
LAATSTE VOORBEREIDINGEN VOOR INDOOK KAMPIOENSCHAPPEN 

Provinciale veldlooptitel voor Kato Van Hoecke  

Gent 14 januari 

Enkele van onze atleten nemen alle kansen te baat om zich voor te bereiden op de komende Vlaamse 
kampioenschappen indoor.  Het is het moment om de laatste hand te leggen aan de fine-tuning. 

 

Slechts 1 jeugd atlete vond de weg naar de TSH, de crossers haakten allemaal af wegens het nakend 
PK.  Min Olivia Besson won het verspringen met een sprong van 4m36.  Er is nog verbetering mogelijk 
en het CR ligt zeker binnen haar bereik.  Op de 60m werd ze zesde in 8”97.   

 

Foto FB pagina mama Anne 

Sch Jules Maenhaut wipte over 3m65 met de polsstok.  Door de grote stappen kon hij de 3m80 niet 
klaren. Cad Mare De Coninck nam deel aan de korte sprint en werd 28ste van de enorme groep in 
8”77.  Bij de Sch dames braken onze twee dames hun PR.  Louise Boone werd 16de in 8”46, Lore 
Sierens liet 8”90 optekenen.  Sen Emma De Naeyer sprintte de korte afstand in precies 8 tellen.  Bij 
de heren van deze groep won Rendel Vermeulen in 6”90, waarmee hij nog 1 honderdste afdeed van 
zijn CR, Warre De Pauw stormde door het elektronisch oog na 7”38.   

Op de baanronde haalde Mare, na een lange dag, 29”46.  Onze 3 Sch vestigden elk een PR.  Louise 
liep 28”22, Lore 29”37 en Astrid Van Maldegem finishte na 30”94.  Bij de heren liep Rendel een CR 
van de tabellen.  Hij verbeterde de tijd van Seppe Thys uit 2016 van 21”53 naar 21”43.  Warre haalde 
22”65.  

 



Zottegem 15 januari 

Een twintigtal van onze atleten maakten de verre verplaatsing naar de Bevegemse vijvers om er hun 
beste beentje voor te zetten op een modderachtige omloop.  Het is daar gewoonlijk zo al drassig en 
de regenval van de voorbije dagen had er geen goed aan gedaan.   

 

Bij de oudste Pup meisjes haalde Léonie Wildemauwe een voortreffelijke 19de rang.  Bij de jongste 
Min meisjes  hadden we vijf deelneemsters in de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem.  Nore 
Mattheeuws werd achtste, Elena Ballegeer 16de, Fran Dobbelaere 34ste.  Darya Moudretsov mocht de 
42ste en Inoa De Weerdt de 48ste prijs ophalen.   

 



Bij de oudste meisjes haalde Nina Tevels de vijfde rang en Claire Van Paemelen werd als 15de 
genoteerd.  Bij de jongste kerels van die categorie werd Léon Casteleyn dertigste.  Tristan De Greve 
kwam ietsje te kort tegen de sterkere jongens uit zijn leeftijdsgroep maar kon toch mooi de bronzen 
medaille ophalen.  Victor Neyt moest zich tevreden stellen met de 28ste plaats.  

 

Bj de eerste Cad dames werd Livia De Greve zesde van haar geboortejaar, Aurélie Casteleyn werd 
24ste in de wedstrijd. Sigur Craeye werd 14de Cad van zijn geboortejaar.  Bij de Sch dames hadden we 
twee deelneemsters en beiden haalden ze een medaille.  Kato Van Hoecke won de wedstrijd bij de 
eerste jaar, 

 

 Zoë De Soete mocht de bronzen plak ophalen bij de 1 jaar oudere dames.   

 



 Bij de Mas55+ heren haalde Marnix Leers een voortreffelijke zesde plaats, hij zal tevreden zijn.  Bij 
de Sen dames wist Jenka Wittevrongel zich als vijfde over de meet te wurmen.  Axana Schaeverbeke 
werd achtste in deze categorie, haar minst goede uitslag van dit seizoen.  In de korte cross bij de 
mannen viel Wout De Waegenaere net naast het podium.  

 

De indooratleten die willen deelnemen aan het KVV moeten 
zich zelf inschrijven via atletiek.nu.  Kijk goed naar de 
sluitingsdata op die site want te laat is te laat.  
 

De inschrijvingen voor onze eigen veldloop in Maldegem 
volgende week zondag zijn de inschrijvingen geopend via 
atletiek.nu.  Allen daarheen.  
 


