
Indoor Hoboken 10/02/2013 
Omdat er geen cross gepland stond, konden we in Hoboken met een grotere delegatie atleetjes 

afzakken… Met enkele mooie prestaties als gevolg! 

 

Bij de benjamins kwam tweedejaars Joke Cuyt in actie. Bij haar 60 finishte ze in een knappe 10.77, 

een negende plaats. Ook aan het verspringen nam ze deel en ze eindigde daarbij net in de top 10 met 

2.82. Voor het hoogspringen moest Joke wat wachten, maar dat had haar niet uit haar lood geslagen. 

Ze sprong haar record met 0.95 en ze behaalde daarmee de 9e plaats.  

Wout Degrande kwam zijn goede plaats in het klassement verdedigen. Op de 60 werd hij zesde met 

10.27. Bij het verspringen behaalde Wout de eerste plaats met een knappe sprong van 3.47. En ook 

bij het kogelstoten eindigde hij op een mooie plaats. Hij werd tweede met een mooie worp van 9.42. 

Wout stond na deze dag als vijfde in het klassement. 

Sverre Van houcke behaalde op de 60 een knappe derde plaats, hij sprintte naar 9.83! Bij het 

verspringen eindigde hij net achter Wout, op een knappe tweede plaats. Hij sprong 3.40 ver. Bij het 

kogelstoten eindigde hij dan weer op de vijfde plaats met 7.40 ver. Sverre stond na deze dag vierde 

in het klassement. 

Mats Calluy maakte zijn debuut op de indoor. Hij haalde 10.85 op de 60 sprint. 

Lander Slegers konden we al verschilede keren op de veldlopen in actie zien, maar hij besloot te 

tonen dat hij ook op andere nummers prestaties kan leveren. Op de 60 eindigde hij met een tijd van 

11.65. Bij het verspringen werd hij 19e met een sprong van 2.54 ver. Lander nam ook voor de eerste 

keer deel aan het kogelstoten (4.20) en eindigde daarmee op de 20e plaats 

Tijs Degrande nam als jongste benjamin voor ons deel. Hij eindigde in 12.43 op de 60. Bij het 

verspringen kon Tijs 2.26 ver springen. Tijd nam ook deel aan het kogelstoten en stootte de kogel 

naar 5.17 en eindigde daarmee op de 17e plaats. 

Bij de pupillen was het uitkijken naar de prestaties naar Gerben Dehertogh. Hij heeft ook plaats in 

het klassement te verdedigen. Het hoogspringen verliep niet makkelijk met een onderbreking voor 

de 60H, maar beide nummers kenden een goede afloop. Op de 60H haalde Gerben 11.88, een nieuw 

clubrecord en goed voor een vierde plaats. Bij het hoogspringen bleef hij op de hoogte van zijn 



record, 1.25 en goed voor een 5e plaats. Op de 60 vlak behaalde Gerben de overwinning met een 

fantastische tijd van 9.10 en ook hier verbeterde hij het clubrecord. Bij het kogelstoten kon hij de dag 

mooi beëindigen want hij verbeterde zijn record met bijna een volledige meter tot 8.60! Hij kon 

daarmee naar de eerste plaats stijgen van het klassement! 

Ook bij de miniemen mochten we een deelname noteren, want Thomas Van Hemelrijk nam deel aan 

de 60. Hij eindigde in 9.18.  

Bij de cadetten kwam Joaquim Fatoïchan nog eens testen voor het Belgisch Kampioenschap. Hij 

eindigde in 7.54 en won hiermee de 60 bij de cadetten jongens.  

 


