
Drie gouden medailles voor KASVO tijdens Drie gouden medailles voor KASVO tijdens Drie gouden medailles voor KASVO tijdens Drie gouden medailles voor KASVO tijdens 
Kampioenschap Van Vlaanderen!Kampioenschap Van Vlaanderen!Kampioenschap Van Vlaanderen!Kampioenschap Van Vlaanderen!    

    
Op zondag 22 januari vond het Kampioenschap van Vlaanderen indoor voor kadetten Op zondag 22 januari vond het Kampioenschap van Vlaanderen indoor voor kadetten Op zondag 22 januari vond het Kampioenschap van Vlaanderen indoor voor kadetten Op zondag 22 januari vond het Kampioenschap van Vlaanderen indoor voor kadetten 
en scholieren plaats in de TSH van Gent. KASVO behaalde maar liefst 5 medailles, en scholieren plaats in de TSH van Gent. KASVO behaalde maar liefst 5 medailles, en scholieren plaats in de TSH van Gent. KASVO behaalde maar liefst 5 medailles, en scholieren plaats in de TSH van Gent. KASVO behaalde maar liefst 5 medailles, 
waarvan 3 goudewaarvan 3 goudewaarvan 3 goudewaarvan 3 gouden,n,n,n,    1 zilveren en 1 bronzen.1 zilveren en 1 bronzen.1 zilveren en 1 bronzen.1 zilveren en 1 bronzen.     Om 10 uur ging  het  eerste loopnummer van de dag van start: de 60m horden. Bij de cadetten meisjes miste Kimsy De SchanfeleireKimsy De SchanfeleireKimsy De SchanfeleireKimsy De Schanfeleire  een horde waardoor ze de rest van de wedstrijd moest passen. Jammer, maar ze kon zich nog bewijzen in het polsstokspringen dat meteen na de horden plaats vond. Anton Descamps Anton Descamps Anton Descamps Anton Descamps liep bij de scholieren jongens    naar een nieuw CR. Met 9”10 deed hij 9 honderdsten beter dan zijn vorig record. Trainers Jennyfer en Floris waren dan ook zeer tevreden.   Bij het kogelstoten werd Matthias Van LaethemMatthias Van LaethemMatthias Van LaethemMatthias Van Laethem knap 9de met een worp van 11m17.  In het polsstokspringen bij de cadetten meisjes behaalde KimsyKimsyKimsyKimsy een 4de plaats met een evenaring van haar eigen clubrecord (2m95). Mooie prestatie van de eerstejaars die in de toekomst graag eens over de magische 3m wil springen.  De horden werden aan de kant geschoven,want het was tijd voor de 60m vlak. Eerstejaars scholieren    Laure BosschaertLaure BosschaertLaure BosschaertLaure Bosschaert en Yelena VandermeulenYelena VandermeulenYelena VandermeulenYelena Vandermeulen waren als eersten aan de beurt. LaureLaureLaureLaure liep in de eerste reeks 8”61. Hiermee was ze niet echt tevreden want ze wou graag onder de 8”50 duiken. YelenaYelenaYelenaYelena liep tijdens haar 3de wedstrijd ooit 8”74 (slechts 3 honderdsten boven haar PR). Bij de cadetten jongens maakten Stef BotteStef BotteStef BotteStef Botte en Florian BatteauwFlorian BatteauwFlorian BatteauwFlorian Batteauw zich klaar voor hun 60m. FlorianFlorianFlorianFlorian werd 2de in zijn reeks met 7”80 en haalde hiermee de finale. StefStefStefStef liep als eerstejaars cadet zijn eerste KvV ooit in een mooie 8”49.  Na de 60m van de kadetten jongens was het tijd voor de scholieren jongens. Aan de start verschenen maar liefst 3 atleten met het knalrode truitje van Oudenaarde: Alan De Alan De Alan De Alan De MeulemeesterMeulemeesterMeulemeesterMeulemeester, Jasper Van HauwermeirenJasper Van HauwermeirenJasper Van HauwermeirenJasper Van Hauwermeiren en Elias Van CampenElias Van CampenElias Van CampenElias Van Campen. AlanAlanAlanAlan won zijn reeks in een schitterende tijd van 7”16 (CR) en stond hiermee als beste in de finale. EliasEliasEliasElias liep na een lesmarathon van 24u toch nog een mooie tijd van 7”71. JasperJasperJasperJasper startte in de laatste reeks. Hij deed een misstap bij zijn 3de pas waardoor hij zijn finaleplaats ontliep. Jammer, maar zijn tijd: 7”53 was zeker niet slecht.    



Na de middag was het tijd voor de 400m-lopers. Bij de cadetten meisjes liep Sara HeyseSara HeyseSara HeyseSara Heyse in de 3de reeks net geen PR met 65”60. Een reeks later startte Celine HofmanCeline HofmanCeline HofmanCeline Hofman. CelineCelineCelineCeline startte snel maar de atlete van LOOI bleek net iets te sterk. Ze werd 2de in een schitterende chrono van 61”08 (CR)! De eerste medaille voor KASVO was binnen. Later liep    Marie De GeyterMarie De GeyterMarie De GeyterMarie De Geyter de 400m bij de scholieren in een nieuw PR van 66”83. Bij de jongens liep cadet Emiel Van VlaenderenEmiel Van VlaenderenEmiel Van VlaenderenEmiel Van Vlaenderen naar een 6de plaats met 58”43. Hiermee scherpte hij zijn record met meer dan 1 seconde aan!  Om 15u namen Eline CartoEline CartoEline CartoEline Cartonnnn en Jorien HofmanJorien HofmanJorien HofmanJorien Hofman deel aan het hinstapspringen bij de scholieren meisjes. Jorien Jorien Jorien Jorien werd 3de met 10m72 en ElineElineElineEline werd 10de met 8m86. Beide waren toch een beetje teleurgesteld omdat de prestaties ruim onder hun PR's lagen. Volgende keer beter.  Na het hinkstap waren er de finales van de 60m. Bij de cadetten stond Florian BatteauwFlorian BatteauwFlorian BatteauwFlorian Batteauw in de finale en bij de scholieren Alan De MeulemeesterAlan De MeulemeesterAlan De MeulemeesterAlan De Meulemeester. FlorianFlorianFlorianFlorian startte net iets te snel en werd jammer genoeg gediskwalificeerd. AlanAlanAlanAlan maakte zijn favorietenrol waar en werd Vlaams kampioenVlaams kampioenVlaams kampioenVlaams kampioen met een evenaring van zijn PR: 7”16. Hiermee was hij maar liefst 18 honderdsten sneller dan de 2de!  Anton DescampsAnton DescampsAnton DescampsAnton Descamps nam naast de 60mH ook nog deel aan het polsstokspringen. Hij viel net naast het podium met een sprong over 3m80. Hiermee vestigde hij wel een nieuw clubrecord.  Na de 800 meters ging het laatste loopnummer van de dag van start: de 200m. Laure BosschaertLaure BosschaertLaure BosschaertLaure Bosschaert liep bij de scholieren meisjes een mooie 27”55. Dit betekende dat ze haar record verbeterde met 14 honderdsten en bovendien liep ze voor de 2de keer onder de 28”. Hiermee was ze wel heel tevreden en vergat ze haar 'mindere' 60m van in de voormiddag.  Bij de scholieren jongens startte    Jasper Van HauwermeirenJasper Van HauwermeirenJasper Van HauwermeirenJasper Van Hauwermeiren in de 4de reeks in baan 1. Ondanks een mindere baan liep hij toch 24”83. Alan De MeulemeesterAlan De MeulemeesterAlan De MeulemeesterAlan De Meulemeester startte een reeks later. Hij finishte als 2de in een PR van 22”87, maar werd later toch als winnaar aangewezen. De atleet van HCO werd gediskwalificeerd doordat hij uit zijn baan had gelopen. Zo werd AlanAlanAlanAlan voor de 2de keer Vlaams Vlaams Vlaams Vlaams kkkkampioen! ampioen! ampioen! ampioen!      Om 17uur startte het laatste (zeker niet het minste!) nummer van de dag: het hinkstapspringen voor cadetten meisjes. Celine HofmanCeline HofmanCeline HofmanCeline Hofman verraste iedereen met een sprong van 10m92! Haar vorig PR sneuvelde met bijna een halve meter! CelineCelineCelineCeline won de VlaamVlaamVlaamVlaamse titelse titelse titelse titel en behaalde hiermee haar 2de medaille van de dag!  Dankzij de prestaties CelineCelineCelineCeline en AlanAlanAlanAlan kleurden de hoogste schavotjes van de laatste 2 podia van de dag rood-zwart!! Ik zou graag alle deelnemers van dit kampioenschap proficiat willen wensen met hun geleverde prestaties! 



 Met 5 medailles en een hoop tevreden trainers en supporters keerden we terug richting Oudenaarde.   Jorien HofmanJorien HofmanJorien HofmanJorien Hofman      

 


