
Brons voor Jasper Van Hauwermeiren op het KVV scholieren 

Het kampioenschap samengevat in 10 momenten: 

10u10: reeksen 60m horden met Yelena Vandermeulen 

Yelena heeft  10seconden 11 hondersten nodig om de finish te bereiken, wat ruim 4 tienden sneller is dan haar 

seizoensbeste. Een klein uurtje later treedt ze nogmaals aan op de 60m, maar dan zonder hindernissen (8.58).  

 

13u00: polsstokspringen met Stef Botte 

Stef benadert zijn persoonlijk record tot op 2cm en wordt mooi 8ste met een sprong van 2m70. Hij liep een uurtje 

eerder de reeksen van de 60m in 8.19 (20ste).    

 

14u25: finale 400m kadetten jongens met Emiel Van Vlaenderen 

Doordat Emiel met zijn inschrijvingstijd geen plaatsje kon bemachtigen in de snelste reeks, moet hij een strak tempo 

lopen vanaf de eerste meter. Na een heel knappe wedstrijd, verbetert hij zijn clubrecord met bijna een halve 

seconde (55.63). Hij wordt 4de van alle deelnemers en komt slechts 12 honderdsten tekort om de bronzen medaille 

te veroveren.  

 

15u20: finale 60m scholieren jongens met Jasper Van Hauwermeiren 

In de reeksen net voor de middag liep Jasper de 2de tijd van alle deelnemers. Na een eerste valse start van een 

atleet van Deinze, wordt de 60m finale een thriller van formaat... De eerste 3 atleten finishen zogoed als op 1 lijn en 

komen aan binnen 1 honderdste van een seconde. Jasper klokt dezelfde tijd als de 2de (7.28), maar liep blijkbaar 

enkele duizendsten van een seconde trager. Hij behaalt hiermee zijn eerste podiumplaats op een Vlaams 

kampioenschap.  Proficiat! 

 

15u30: finale 800m met Fien Decabooter 

Fien slaagt erin om haar seizoensbeste scherper te stellen met anderhalve seconde en wordt 16de van alle 

deelneemsters (2.35.50).  

 

15u50: 800m finale met Jasper Buyck 

Jasper mag aantreden in de snelste reeks. De jongens maken er een tactische wedstrijd, waardoor de medailles in de 

eindsprint worden verdeeld. Jasper behaalt een mooie 6de plaats in tijd van 2.12.43.  

 

16u20: finale 200m kadetten meisjes met Lies Vanderbauwhede 

Lies zint op wraak na haar valse start op de 60m. In de 200m bevestigt ze haar supervorm door vanuit de minder 

gunstige baan 2 naar een tijd van 28.07 te lopen. Ze wordt hiermee als eerstejaars kadet 14de van alle 

deelneemsters.  

 

17u00: finale 200m kadetten jongens met Bert Vanderbauwhede 

Bert slaagt er voor het eerst in om de 200m af te leggen in minder dan 26 seconden (25.89). Hij wordt hiervoor 

beloond met een 13de plaats. Eerder op de dag legde hij de 60m af in iets minder dan 8 seconden (7.96), wat hem 

een 15de plaats opleverde.  

 

17u00: hinkstapspringen met Vie Lucas 

Ook Vie valt net naast het podium, want ze wordt 4de met een sprong van 9m56. Het is reeds haar 2de top-8 plaats 

van de dag, want enkele uren eerder stootte ze de kogel 10m63 ver en palmde hiermee de 6de plaats in.  

 

17u20: finale 200m scholieren jongens met Jasper van Hauwermeiren 

Jasper krijgt in zijn derde wedstrijd van de dag baan 6 toebedeeld in de 2de snelste reeks. Hij loopt van de eerste tot 

de laatste meter op kop, wat resulteert in een schitterend nieuw PR (23.38). Hij behaalt hiermee de 4de plaats van 

alle deelnemers en komt slechts 1 honderdste te kort voor brons.  


