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Puike uitslagen in Maldegem 

 

 

Gent 22januari 

6 van onze atleten waren geselecteerd om deel te nemen aan het Vlaams kampioenschap indoor.  
Veel puike prestaties konden genoteerd worden.  

De eerste om de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem te verdedigen was SCH Louise Boone op de 
60m.  Ze werd vijfde in de vijfde reeks in 8”58, een fractie boven haar PR.  Daarna was het aan Mare 
De Coninck.  Zij werd 34ste in totaal met 8”76.  Voor beide dametjes hun eerste kampioenschap ooit.  
Ik denk wel dat ze met een portie gezonde stress zaten.   Net voor het middaguur mocht Cad Flavio 
Van Loo starten met het verspringen.  Van bij zijn eerste sprong was het er knal op en wisten de 
tegenstrevers dat ze voor zilver streden.  Flavio wipte 5m96, 1cm onder zijn CR.  Ondertussen liep 
Cad Niels Staelens de 60mH.  Hij werd 5de in de tweede reeks en met 9”73 pitste hij 1 tiende van zijn 
PR.  Halverwege de namiddag mocht Flavio aan zijn tweede proef beginnen.  Hij liep in de vierde (en 
laatste) reeks van de 400m.  Hij won die overtuigend en met zijn 52”50 verpulverde hij  niet alleen 
zijn outdoor PR van 56”28 maar ook het CR (was 55”61 – Florian De Koning – 2011).  Wie er met 
open mond zat te kijken naar dit kunststukje waren onze 2 SCH op het polsstokspringen. Een 
hervattende Jelle Huyghelier en Jules Maenhaut wipten beiden over 3m60, de volgende hoogte van 
3m80 was nog onbereikbaar.  Ze werden 5de en 7de in de einduitslag.   De eerste was ook de laatste.  
Louise liep ook nog een 200m en legde de volledige baanronde af in 28”99, goed voor een 28ste rang.   

 

Maldegem 22 januari 

82 Meetjeslanders waren ingeschreven voor onze eigen veldloop.  Het frisse weer zette hen toch aan 
om hun beste beentje voor te zetten. Verschillende onverwachte meevallers konden genoteerd 
worden.   

Bij de KAN en de BEN worden nog geen resultaten opgemaakt.  Ik moet mij dan ook beperken tot het 
vermelden van de jeugd die de clubkleuren kwamen verdedigen.  Bij de KAN meisjes waren dat 
Alexine De Smet en Marie Verschuere.  Bij de jongens liepen Remi Blomme, Wout Van Acker, Bas Van 
Den Berghe, Nand en Lias Vandevelde een gans stuk onder begeleiding van de voor- en achterlopers.  
Bij de BEN1 meisjes mochten Kato Boelens, Marie-Lou De Decker, Renée Vansteeger en Jeanne 
Verhelle een mooie prijs in ontvangst nemen.  Dit werd het nagedaan door BEN2  Nora Blomme, 
Margriet De Metsenaere en Lena Tiri.   Bij de BEN  jongens hadden de trainers weinig moeite gehad 
om een mooie groep te motiveren.  Remi Danneels, Finn De Coster Neyt, Lowie De Geyter, Lucca 
Zecchin Ducarmon, Teo Haegeman, Tijl Present en Berre Sierens gaven het beste van zichzelf.  Bij de 
BEN2 liepen Florian Dewilde, Emiel Geirnaert, Casper Van Acker en Joris Verhaege als een speer om 
een prijs op te halen.   

Toen was het tijd om de revolver boven te halen, vanaf PUP mag er gestart worden met een 
startschot.  Bij de PUP1 haalde Fayah Pieters een achtste stek, Marthe Van Wynsberge snoepte Oona 
Boelens de 17de prijs af.  Bij de PUP2 haalde Léonie Wildemauwe een prachtige zesde stek.  Fien Van 
Landuyt werd 22ste met in haar spoor Luna Vermeire en Jana Tiri.  De eerste echte verrassing kwam 
bij de PUP1 jongens.  Uit het niets liep Senne Masscho in zijn eerste veldloop naar een overtuigende 



zege.  Met een handvol seconden bleef hij de tweede voor.  Thor Van Hyfte werd 15de, Arthur 
Blomme 18de.  Daan Capelle snoepte Raf De Clercq de 23ste prijs af, Nicolas Grinsven werd 27ste.  Bij 
de PUP2 werd Henri Vansteeger als 12de gerangschikt, Wannes De Vlieger mocht de 15de prijs 
ophalen.   

 

MIN1 Nore Mattheeuws wist ons ook te verbazen met een formidabele tweede plaats.  Elena 
Ballegeer, die in het begin zelfs op kop liep, zakte terug naar een zevende rang.  Fran Dobbelaere 
werd 19de en Inoa de Weerdt 23ste.  Bij de oudste dametjes hadden we onze hoop voor een podium 
gevestigd op Nina Tevels.  Ze heeft ons niet bedrogen.  Nina haalde het in een fantastisch eindrush 
van enkele andere dametjes en mocht op de tweede trede postvatten.  Claire Van Paemelen werd 
negende, Marie Stockman vijftiende en Maya Van Den Broeck twintigste.  Bij de jongste kerels liep 
Josse Willem een voortreffelijke wedstrijd die hij wist te bekronen met een zesde stek.  Lennerd 
Claeys werd 16de, Mats De Muynck 19de, Léon Casteleyn 21ste en Cies Vandemaele 26ste.   

 



Bij de oudste kerels moesten we rekenen op Victor Neyt.  Bevrijd van alle stress liet hij er geen gras 
over groeien en sleurde aan de kop.  Hij gas iedereen het nakijken en won overtuigend.  Ferre 
Mattheeuws werd elfde, Lucas Vermeire mooi 19de net voor Mathis Duchene en Maurits Pira mocht 
de 23ste prijs ophalen.   

 

 

Foto Mattias Neyt  

Tweede ferme opsteker van de dag was de bronzen medaille voor CAD Aurélie Casteleyn.  Van in het 
begin mee met de kopgroep wist ze zich redelijk vooraan te handhaven met voormeld resultaat als 
gevolg.  Marthe De Mits kon in het begin haar wagonnetje niet aanhaken bij de leiders maar liep toch 
in een mooie 7de stelling over de meet.  Bij de jongens van deze categorie een volgende opsteker.  
Noah Buysse viel weliswaar net naast het podium.  Met een ultieme rush wist hij zelfs de tweede van 
het PK in West-Vlaanderen achter zich te houden.  Zijn kleine gestalte bodem hem geen voordeel in 
deze snelle wedstrijd.  Sigur Craeye liep ook voortreffelijk en bekroonde dit met een negende rang.  
Arthur Lacaeyse haalde de 18de stek, Emile Van Den Bussche werd 22ste en Jolan De Coster 24ste.   

 



Bij de SCH en MAS 50+ hadden we verschillende ijzers in het vuur.  Kato Van Hoecke nam resoluut de 
leiding, in haar spoor Zoë De Soete en Lizzy Immesoete. Enkel de provinciale kampioene van de 
Kustprovincie kon volgen.  In de derde ronde van 1600m zagen we zelfs Lizzy aan de kop sleuren en 
afstand nemen van de jeugd, er stond ons iets mooi te wachten.   Kato liet zich echter de kaas niet 
van het brood eten.  Met in haar spoor de twee andere SCH remonteerde ze Lizzy om met 8seconden 
voorsprong de eindstreep te halen.  Zoë moest zich tevreden stellen met de derde plaats maar leek 
zich achteraf toch met het resultaat te kunnen verzoenen.  Lizzy werd vierde in totaal maar won in 
haar categorie met ruime voorsprong haar eerste wedstrijd van het seizoen.  Bij de SCH heren liep 
Jesper Wouters naar een elfde stek en bij de MAS 50+ kon Marnix Leers de zevende plaats 
veroveren.   

 

In de wedstrijd voor de andere dames ging Axana Schaeverbeke er van bij de start vandoor.  We 
dachten allemaal dat het een walk-over ging worden maar dit was zonder Jenka Wittevrongel 
gerekend.  Dit gunde haar trainingsmaatjes nooit meer dan 15m voorsprong omdat ze zelf opgejaagd 
werd door een Riemse atlete.  6400m dienden de dames te volbrengen.  IN de vierde ronde nam 
Axana iets meer voorsprong om toch overtuigend te winnen met 12seconden verschil op Jenka die 
een puike wedstrijd gelopen had want ze kon de dame van AS Riem (1 van de betere jeugdige MAS) 
een tiental seconden achter zich houden.  Bij de SEN heren dienden ze 6 ronden af te leggen, 9600 in 
totaal.  Manuel De Backer keek de kat uit de boom de eerste 2 ronden maar in de derde ronde zette 
hij zich resoluut aan de leiding om verder en verder weg te lopen van de tegenstrevers.  Hij won 
overtuigend, met 45” voorsprong en toonde zich achteraf zeer tevreden over wat ons eerder een 
trainingsloopje leek, maar waar hij toch redelijk die bleek gegaan te zijn.   Een weder optredende  
JUN Maxim Symoens toonde zich na zijn wedstrijd opgelucht over het resultaat.  Hij had het 
moeilijker verwacht maar alle blessureleed is eindelijk achter de rug.  Hij kan nu rustig opbouwen 
naar de zomer.  Zijn 7de plaats mag gezien zijn.  Bij de MAS 35-45 haalde Maarten Van De Sompel een 
elfde stek na een mooi opgebouwde wedstrijd.  Volgend jaar zal de cross in Maldegem in het teken 
staan van het 50 jarig bestaan van onze club.  

 



Cross cup Hannuit 22 januari 

Enkel van onze atleten lieten de eigen veldloop aan zich voorbij gaan om hun kansen in de Crosscup 
te verdedigen.   MIN Olivia Besson werd 42ste in haar geboortejaar, Leeftijdsgenoot Tristan De Greve 
haalde een elfde stek.  Wout De Waegenaere haalde een 23ste rang in de korte cross.  Sander 
Vercauteren werd 16de (8ste Belg) in de lange cross.   

Volgende zondag is er in Gent het KVV AC.  Hopelijk doen onze “oudere” het even goed als de jeugd 
vorige zondag. 
 
Voor de agenda :  

KAMPIOENSCHAP DATUM PLAATS BIJ SPORTIEF SRT 
VOOR 1200HR 

TOT ……… 

KVV + BK MK 11/12 FEB LOUVAIN LA NEUVE 4 FEBRUARI  
BK 4X200M  4 FEB GENT  28 JAN  
KVV VELDLOPEN 12 FEB DIEST VIA SITE 

CROSSCUP  
5 FEBRUARI 

BK AC indoor 19 FEB GENT 10 FEBRUARI*  
BK (+PK) MAS 
indoor  

25 FEB GENT 10 FEBRUARI*  

BK VELDLOPEN AC 26 FEB BRUSSEL VIA SITE 
CROSSCUP 

19 FEB 

BK CAD EN SCH ind 4 MAR LOUVAIN LA NEUVE 10 FEBRUARI *  
BK JUN EN BEL ind 5 MAR GENT 10 FEBRUARI*  

*vanaf 11 feb is het sportief secretariaat gesloten tot 2 maart – te laat is te laat  


