
Belgische titel voor Adrien, Flavio en Rendel (2x),  
 

Louvain La Neuve 4 maart 

De laatste loodjes wegen het zwaarst.  Voor hun BK moesten de weerhouden Cad en Sch naar de 
Franstalige gemeenschap.  

De eerste om al zeer vroeg aan de bak te komen was Livia De Greve in het polsstok.  De trappen 
waren per 20cm.  Ze overschreed 2m30 en werd daarmee zevende.  2m50 is nog een beetje hoog 
gegrepen.  Hopelijk bereikt ze die kaap deze zomer.  Een meegereisde “spion” vertelde me dat ze 
toch mooie sprongen liet zien. Tegen het middaguur was het aan Niels Staelens om de horden te 
bedwingen.  Hij finishte als vijfde in zijn reeks.  Met 9”31 liep hij ook zijn seizoen beste.  Ondertussen 
was Flavio Van Loo bezig aan zijn eerste opdracht van de dag.  In het verspringen stond hij als derde 
voor aanvang.  Hij opende goed. In de tweede ronde brak hij de eerste maal zijn CR om dit op 6m05 
te brengen.  In de vijfde ronde sprong hij nog verder, 6m19 en nam de leiding.  In de zesde ronde 
sprong een atleet van OSGA nog een pak verder en daar had Flavio geen antwoord meer op.  Al bij al 
een geslaagde competitie.   

 

Flavio met meegereisde trainers Marc en Gil 

Na het middagmaal was het weer aan Flavio.  Met een ferme portie deegwaren achter de tanden liep 
hij de dubbele baanronde.  Hij stond op de ranglijsten met de beste tijd, nu het nog waarmaken.  In 
de vierde reeks was het zo ver.  Hij liet direct in zijn kaarten kijken en nam resoluut de kop.  Met een 
ferme tweede ronde wist hij de Belgische titel binnen te halen in 52”73 en mag hij zich nu opmaken 
voor enkele weken verpozing.   



 

Restten er enkel nog twee afstandsnummer.  Bij de Cad meisjes liep Livia als vijfde van de tweede 
reeks over de eindstreep.  Hij tijd was 2’28”59.  Noah Buysse heeft zijn eindtijd bij elke wedstrijd over 
de viervoudige baanronde verbeterd deze winter.  Zou hij dit kunststukje nog kunnen overdoen?  Hij 
liep in de eerste reeks.  Met een goed ingedeelde wedstrijd waarbij hij de anderen ook hun deel van 
het werk liet doen, en een formidabele eindsprint wist hij deze reeks naar zijn hand te zetten.  Met 
een eindtijd van 2’13”25 toonde hij aan trainer Dirk dat zijn voorbereiding klopte want hij liep nog 
beter dan 2 atleten van de sterkste reeks en wordt finaal achtste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gent 5 maart 

Op het BK Jun en Bel hadden we een handvol weerhouden atleten die het beste van zichzelf zouden 
geven om de kleuren van sponsors LUXOR en FIESIEK met hand en tand te verdedigen.   

De eerste om het beste van zichzelf te geven was Lieselotte Van Laere.  In de eerste reeks 60m liep ze 
als tweede door het oog in een PR van 7”74.  Met die tijd werd ze weerhouden voor de finale. 
Daarna was het aan Rendel Vermeulen op hetzelfde onderdeeel.  Hij liep naar een overwinning in zijn 
reeks in 6”97 en plaatste zich zo automatisch voor de finale.  Zijn tijd was de tweede van alle 
deelnemers.  Nadien was het aan Emma De Naeyer op de 60H.  Zij won haar reeks in een 
voortreffelijke 8”66 en was automatisch door naar de finale.  Na het middagmaal was dat het eerste 
nummer.  Ondanks het feit dat ze met 8”53 haar seizoenbeste liep moest ze toch twee andere 
atletes voor zich dulden.  Een mooie bronzen plak betekende ook voor haar het einde van een lang 
winterseizoen.   

 

 

 



Finaletijd voor de vlakke nummers.  Lieselotte kon haar seizoenbeste niet meer aanscherpen en werd 
vijfde in 7”75.  Nu mogen de spikes enkele dagen aan de kant.  Daarna was het aan Rendel om de 
clubkleuren hoog te houden.  Hij startte zeer goed en na 20m zagen de meegereisde supporters dat 
de zege binnen ging zijn.  Hij won overtuigend in een nieuw CR van 6”87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maar nog was de ACME show niet over.  Adrien Devriendt liep zijn voorkeursnummer, de dubbele 
baanronde.   Hij was ingedeeld in de sterkste reeks en had ook de beste tijd van alle deelnemers en 
liep dus in baan 5.  Bij het ingaan van de eerste bocht zagen kenners dat het goed liep en hij sneed 
als eerste naar binnen.  Met een formidabele eindronde wist hij de zege vast te houden.  Zijn tijd van 
47”65 is een PR maar ook een CR.  Hij onttroont hiermee Seppe Thys die het CR liep in 2016.   

 

Bleef enkel nog de reeksen op de volle baanronde over met dezelfde namen als die van de 60m + 
Warre De Pauw.   Lieselotte liep in de derde reeks.  Ze werd tweede in een PR van 25”07.  Met die 
tijd werd ze zesde in totaal want in de vierde reeks liepen ze allen sneller.  Warre liep in de 2de reeks 
en verstapte zich bij  het uitkomen van zijn startblok.  Op zo’n snel nummer loop je dan achter de 
feiten aan.  Hij werd derde in die reeks in 22”82 en zal nadien wel duchtig gevloekt hebben. Rendel 
liep in de sterkste reeks.  Direct na de start had hij de atleet voor zich al te pakken.  Na een lange dag 
mocht hij een tweede maal het zegegebaar maken.  Zijn tijd van 21”43 was een fractie boven zijn PR. 

 

De winter zit er bijna op.  Enkel moedige werpers gaan volgende week nog naar Sint Niklaas voor een 
winterthrowing.  Daarna mag de riem er af tot begin april 


