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Het einde van het winterseizoen komt er stilaan aan. Ondertussen hebben we ook al van de eerste 

zonnestraaltjes kunnen genieten. Maar op zonder 24 februari was er van lente absoluut geen sprake. 

Een late ‘sneeuwstorm’ deed vele atleetjes naar de indoor trekken. Ook de spartaanse inbreng was 

groot te noemen. Benjamins Joke Cuyt, Mats Caluy, Wout en Tijs Degrande en Sverre Van houcke. 

Ook pupil Gerben Dehertogh was weer aanwezig en voor de miniemen waren Laura Peeters en 

Thomas Van Hemelrijk present. 

Aan de prestaties was allesbehalve te merken dat het einde van het seizoen in zicht is. Verschillende 

persoonlijke en clubrecord werden verbeterd. Een overzicht. 

 

Joke Cuyt mocht de debatten openen op de 60m. Ze verbeterde haar 

tijd tot 10.54sec. Verder sprong ze opnieuw 0.95m een evenaring van 

haar record dat ze op de vorige wedstrijd sprong. De kogel vloog 4.65m 

ver. 

Mats Caluy nam voor de tweede keer deel aan een indoorwedstrijd. De 

zenuwen gierden door zijn keel maar hij presteerde uitstekend: op de 

60m liep hij 10.79sec, en bij zijn debuut in het hoogspringen haalde hij reeds 1.00m 

Tijs Degrande liep zijn 60m in 12.19sec een nieuw record. Zijn kogel landde na 4.45m en zijn debuut 

in het hoogspringen liep niet helemaal zoals gehoopt. Hij ondervond 

problemen om de juiste afstootvoet te vinden en raakte niet over de 

aanvangshoogte. Volgende keer zal dit zeker wel lukken!   

Broer Wout verdedigde een vierde plaats in het superkrack 

klassement. Hij kon zijn prestaties niet verbeteren mar zette wel 

knappe prestaties neer met op de een zesde plaats op de 60m in 

10.12sec, in het kogelstoten werd hij met 9.18m derde en in het 

hoogspringen met 1.05m gedeeld vijfde. 

Sverre Van houcke, die een derde plaats in het klassement niet 

wou verliezen nam ook deel aan de 3 proeven en verbeterde zijn 

eigen clubrecord op de 60m met 1 honderdste tot 6.63, goed 

voor de derde plaats. Hij stootte de kogel naar 7.13m en sprong 

een nieuw record bij hoogspringen 1.10m, opnieuw goed voor 

een derde plaats.  

Gerben Dehertogh staat eerste in het klassement, hij moest dus 

proberen zijn prestaties te verbeteren zodat hij de top zou 

behouden. In het verspringen startte hij met iets mindere 

pogingen maar bij zijn derde sprong ging hij 4.08m ver, goed 

voor een nieuw persoonlijk én clubrecord, hij werd hiermee ook tweede. Op de 60m liep hij geen 

nieuwe toptijd maar met 9.30 haalde hij toch opnieuw een derde plaats. Bij de kogel was er dan een 

vijfde plaats met 8.10m en tot slot ging hij ook hard over de horden waar hij met 12.21 vierde werd. 



Laura Peeters hoopte haar beste prestaties te verbeteren. Bij het 

kogelstoten werd ze derde met een worp van 10.20m net geen PR, 

bij de 60m liep ze na lang twijfelen toch maar zonder startblok, dit 

resulteerde in een nieuw persoonlijk record van 10.17sec. ook het 

hoogspringen ging goed, ze haalde 1.20m, haar beste van deze 

winter. Tot slot na lang wachten mocht ze ook nog verspringen en 

raakte 3.41m ver wat opnieuw een verbetering is van haar beste 

deze winter.  

Thomas Van Hemelrijk kwam ‘gehandicapt’ aan de start, hij vergat 

zijn spikes op training en moest dus noodgedwongen op zijn 

loopschoenen concurreren met de anderen. Bij het hoogspringen had hij meer last met de aanloop 

dan van de schoenen. Toch naderde hij op slechts 5cm van zijn record. Hij sprong een knappe 1.25m. 

Tijdens de 60m bleven zijn voeten ‘aan de grond plakken’. Toch kunnen we zeggen dat zijn 9.36sec 

zeker geen slechte tijd is. Tot slot moest hij ook nog verspringen en ook daar deed hij het behoorlijk, 

met 3.66m bleef hij maar net onder zijn beste sprong van de winter. 

Ook werptrainster Karin Larnoe nam deel aan de wedstrijd, zij werd 2de in het kogelstoten met een 

worp van 10.65m. 

We kunnen dus met zekerheid spreken van een zeer geslaagde middag. De kou die buiten heerste 

was binnen alles behalve voelbaar. De atleten zijn duidelijk klaar voor de finale op zondag 17 maart. 


