
Provinciaal Kampioenschap Indoor, 12/01/2014 
 

Voor de eerste keer konden we deelnemen aan het Provinciaal Kampioenschap Indoor. Met elf 

deelnemers begonnen we aan deze wedstrijd. 

Bij de benjamins meisjes deed Hanne Lenaerts (2007) 

mee aan het verspringen, waar ze een sprong neerzette 

van 2.22. Op de 60 behaalde ze een tijd van 12.94. 

Anaïs Daelemans (2006) kon als eerstejaars benjamin 

naar 11.02 sprinten. Nog een eerstejaars benjamin 

Flore Schelkens (2006) liep de 60 op 10.91. Jutta De 

Gussem (2007) moest even wennen aan het lawaai van 

de startschoten, maar kon haar 60 lopen in een tijd van 

11.49. Eén van de stunts van de dag, Stien Verelst 

(2007) loopt bij de benjamins tegen meisjes van twee 

jaar ouder, maar liet haar niet uit haar loodje slaan. Ze 

behaalde zo maar even de finale met een tijd van 10.62. In deze finale kon ze de 5e plaats halen met 

10.55.  

Bij de pupillen meisjes kan Robine Daelemans een resultaat van 10.60 noteren op de 60. Eline 

Schelkens mistte met drie honderdsten van een seconde de finale, ze eindigde met een tijd van 9.56.  

Sverre Van Houcke nam deel aan de 60 en kon daar eindigen met een tijd van 9.60. Op het 

hoogspringen kon hij zijn stunt van enkele weken geleden niet opnieuw doen, deze wedstrijd kon hij 

over 1.15 springen. Hij eindigde daarmee mooi op de 7e plaats. Op 

de 60 haalde hij een tijd van 9.60. Kevin Haeck kon bij de 60H zijn 

persoonlijk record verbeteren tot 12.38. Hij viel daarmee net van het 

podium met één honderdste van een seconde. Op de 60 vlak kon 

Kevin de finale behalen met een tijd van 9.28 in de reeksen. Maar 

ook in de finale mocht hij net niet het podium op, want hij haalde de 

4e plaats met 9.44.  

Bij de miniemen jongens kon Pepijn Theuns een tijd neerzetten van 

9.58. Hij nam hiermee deel aan zijn eerste indoor. Ook bij de 

miniemen jongens konden we nog eens supporteren voor Arne 

Wauters, want na een lange rustperiode nam hij deel aan zijn eerste 

indoor. Met 8.69 op de 60 in de reeksen, was hier niets van te 

merken. En als eerstejaars miniem kon hij tijdens de finale de derde 

plaats bereiken met een tijd van 8.68. Hiermee verbeterde hij ook 

het clubrecord! 


