
Aflossingsmeeting

Zaterdag 25 februari trokken we weer naar de Gentse topsporthal. Dit keer
voor de jaarlijkse 4x200m voor jeugdatleten.

Bij de allerkleinsten (Ben-Pup en Min) werden tal van mooie prestaties
geleverd. Het volledige verslag van de jeugdatleten kan je op de jeugdsite
terugvinden. Vooral de knappe prestaties van Lies Vanderbauwhede, 8'67 op
de 60m (clubrecord) en 4,32 m bij het verspringen, vielen hier op.

Ook de cadetten en de scholieren lieten van zich horen.
Bij de cadetten meisjes liepen Celine Hofman, Emma Devos en Eline Gheerolfs
elk een uitstekende wedstrijd (60m). Ze liepen alle 3 een nieuw persoonlijk
record. Celine deed dat met 8”48, Emma met 8”51 en Eline met 9”62. Proficiat
daarvoor! Bij de jongens liet Emiel Van Vlaenderen zien dat ook hij goed bezig
is. 8”22, slechts een paar honderdsten boven zijn record.

Laure Bosschaert, Yelena Vendermeulen en Jorien Hofman verschenen aan de
start bij de scholieren meisjes. Laure werd nipt tweede in haar reeks met een
goede 8”51. Yelena liep in dezelfde reeks ook net geen PR met 8”74. Jorien
startte iets te snel en werd teruggeschoten door de jury.

Scholier Elias Van Campen liep de 60m in een tijd van 7”89.

Bij de 4x200m waren eerst de cadetten meisjes aan de beurt. Emma Devos,
Sara Heyse, Elisa De Lange en Celine Hofman maakten zich klaar voor hun
aflossingswedstrijd. Emma startte en liep een uitstekende 200m waarna ze de
stok aan Sara doorgaf. Zij kon als 400m-loopster perfect naar binnen komen.
Elisa was als derde aan de beurt en wachtte helemaal in de buitenste baan.
Hierdoor moest Sara enkele meters meer lopen en verloren ze enkele tienden.
Elisa maakte haar foutje goed, want ook zij liep een voortreffelijke baanronde.
Ze gaf de stok door aan Celine. Celine schoot er als een pijl vandoor, maar kon
de achterstand op de derde loopster net niet dichten. Ze vielen net naast het
podium in net geen clubrecord: 1’52”27.

De KASVO-ploeg cadetten jongens bestond uit Emiel Van Vlaenderen, Bert
Vanderbauwhede , Matthias Van Laethem en Stef Botte. Emiel startte sterk en
we wisselden als tweede. Ook Bert deed het voortreffelijk, goeie stokwissel en
naar binnen gekomen zoals het boekje het voorschrijft :). Dan was het de
beurt aan Matthias. Vanuit tweede positie spurtte hij met veel vertrouwen naar
de koppositie. Vierde man Stef weerde zich als een duivel in een wijwatervat,
maar hij kon niet verhinderen dat hij nog door 2 ploegen werd voorbijgelopen.
Een derde plaats en een nieuw CR (1’46”96) is zeker veelbelovend voor een
ploeg met 3 eerstejaars cadetten.

Het mooiste moest dan nog komen.
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De scholieren meisjes (Laure Bosschaert, Marie De Geyter, Yelena
Vandermeulen en Jorien Hofman) moesten in de sterkste reeks lopen met
RUSTA en VS als belangrijkste tegenstanders. Laure startte goed en kon op
gelijke hoogte met de tegenstand wisselen. Wat daarna allemaal gebeurt kon
zo uit een film van “Hitchcock” komen. Marie vertrok voluit, schoof naar binnen
als een echte “prof” en nestelde zich knap in tweede positie. Op dat moment
werd haar spike half uitgetrapt door de atlete achter haar. Marie verloor haar
evenwicht, herstelde haar evenwicht, trapte haar spike uit en slaagde er toch
nog in als tweede te wisselen vlak achter de atlete van VS. Schitterende
prestatie van Marie. Yelena was onze derde loopster. Ze verloor wel enkele
meters t.o.v. de eerste, maar slaagde er wel in als tweede af te lossen. Knap
voor iemand die pas dit seizoen begonnen is met atletiek. Van haar horen we
deze zomer vast nog meer. Jorien liep als vierde. Ze liep het gat met de atlete
van VS dicht en kon haar zo bij het ingaan van de laatste rechte lijn nog
inhalen. De 4 eerstejaars liepen een mooie wedstrijd en wonnen in een nieuw
clubrecord van 1’50”43.

Ten slotte werden de scholieren jongens van KASVO (Jasper Van
Hauwermeiren, Elias Van Campen, Jesse Glorieux en Alan De Meulemeester)
gediskwalificeerd wegens een foute stokwissel. Jammer, want ik ben er zeker
van dat zij ook een uitstekende wedstrijd zouden gelopen hebben.

Jorien
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