
Gent 8 januari 

Een massa atleten op het PK Indoor en onder hen 19 Meetjeslanders die de kleuren van sponsors 
LUXOR en FIESIEK kwamen verdedigen. 

Livia De Greve moest al om 9 uur haar wedstrijd polsstokspringen betwisten.  We moeten toegeven 
dat het vlot ging.  Aangevangen op 1m90, net onder haar PR, overschreed ze vlot alle opgelegde 
hoogtes tot een hoogte van 2m40.  Dan stokte het molentje.  Met die hoogte vestigde ze ook een CR 
en haalde ze een mooie zilveren medaille binnen.   

 

Het volgende op het programma waren de hordennummers.  Bij de Sen dames hadden we 2 ijzers in 
het vuur.  Nenah De Coninck kon eindelijk weer haar favoriete nummer betwisten en sprintte door 
het oog na 8”85, goed voor een vijfde totaalranking.  Emma De Naeyer werd zesde in 8”97 na een 
bijna perfecte start.  Daarna was het aan de Cad jongens en daar waren weer twee van onze 
clubgenoten te zien.  Flavio Van Loo vestigde een PR +CR in 8”71.  Niels Staelens verpulverde zijn PR 
en bracht het op 9”83 waarmee hij vijfde werd.   

 



Na het opbergen van de hindernissen waren de korte sprintnummers gepland.  Bij de Cad meisjes 
niet minder dan 10 reeksen.  Mare De Coninck liep door het oog na 8”82, Fien Sierens na 10”04.  
Beide meisjes konden zich niet plaatsen voor de finale na de middag.   Bij de jongens  haalde Niels 
weer een serieus stuk af van zijn PR en bracht het op 8”29 en dit was 1 honderdste sneller dan Lukas 
Fouquaert die zijn PR ook een stuk verbeterde.  Bij de Sch dames haalde Louise Boone de twintigste 
stek in een PR van 8”59, Lore Sierens liep bij haar eerste optreden 9”02.  Vier Sen dames, een 
ongekende luxe, in de reeksen van de korte sprint.  In de tweede reeks sprintte Lieselotte Van Laere 
naar een tweede plaats in 7”82.  Manon Depuydt won de derde reeks in 7”65 en je zag zo de 
opluchting op haar gezicht want eindelijk verlost van alle pijn die haar bijna een jaar weg hielden van 
de piste. In de vijfde reeks een tweede stek voor Nenah in een PR van 7”92 en in de laatste reeks ook 
al een tweede plaats voor Emma die haar PR van 7”89 evenaarde.  Bij het uitsplitsen van de finale 
tussen Oost- en West-Vlaanderen merkten we dat onze 4 dames de finale mochten betwisten.  Bij de 
heren slechts 1 Meetjeslander present.  Rendel Vermeulen won de 4de reeks in een CR van 6”96 en 
daarmee plaatste hij zich voor de finale met de beste tijd van alle deelnemers.   

Na de lunch waren de finales gepland maar vatte Jules Maenhaut ook het polsstokspringen aan.  Hij 
wist naar een PR van 3m70 te springen en haalde daarmee een bronzen medaille en ook een CR.  In 
de finale van de 60 Nam Manon een sterke start.  In de laatste meters werd ze nog voorbijgesneld 
door een atleten van RCG maar leek ze toch (matig) tevreden met haar zilveren medaille.  Lieselotte 
viel met 7”76 net naast het podium, Nenah werd zevende in 7”93 en dit was 1 fractie sneller dan 
Emma.   

 

Vlnr Lieslotte, Nenah, Manon en Emma 



 

Bij de heren stond geen maat op Rendel die door het oog flitste in opnieuw een CR van 6”91.   

 

 

Dat was het einde van het korte werk en werd overgeschakeld op de baanronde.  Voor vele onder 
onze jonge atleten een eerste kennismaking.  Bij de Cad haalde Mare de finish in 29”25, Leonie De 
Baets liep door het oog na 31”02 en Fien Sieren eindigde na 32”56.  Bij de jongens maakte Lukas een 
foute door over de binnenlijn te lopen en werd hij gediskwalificeerd.  Bij de Sch dames haalde Louise  
de eindstreep na 28”66 en Lore sprintte door het oog na 29”79.  Lieselotte haalde een vijfde stek in 
25”29 na een zeer lange dag.  Daarna werd overgeschakeld op 4x de baanronde.  Livia was terug van 
weggeweest en zette haar beste beentje voor.  Ze liep een verstandige wedstrijd en pitste meer dan 
4 seconden af van haar PR.  Haar 2’28”14 waren ook weeral goed voor een zilveren medaille.  Aurélie 
Casteleyn kwam bij haar debuut tot een negende plaats in onze provincie in 2’46”17.   Bij de jongens 
van deze leeftijdsgroep haalde Noah Buysse een voortreffelijke vijfde plaats in een PR van 2’19”43 
waarmee hij ook meer dan 3 seconden afdeed van zijn PR. Om 18 uur mocht Flavio zijn tweede 
nummer van de dag betwisten.  Hij overheerste op het verspringen en zette een mooie reeks neer.  
Zijn beste sprong werd 5m79 gemeten en dit leverde hem een gouden medaille op.  Op de dubbele 
baanronde haalde Warre De Pauw een derde stek in de zevende reeks.  Bij het uitvlooien van de 
uitslag kwamen we tot het besluit dat hij een zilveren provinciale medaille verdiend had.  Proficiat 
aan al onze deelnemers met hun puike resultaten.   



Hamme 8 januari 

 

Slechts een handvol dames vonden de weg naar Hamme.  De voorbereiding voor het PK is dan ook 
volop bezig. 

Bij de 2e jaar Pup werd Léonie Wildemauwe als negende genoteerd.  Bij de eerste jaar Min haalde 
Fran Dobbelaere de 28ste plaats en kwam Inoa De Weerdt twee plaatsen verder over de meet.  Bij de 
oudste meisjes van deze categorie werd Nina Tevels afgevlagd op een vijfde stek en kwam Claire Van 
Paemelen als 13de binnen.   Bij de Sch dames haalde Zoë De Soete een bronzen medaille en bewijst zo 
langzaam naar haar beste vorm toe te groeien. 

 

Foto Gaby De Vos 

 

Volgende week zondag is er PK veldlopen in Zottegem.  Inschrijven via Atletiek.nu tot 13 januari 
middernacht.    Ook de inschrijvingen voor onze eigen veldloop staan open.  (Achiel) 

 

 

 


