
Winst voor Tristan in Lokeren 

4x200m dames nipt naast het podium 

Gent 4 februari 

Enkele van onze atleten waren geselecteerd om deel te nemen aan IFAM Meeting in de TSH 

De eerste om de kleuren van sponsor LUXOR Maldegem te verdedigen was Adrien De Vriendt in het 
voorprogramma op de 400m.  Adrien liep een zeer sterke eerste reeks die hij won in 47”89.  Dit is 
minder dan 2 tienden boven het CR  van Seppe Thys uit 2016.  Hij werd daarmee vijfde in de 
totaalstand.  Op een 31ste rang vinden we Warre De Pauw die afklokte na 50”86.  Daarna stonden de 
kwalificaties op de 60m sprint gepland.  Manon Depuydt sprintte die afstand in 7”59 en stootte 
daarmee door naar het hoofdprogramma. Later verkoos  ze om deze niet te lopen.  Lieselotte Van 
Laere haalde de finish na 7”77 maar mocht niet naar de eindronde.  Direct daarna mochten de 
hordenlopers hun ding doen.  Emma De Naeyer liep door het oog na 8”73 en werd daarmee 14de en 
ging naar de eindronde.  Nenah De Coninck flitste door het oog na 8”79 en mocht haar dromen 
opbergen.    

Daarna was het tijd voor het BK 4x200m.  We hadden een ploeg bij de dames en 1 bij de heren.  Die 
bij de heren dienden ff te geven wegens een lichte kwetsuur van Rendel.  Beter niets riskeren en 
proberen er op het BK AC opnieuw te staan.  De dames moesten lopen in de eerste reeks omdat we 
de 3 voorgaande kampioenschappen geen ploeg ingeschreven hadden.  Met kop en schouders 
staken ze er boven uit.  Waarschijnlijk ging het te gemakkelijk zou in de eindafrekening blijken.  Ze 
wonnen in een tijd van 1’41”89 en toen kon het wachten beginnen.  In de tweede reeks niemand 
beter, in de derde ook niet.  In de vierde reeks werden ze overtroffen door de dames van OEH.  In de 
vijfde reeks waren nog twee ploegen beter waardoor ze naast het podium belandden.  Het verschil 
met de derde is minder dan twee seconden en ik ben zeker dat, mochten ze in een sterkere reeks 
gelopen hebben ze hun tijd zouden verbeterd hebben.  Dit is echter een mooi resultaat om op te 
bouwen naar de zomer toe.   

Toen kwam het hoofdprogramma.  Bij de heren zagen de meegereisde supporters Robin Van Damme 
aan het werk.  Na enkele weken van onderbreking liep hij door het oog na 8”29 en plaatste zich voor 
de eindstrijd.  In die finale liep hij de eerste reeks.  Hij werd mooi derde na een Est en een Frans 
atleet.  Zijn tijd van 8”33 was een mooie bevestiging.  Bij de dames Emma werd zevende in de eerste 
finalereeks in een voortreffelijke 8”77.   

 



Lokeren 5 februari 

Een octet Meetjeslanders present.  Onze vaste waarde Pup Léonie Wildemauwe haalde een 23ste 
plaats.  Bij de Min1 meisjes liep Nore Mattheeuws als zesde over de meet, Fran Dobbelaere werd 
30ste.  Bij de 1 jaar oudere meisjes haalde Nina Tevels ook een zesde stek. Tristan De Greve was direct 
goed mee bji de Min2.  Hij bepaalde mee het wedstrijdverloop. In een langgerekte sprint dienden de 
tegenstrevers 1 na 1 af te haken en zo liep hij zegevierend over de eindstreep.   
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Ferre Mattheeuws werd als 15de genoteerd door de jury.  Livia De Greve wist een mooie 9de stek te 
veroveren bij de Cad dames en  flyer Sch Zoë De Soete wist een zeer straffe derde plaats te 
veroveren.  
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