Beker van Vlaanderen kadetten en scholieren meisjes
04/05/2019 - LIER - Landelijke 1
De BVV van de meisjes werd een leuke strijd waarbij onze meisjes hun huid duur verkochten. Heel de
namiddag hadden we uitzicht op het podium, maar helaas hadden we dat beetje geluk niet aan onze
zijde in de aflossingen. Uiteindelijk behaalden we de 6de plaats- de meisjes hadden meer verdiend. Onze
scholieren bewezen dat ze een ijzersterke groep zijn, want ondanks de pech bij de aflossing scoorden ze
de hoogste punten van alle clubs.
Op de loopnummers werd er traditioneel gestart op de lange horden. Margaux knalde naar een 3de plek
in een nieuw PR van 47.96 (10p), Amber deed net hetzelfde in haar eerste 400H, ze liep 71.04 (10p). Kaat
V liep de 100m in 13.13 en pikte 5 punten mee, Anaïs liep in haar 100m naar 12.47 en 10 punten. Het
was na deze tijd wel even vloeken op de rugwind die een beetje te enthousiast blies. Kadette Flore DS
liep naar een 2de plaats op de 800m (2.23.10, 11p) en scholiere Ilana bewees met winst in de 800m
(2.20.26, 13p) dat ze deze afstand nog steeds in de benen heeft. Julie liep haar 1.500m in 5.16.36 (7p) en
Laure pakte bij de scholieren de volle pot in 4.45.83. Margaux pikte 7 punten mee op de korte horden in
12.63 en Femi 5 punten op de korte horden in 16.87. Op de 200m kwamen beide Katen in actie en even
balen want beiden mochten starten in hun geliefde baan 1 ;-). Kaat V liep 26.87 (7p) en Kaat D 27.14 wat
goed was voor 6p. Jenna liep voor de eerste keer een 400m en deed dit goed in 66.17 (6p), Anaïs liep een
sterke 400 in 59.40 (11p). Onze 4x100m-ploeg bij de kadetten liep 52.98 (6p) en helaas hadden we pech
bij de scholieren en behaalden we geen puntjes.
In de kampnummers sprong Jenna 1m25 hoog (2p) en Kato 1m35 (4,5p). Febe wierp de discus naar
32m60 en pikte de 13 punten mee, Flore gooide bij de kadetten 19m34 goed voor 7p. Flore had eerder al
4m72 ver gesprongen (6p) en Kato 4m84 (8p). In het kogelstoten mocht Aline aan de slag. Ze stootte de
kogel naar 6m08 (4p) en Febe stootte 10m85 (10p). In het speerwerpen werden er opmerkelijk veel
worpen afgekeurd, zo ook de verste worpen van onze atleten. Femi wierp de speer naar 31m43 (10p) en
Nina wierp de speer naar 19m66 (7p).
Als we al deze resultaten bekijken hadden ze echt wel op dat podium mogen staan, want wat hebben ze
gestreden. Na een 12de (2009), 9de (2013) en 11de (2014) plaats werd het wel ruimschoots de beste
prestatie ooit in de hoogste afdeling.
Proficiat meisjes!

Ilse

Beker van Vlaanderen kadetten en scholieren jongens
05/05/2019 - TIELT - Landelijke 2
Met dikke trui, winterjas en paraplu vertrokken we richting Tielt voor de Beker Van Vlaanderen kadetten
en scholieren jongens. Ondanks het gure weer en een aantal geblesseerden konden we op 1 nummer na
een voltallige ploeg opstellen. Het beloofde een spannende en uitdagende strijd te worden!
Een half uurtje vroeger dan andere jaren gingen om 13u30 de eerste nummers van start. Sten Geenens
trad aan in zijn favoriete nummer het hoogspringen waarbij hij tot de absolute top van België behoort.
Als ‘slimme’ atleet, nam hij geen risico en staakte hij de strijd nadat hij zeker was van de overwinning.
Onze eerste 13 punten waren binnen (1m89)! Een uurtje later toonde hij nogmaals zijn talent, deze keer
in het verspringen. Met een sprong van 5m76 werd hij knap 5de. Bij de kadetten nam Hervé De Cremer
de 2 springnummers voor zijn rekening. Ondanks een aanslepende blessure deed hij het uitstekend! Hij
won reeds na 1 sprong het verspringen (5m46) en spaarde zijn krachten voor het hoogspringen een
uurtje later. Hij miste nipt 1m55 en werd hiermee 6de. Helaas moest hij, wegens teveel last, passen voor
de 4x100m op het einde van de dag.
Ook zijn broer Arnaud de Cremer had brute pech tijdens het discuswerpen! Hij liet drie ongeldige
pogingen optekenen en werd jammer genoeg uitgeschakeld zonder punten. In het kogelstoten nam hij
revanche (14m36, 1ste) en behaalde welverdiend 13 punten voor het team!
Lars Meuleman liep na slechts één training zijn eerste 300mH ooit en deed dit uitstekend (46.46, 5de).
Pepijn Neuville liep ondanks het tegenvallende weer een uitstekende 400mH. Hij eindigde in 58.46 en
verdiende zo 11 punten. Later op de namiddag gaf hij opnieuw het beste van zichzelf voor de halve
baanronde (24.25, 8ste).
Jaron De Vriese is duidelijk in topvorm! Jammer genoeg liet de elektronische tijdsopname het afweten en
klokte hij een heel scherpe hand gestopte tijd van 11.5 op de 100m (2de). Hij liet het niet aan zijn hart
komen en liep met veel voorsprong als eerste over de eindmeet bij de 200m. Een nieuw PR van 23.55
met tegenwind dan nog! Killian Mersseman was duidelijk geïnspireerd door de tijden van Jaron. Hij
oversteeg zichzelf en liep naar een toptijd op de 400m. Hij verbeterde zijn PR met bijna 2sec en staat nu
met een heel knappe 54.67 (1ste) op de tabellen. Ook Isaak Neuville gaf het beste van zichzelf tijdens zijn
eerste 400m. Hij liep onder de minuut (59.38), en was compleet uitgeteld ;-). Eerder die namiddag
sprintte hij reeds op de 100m naar de 10de plaats.
De afstandsnummers werden ingevuld door jongens uit de groep van Marc. Robbe Martens werd knap
4de op de 800m (2.15.20) en viel nadien met succes in op de 4x100m om een geblesseerde Hervé De
Cremer te vervangen. Bij de kadetten liep Korneel Van Rillaer op de 1.500m midden in het pak. Zijn inzet
resulteerde in een 6de plaats en een nieuw persoonlijk record (4.42.28). Bij de scholieren was de langste
afstand (1.500m) voorbehouden voor Ward De Coster. Hij gaf het beste van zichzelf en liep ook al in een
nieuw persoonlijk record over de finish in 4.44.90 (9de).
De drie werpnummers bij de kadetten leverden ons ook flink wat puntjes op! Daan Rogge en Lars
Meuleman zorgden hiervoor. Daan werd 2de in het kogelstoten met een fantastische worp van 10m93.
Later werd hij nog 6de in het discuswerpen met 28m92. Lars Meuleman kaapte de tweede plaats weg in

het speerwerpen met een worp van 32m00. Een geblesseerde Gauthier Dhont hielp de scholieren
jongens uit de nood door als sprinter het speerwerpen voor zijn rekening te nemen (18m01).
In de afsluitende 4x100m gaven de jongens, vermoeid maar vol strijdlust, nog een laatste keer het beste
van zichzelf. De kadettenploeg werd 4de de scholierenploeg 5de.

Met een 5de plaats in totaal mogen we fier zijn op ons jongensteam in de laatste Beker van Vlaanderen
voor kadetten en scholieren jongens. Vanaf volgend jaar kampen de meisjes en de jongens namelijk in
gezamenlijke competitie. Nog even afwachten in welke reeks we ingedeeld zullen worden.
Bedankt aan iedereen voor de inzet, flexibiliteit en de leuke sfeer! Eveneens heel fijn dat er zoveel
supporters aanwezig waren.

Audrey

