warre was moe van een ganse namiddag wachten en finishte in 23’36.  

 
 
 
 
 


