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Bij de benjamins heren haalde Tijs Degrande een tijd van 11.68 op de 60 

sprint. Bij het verspringen ging zijn verste sprong 2.46 ver. In het 

tussenklassement staat hij momenteel op een 9
e
 plaats. 

Bij de benjamins dames kwamen Flore Schelkens en Stien Verelst voor de 

eerste keer naar de indoor. Flore Schelkens behaalde een tijd van 10.79 op 

de 60 (een afstand die volgens haar na aankomst helemaal niet zo ver was). 

Stien Verelst kon een tijd neerzetten op de 60 van 10.61. Ook bij het 

verspringen leverde ze een goede resultaat met een sprong van 2.59. Lize 

Cuyt nam ook deel in Hoboken. Ze kon op de 60 een tijd halen van 12.81 en 

bij het verspringen sprong ze 2.35 ver. Ze kon in de tussenstand stijgen 

naar de 15
e
 plaats. 

Pupil Joke Cuyt kon op haar eerste keer horden op wedstrijd een tijd van 

15.10 behalen. Ze raakte onderweg even uit balans maar kon toch haar 

wedstrijd afwerken. Op de 60 haalde ze een tijd van 10.14, een goede 

verbetering tegenover de vorige wedstrijd in het seizoen. Bij het 

hoogspringen sprong ze over 0.90. Ze kon in de tussenstand van het 

klassement enkele plaatsjes stijgen tot de 22
e
 plaats. Pupil Eline 

Schelkens koos ook voor de indoor. Ze moest heel wat geduld oefenen 

tot ze haar 60 mocht lopen, maar ze liep alle zenuwen eraf in een tijd van 

9.44, goed voor een vierde plaats en een nieuw clubrecord bij de pupillen 

dames indoor! 

Bij de pupillen heren liep Kevin Haeck aan de leiding in zijn reeks voor de 

60 horden. Hij struikelde over de laatste, viel, maar kon toch nog een tijd 

van 13.81 halen. Pupil Wout Degrande behaalde op de 60 horden een 

tijd van 12.53. Op de 60 zonder horden haalde Wout een tijd van 10.11. 

Bij het kogelstoten is het even wennen aan de 2 kg, maar Wout kon 6.38 

ver stoten. In de tussenstand kon hij enkele plaatsen stijgen naar de 9
e
 

plaats. Sverre Van Houcke kon op zijn eerste wedstrijd 60 horden een 

tijd van 13.19 halen. Op de 60 vlak sprintte hij naar een tijd van 9.48, net 

dezelfde tijd als enkele weken geleden. Sverre kon bij het kogelstoten 

een resultaat van 6.08 noteren. In de tussenstand kon hij zijn plaats 

ongeveer vasthouden, hij staat nu 5
e
.  


