
Indoor Hoboken 3/11/2013 in Hoboken.  

Tegelijk met de eerste cross op onze kalender, konden de jeugdreeksen ook deelnemen aan een 

indoorwedstrijd in Hoboken. In totaal mochten we daar acht atleetjes aanmoedigen. 

Bij de benjamins kwamen twee meisjes aan de start. Lize Cuyt kon sprinten 

naar een 12.99 op de 60. Hanne Lenaerts finishte op de 60 met 12.80. Bij het 

verspringen bleek de aanvangshoogte nog net te hoog voor haar. Beide 

meisjes namen ook deel aan het kogelstoten (waar het inkalken van de kogel 

een techniek bleek te zijn die ze beiden goed onder de knie hadden). Hanne 

behaalde bij dit nummer 2.61 en Lize 2.15. Hanne staat nu 14
e
 bij de 

tussenstand en Lize 20
e
.  

 

Ook benjamin Tijs Degrande nam deel in Hoboken. Op de 60 eindigde hij met 

11.71. bij het hoogspringen eindigde hij op een mooie 9
e
 plaats met een 

sprong van 0.85. Bij het kogelstoten kon hij met een afstand van 5.72 ook de 

9
e
 plaats behalen. In de tussenstand staat Tijs nu op een voorlopige 10

e
 plaats. 

 

Bij de pupillen kwam voor de meisjes Joke Cuyt uit. Op de 60 haalde ze een tijd van 10.33. Ze werd 

26
e
 bij het verspringen met een sprong van 2.64. In de tussenstand staat ze 

nu 28
e
.  

Ook pupillen jongens namen deel aan deze wedstrijd. Mats Calluy kon op de 

60 naar 10.36 sprinten en zo zijn reeks winnen. Bij het verspringen werd hij 

25
e
 met een sprong van 2.89. Hij kon bij het hoogspringen de lat tot 1.05 

overschrijden (19
e
 plaats). Voorlopig staat hij op een 21

e
 plaats. Wout 

Degrande finishte goed ,net onder de 10 seconden met 9.97, en won zo zijn 

reeks. Hij werd 12
e
 op het ver met 3.37. Bij het hoogspringen werd Wout 10

e
 

met een sprong van 1.10 hoog. Hij eindigde in het klassement op een 

voorlopige 13
e
 plaats. Vince Verpoest eindigde op de 60 met een tijd van 

10.99. Hij werd 35
e
 bij het verspringen met 2.33 en bij het hoogspringen kon 

hij over 0.85 en behaalde zo de 31
e
 plaats. In het totale klassement heeft hij 

voorlopig een 29
e
 plaats. Sverre Van Houcke kon op de 60 de overwinning 

opeisen met een knappe tijd van 9.48. Bij het verspringen werd hij 8
e
 met 

een sprong van 3.63. Hij werd 9
e
 bij het hoogspringen met een sprong van 1.15 hoog. Sverre staat op 

een voorlopige vierde plaats in de tussenstand en dit als eerstejaars pupil! 

Op naar de volgende Superkrack-wedstrijd! 

Lize en Hanne 

Mats Calluy maakt zich 

klaar voor zijn sprong 


