
KASVO schittert op PK-indoor!
28 medailles (6x goud – 14x zilver – 8x brons)

Tijdens het provinciaal kampioenschap veroverde KASVO liefst 28
medailles! Twee atleten haalden dubbel goud: scholiere Jorien
Hofman (ver en hinkstap) en scholier Alan De Meulemeester (60m
en 200m).
Ook twee medailles waren er voor cadette Celine Hofman
(Hinkstap en 400m) en masters Mia Slabbaert (60m en 200m),
Dieter Geenens (60m en 200m), Jurgen Goethals (hinkstap en
800m) en Steven Lucas (hoogspringen en kogelstoten)

Er werden eveneens 10 clubrecords verbeterd. Niet minder dan 3
hiervan bij het hinkstapspringen. Jurgen (masters), Jorien
(scholieren) en Celine (cadetten) zorgden hier voor de nieuwe
bestprestaties. Celine zorgde ook nog voor een nieuw clubrecord
over de dubbele baanronde (400m).
Kimsy De Schanfeleire verbeterde haar eigen clubrecord bij het
polsstokspringen naar 2,95m. Alan verbeterde het clubrecord op
de 60m scholieren tijdens de reeksen en nadien nogmaals tijdens
de finale. Ook bij de seniors sneuvelden er 2 records. Hanne Van
Hessche deed dit op de 60m en Koen Van De Velde zorgde voor
een nieuwe besttijd op de 60mH. Verder waren er nog clubrecords
op de 400m bij de masters voor Joeri De Blauwer en op de 800m
voor Jurgen.

Liefst 39 KASVO atleten vonden hun weg naar de Gentse
topsporthal voor het Provinciaal kampioenschap. Een overzicht:

Cadetten Meisjes
Emma Devos, Maaike De Waele en Eline Gheerolfs kwamen zowel op de
60m als op de 200m aan de start. Emma slaagde erin de finale te halen
en werd hier knap zesde.
Op de 400 m werd Celine tweede in een mooie 61”67. Sara Heyse moest
starten in de zwakkere tweede reeks en slaagde er toch in mooi vijfde te
worden en dit als eerstejaars. Met meer tegenstand zit een betere tijd er
zeker in.
Een verrassing was zeker de zilveren medaille van Elisa De Lange op de
800m. Elisa bleef lange tijd in het spoor van de latere winnares maar
moest zich op het einde toch gewonnen geven. Een knappe prestatie waar
ook Elisa terecht superblij mee was.
Op de korte horden zagen we mooie prestaties van Kimsy en Nienke De
Waele. Nienke werd ook nog vierde in het hoogspringen. Zoals hierboven
reeds vermeld was er ook nog goud voor Celine (hinkstap) en zilver voor
Kimsy (polsstok). Kimsy haalde hiermee als eerstejaars de vierde
cadettenprestatie van de het weekend.
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Cadetten jongens
Bij de cadetten jongens hadden we 5 deelnemende atleten.
Op de 60m slaagden zowel Florian Batteauw en Stef Botte erin om de
finale te behalen. Florian werd hier vierde na een spijtig mindere start. In
de toekomst zullen we zeker meer van hem horen als je weet dat hij pas
vier maanden geleden met atletiek startte en dit zijn eerste wedstrijd was.
Bij het kogelstoten behaalde Florian een negende plaats. Knap gedaan !!
Stef nam ook deel aan het polsstokspringen en slaagde erin om hier derde
te worden.
In zijn eerste 400m ooit slaagde Emiel Van Vlaenderen erin om onder de
minuut te duiken. Hij werd hiermee mooi vijfde. Matthias Van Laethem
werd in deze wedstrijd zevende. Eerder op de dag had Matthias reeds een
zilveren plak behaald bij het kogelstoten. Onze laatste deelnemer bij de
cadetten jongens was Gilles Goubau die mooi vierde werd in het
hoogspringen.

Scholieren meisjes
Laure Bosschaert en Yelena Vandermeulen namen zowel aan de 60m als
aan de 200m deel. Laure dook op de 200m voor het eerst onder de 28
seconden en het was meteen een diepe duik. Met 27”69 was Laure terecht
heel blij. Yelena, die pas 3 maanden geleden met atletiek startte, bewees
dat ze haar mannetje kon staan tussen al het Oost-Vlaamse sprintgeweld.
Van haar horen we zeker nog in de toekomst. Amandine Dupont was onze
derde deelneemster aan de 200m.
Marie De Geyter waagde zich aan de 400m en behaalde hier een PR.
Bij het hinkstapspringen kleurde het podium rood-zwart. Zowel Eline
Carton als Jorien mochten hier een medaille in ontvangst nemen. Eline
nam verder nog deel aan de 60m horden en Jorien won het verspringen.

Scholieren jongens
Pech was er voor Anton Descamps. Na een goeie prestatie op de 60m
horden liet hij 3 nulsprongen optekenen bij het polsstokspringen. Hiermee
miste hij een bijna zekere medaille.
Geen pech maar wel schitterende prestaties waren er voor Alan De
Meulemeester en Jasper Van Hauwermeiren. Alan won zowel de 60 m als
de 200m in een toptijd. Hij was veruit de snelste scholier van het ganse
weekend. Dit belooft voor de komende kampioenschappen. Voor
eerstejaars scholier Jasper was dit nog maar zijn tweede indoorwedstrijd.
Zijn zilveren medaille op de 60m en zijn vierde plaats op de 200m mogen
zeker gezien worden.

Junioren meisjes
Geen titels voor de junioren meisjes maar wel twee medailles. Ine Paeme
en Laura Gaillart haalden zilver en brons op de 400m.
Laura De Lange haalde de finale van de 60m en werd vierde op de 60mH.
We hebben echt veel 4de plaatsen!
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Junioren jongens
Op de 800m zien we Joachim Gheerolfs en Thomas Decabooter aan het
werk. Thomas klaarde de klus in 2’06”48 en Joachim verbeterde zijn
indoor-PR met meer dan 3 seconden naar 2’09”08.

Senioren dames
Dat Hanne Van Hessche niet alleen kan hoogspringen bewijst ze met haar
zilveren plak bij het verspringen en haar finaleplaats op de 60m.
Ook Sara Notte behaalde zilver voor het kogelstoten.

Senioren heren
Nieuwkomer Koen Van De Velde (doet ook nog maar 4 maanden aan
atletiek) deed verbazen met zijn mooie prestaties op de 60m vlak en de
60mH. Klaas Huwel wilde net iets te vlug te starten op de 60m waardoor
hij uitgesloten werd. Bij de 200m liep hij naar een achtste plaats.

Masters dames
Dubbel zilver was er voor Mia voor haar prestaties op de 60m en 200m.
Ook Sofie Vindevoghel, die deelnam aan het verspringen mocht met zilver
naar huis.

Masters heren
Maar liefst 5 masters heren aan de start op dit PK en elke prestatie van
hen werd beloond met eremetaal!
Jurgen wint het hinkstapspringen en weet op de 800m zilver te behalen en
een nieuw clubrecord te vestigen. Dieter sprint naar zilver en brons op de
200m en 60m. Op dit laatste sprintnummer duikt hij voor de eerste keer
onder de 8”. Joeri vestigt een clubrecord op de 400m en haalt hiermee
brons binnen. Pieter Demetter had aan het einde van zijn 800m nog veel
overschot en moet dus een stuk sneller kunnen volgens trainer Tim. Zijn
inspanning werd beloond met brons. Meerkamper Steven mag ook met
twee medailles naar huis. Dubbel brons voor zijn hoogspringen en
kogelstoten. In deze laatste discipline zien we ook nog kersverse papa
Emmanuel Raepsaet aan het werk. Hij kogelt net iets verder en mag zilver
in ontvangst nemen.

Deze provinciale kampioenschappen waren een succes voor héél
wat atleten en beloven veel moois voor de komende
kampioenschappen. De trainers zijn dan ook meer dan tevreden
met de prestaties, inzet en motivatie van alle atleten!!
Ook onze voorzitter Peter kwam supporteren en wenst iedereen
een dikke proficiat.

Uw verslaggeefster ter plaatse,
Simone
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