
Provinciaal kampioenschappen Lebbeke en Deinze 28+29/04/2018 

Het weekend van 28 en 29 april stond bij verschillende atleten vanaf cadet met stip aangeduid in hun agenda. 
Voor velen is dit niet alleen de eerste wedstrijd van het zomerseizoen maar het is meteen ook het weekend 
van het provinciale kampioenschap. Op zaterdag ging dit door te Lebbeke, op zondag moesten onze atleten 
naar Deinze. 

In Lebbeke kwamen meteen al heel wat atleten in actie. De deelnemers waren Veerle De Block, Ine Roelandt, 
Caitlin Verleysen, Lukas Smet, Limme De Jonghe, Daan Anné, Yente Syvertsen, Stijn Van Der Vreken, Indy Tuyls, 
Anouchka Kadiamba, Emma Smet, Eline Elewaut, Caitlin Janssens, Eva-christ Kosama, Josephine Hargreaves, 
Paulien Meese, Chloë Van Lokeren, Mathijs Andries, Juanita Soetens, Ward De Block, Matthias Verellen, Jorden 
Van Handenhoven, Cedric De Cock, Arne Van Handenhoven, Lotte De Foer, Fien Van Passel, Karel Stas, Frederic 
Cappaert, Yves Vercammen, Lander Iterbeke, Helena Van Der Gucht, Loeka Thijssen, Brent Suykens, Bram Van 
Lombergen, Pieter-jan Van Cappellen, Bram Van Der Reysen en Jef De Block.  

In Deinze stonden volgende atleten aan de start: Cedric Verschueren, Stijn Van Der Vreken, Xander Vanrijkelen, 
Sara Goen, Xander Andries, Loïc Fatoïchan De Meester, Storm Tuyls, Mathisse Colman, Pieterjan De Prijcker, 
Emma Smet, Rana Fertache, Lander Iterbeke, Emma Medina Severino, Fien Van Passel, Gerben Van De Voorde, 
Carolien Van Royen en Celine Roels.  

Cadetten meisjes: 

Ine, Caitlin V en Veerle namen deel aan de 100 en de 200 meter. Veerle en Ine liepen beiden een persoonlijk 
record in de reeksen van de 100 meter. Veerle mocht bovendien ook naar de finale die ze won en waarin ze 
haar PR nog wat scherper stelde. Caitlin V liep in de reeksen de 9e tijd, Ine de 16e tijd. Daarnaast verbeterde 
Veerle haar persoonlijk record ook op de 200 meter. Dat leverde haar een tweede provinciale titel op. Ine liep 
hier de 13e tijd, Caitlin V de 14e tijd.  

Limme nam deel aan de 800 meter. Zij liep de 10e tijd van alle deelnemers en verbeterde tevens haar 
persoonlijk record. 

Sara combineerde de 80 meter horden met het speerwerpen. Op de 80 meter horden liep Sara de 6e tijd, in het 
speerwerpen werd ze knap 3e.  

Cadetten jongens: 

Lukas kwam in actie op de 400 meter. Hij liep deze afstand voor de eerste keer en liep de 15e tijd van alle 
deelnemers.   

Daan en Yente namen beiden deel aan de 1500 meter. Daan eindigde als 6e, Yente werd 9e. 

Stijn was dan weer actief op de 100 meter horden. Hij mocht als 2e het podium op. Indy combineerde het 
verspringen met het speerwerpen. Op beide nummers verbeterde hij zijn persoonlijk record. In het verspringen 
miste hij met 3 cm nog net het podium, maar in het speerwerpen eindigde hij als eerstejaars knap 2e.  

Cedric V en Stijn deden beiden mee aan de 100 meter. Ze lieten mooie tijden noteren in de reeksen (jammer 
genoeg met iets te veel meewind) en mochten alletwee naar de finale. Cedric werd daarin 4e, Stijn 7e.  

Cedric V nam, samen met Xander V, ook deel aan de 200 meter. Cedric en Xander liepen de 12e en 13e tijd van 
alle deelnemers. 

Xander A en Loïc combineerden het kogelstoten met het discuswerpen. Zowel in het kogelstoten als in het 
discuswerpen verbeterden beide heren hun persoonlijk record. Xander behaalde 2 keer een 4e plaats, Loïc 
werd 12e (kogel) en 6e (discus).  

Scholieren meisjes: 

Anouchka, Emma S, Eline en Caitlin J namen deel aan de 100 meter. Anouckka liep in de reeksen de 4e tijd 
(nieuw PR) en mocht naar de finale. Daarin verbeterde ze zich opnieuw (jammer genoeg wel met iets te veel 



meewind waardoor dit niet telt) en bovendien mocht ze als 3e het podium op. Emma liep de 10e tijd, Eline de 
15e tijd en Caitlin J de 21e tijd. 

Anouchka en Emma S namen, samen met Eva-christ en Josephine, ook deel aan de 200 meter. Anouchka liep 
de 6e tijd, Eva-christ de 7e tijd, Emma de 8e tijd en Josephine de 14e tijd. 

Paulien en Chloë namen beiden deel aan de 800 meter. Paulien werd provinciaal kampioen en Chloë eindigde 
op een 9e plaats in een nieuw persoonlijk record. 

Juanita deed mee aan het kogelstoten. Zij werd 13e. 

Emma S nam ook deel aan het verspringen. Zij sprong een nieuw persoonlijk record en werd 8e. 

Rana stond dan weer aan de start van het speerwerpen. Zij eindigde op een 6e plaats.  

Scholieren jongens: 

Mathijs nam deel aan de 1500 meter. Hij eindigde als 13e en liep een nieuw persoonlijk record. 

Liefst 5 jongens deden mee met het speerwerpen. Ward was de beste ACW’er op een 2e plaats. Matthias en 
Jorden eindigden respectievelijk 8e en 9e. De 13e en 14e plaats waren voor Cedric DC en Arne.  

Storm nam deel aan de sprintdubbel (100 en 200 meter). Op beide nummers liep hij een persoonlijk record. Op 
de 100 meter plaatste hij zich voor de finale en daarin liep hij als 7e over de streep. Op de 200 meter liep hij de 
9e tijd van alle deelnemers.  

Mathisse was de enige afstandsloper die op zondag in actie kwam. Hij nam deel aan de 800 meter, eindigde als 
6e en verbeterde bovendien zijn persoonlijk record.  

Pieterjan stond aan de start van de hoogspringcompetitie. Hij verbeterde zijn persoonlijk record en mocht als 
2e het podium op.  

Junioren dames: 

Lotte en Fien namen beiden deel aan de 100 meter. Lotte liep in de reeksen de 2e tijd van alle deelnemers, Fien 
de 6e tijd. Beide dames mochten naar de finale waarin ze eveneens 2e (Lotte) en 6e (Fien) werden. Fien 
verbeterde bovendien 2 keer haar persoonlijk record. Lotte nam nadien ook nog deel aan de 200 meter. Ook 
hier mocht ze als 2e het podium op.  

Helena en Loeka namen allebei deel aan het kogelstoten. Helena kroonde zich tot provinciaal kampioen en dat 
in een nieuw persoonlijk record. Loeka werd 4e. Loeka nam nadien ook nog deel aan het discuswerpen. Daarin 
werd ze 6e junior. 

Emma MS stond aan de start van het polsstokspringen. Een persoonlijk record zat er niet in, maar ze mocht wel 
als 2e het podium op.  

Fien nam deel aan het speerwerpen en behaalde een 7e plaats.  

Junioren heren: 

Karel stond aan de start van de 400 meter. Hij liep de 11e tijd van alle deelnemers. 

Lander behaalde in een gezamenlijke wedstrijd polsstokspringen met de senioren een 2e plaats en werd eerste 
junior. Hij verbeterde bovendien zijn persoonlijk record met 10 centimeter. 

Brent Suykens behaalde in het speerwerpen een 3e plaats. 

Verschillende atleten kwamen 2 dagen na elkaar in actie. Zo ook Lander. Na de provinciale titel in het 
polsstokspringen, werd hij nu ook provinciaal kampioen in het hoogspringen.  

Senioren dames: 



Carolien en Celine stonden aan de start van het speerwerpen. Carolien kroonde zich tot provinciaal kampioen 
terwijl Celine 6e werd.  

Senioren + masters heren: 

2 ACW’ers stonden aan de start van de 5000 meter. In een gezamenlijke wedstrijd met junioren, senioren en 
masters eindigden Frederic en Yves op een 5e (4e senior) en een 6e (1e master) plaats. Beiden liepen een dik 
persoonlijk record. Frederic verbeterde zijn record met meer dan een halve minuut, Yves met 6 seconden.  

Bram VL was dan weer actief op de 1500 meter. Geen persoonlijk record voor hem, maar hij behaalde wel een 
mooie 6e plaats. 

3 seniors verschenen aan de start in het speerwerpen. Pieter-jan behaalde een 4e plaats, Bram VDR werd 5e en 
Jef eindigde als 7e.  

Gerben Van De Voorde was de enige senior bij de heren die in actie kwam op zondag. Hij combineerde de 100 
en de 200 meter. Op de 100 meter liep Gerben in de reeksen de 5e tijd van alle deelnemers en dat leverde hem 
een plaatsje op in de finale. Daarin werd hij 5e. Op de 200 meter deed Gerben nog beter dan zijn 5e plaats. Hij 
mocht als 3e het podium op. 

Een dikke proficiat aan alle deelnemers. 

Evelien Vanheck 


