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Het was zonnige zaterdagnamiddag in Lebbeke met een grote spartadelegatie waarbij er 

mooie prestaties geleverd werden. Maar liefst 14 spartabenjamins hebben deelgenomen 

aan de jeugdmeeting en zo waren we de club met de meeste benjamins. Ook 7 pupillen 

hebben het beste van zichzelf gegeven en ook de enige miniem, Gerben, heeft de sparta 

kleuren mooi verdedigd.  

Bij de benjaminsmeisjes hebben Zoé Vandevijver, Julie Veldeman, Jytte Diddens, Jutta De 

Gussem, Mira Van Roy, Hanne Lenaerts en Lize Cuyt allemaal deelgenomen aan de 60m 

spurt, verspringen en de 600m. Op het einde van de meeting was er nog het hoogspringen 

en zowel Zoé, Julie als Jytte zijn hiervoor gebleven. Onze allerjongste benjamins (geboren in 

2007) hebben knap gepresteerd. Zowel Hanne, Jutta als Lize hebben hun persoonlijk record 

verbroken op de 60m spurt!!! Ook bij het verspringen hebben ze knappe sprongen 

afgeleverd, en hun kleine beentjes brachten hun naar een 20e, 24e en 26e plaats. Bij de 600m 

liepen ze alle drie een mooie race en eindigden alle drie op enkele seconden van hun 

persoonlijk record. Er kan besloten worden dat ze goed stand gehouden hebben tussen de 

grotere benjamins! De andere benjamins (2006 en 2005) hebben eveneens mooie prestaties 

afgeleverd. Mira liep haar 3e wedstrijd van het seizoen en zette meteen een tijd neer van 

11’64 bij de 60m spurt om daarna een persoonlijk record te springen van exact 30cm meer 

waardoor ze nu 2m70 achter haar naam heeft staan bij het verspringen. Ze eindigde haar 

wedstrijd met de 600m, een proef die nog nooit eerder gedaan had, en eindigde meteen 3e 

in haar reeks met een knappe tijd van 2’22. Jytte liep een persoonlijk record op de 60m 

spurt, ze verbeterde haar tijd van 11’10 naar 10’82. Bij het verspringen eindigde ze 20e met 

een sprong van 2m36. Op de 600m liep ze naar een zesde plaats in haar reeks dankzij een 

knappe eindspurt. Jytte sloot de dag af met het hoogspringen. Helaas de hoogte van 90 cm 

nog niet weggelegd voor Jytte en Julie maar alle trainers en aanwezige ouders waren enorm 

fier dat deze jonge meisjes wouden deelnemen aan deze, toch wel technische, proef. Julie 

heeft verder nog geschitterd op alle andere proeven. Meer nog, ze heeft al haar persoonlijke 

records verbroken. Zowel op de 60m, de 600m als op het verspringen. Prestaties om fier op 

te zijn! Tenslotte heeft Zoé haar derde wedstrijd dit seizoen ook mooi afgerond. Zoé kon, net 

als Julie records noteren op zowel de 60m, 600m en het verspringen. Bij de 600m sleepte ze 

zelfs de bronzen medaille in de wacht met een prachtige tijd van 2’06! Om te eindigen nam 

ze ook deel aan het hoogspringen, een proef waarvoor ze nota bene maar één keer getraind 

had. Ze werd hier knap 6e met een hoogte van 1 meter! Een dikke proficiat voor alle 

benjamins meisjes!! 
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 Ook de benjamin jongens brachten het er erg goed vanaf. De allerjongste telg, Jorben 

Verhaegen, nam enkel deel aan het hoogspringen. De lat lag op 85 cm en dat was net iets te 

hoog voor de jonge atleet. Ookal viel de lat naar beneden, hij had zijn eigen doel gehaald: 

namelijk op die hoge hoogspringmat geraken. Ook Tijs Degrande nam deel aan het 

hoogspringen en hij geraakte vlot over de 0,90m, goed voor een 16e plaats. Hij sprong ook 

2m90 ver, en daarmee strandde hij op 3cm van zijn persoonlijk record. Tijs zijn hoogtepunt 

was toch wel de 600m, waarbij hij tweede eindigde in zijn reeks met een nieuw persoonlijk 

record van 2’14. Levi Vanpachtebeke nam voor de tweede keer deel aan een meeting en 

brak meteen zijn record op de 60m spurt. Daarnaast trad hij ook aan op de 600 meter maar 

daar kende hij iets meer tegenslag. Hij viel in de eerste meters plat op zijn buik na wat 

geduw en getrek bij de start. Toch is hij moedig opgestaan en heeft hij de hele wedstrijd 

uitgelopen. Bovendien heeft hij zelf nog iemand achter zich gelaten! Wij zijn enorm fier op 

Levi dat hij zo goed heeft volgehouden. Ook Clement Pauwels mag fier zijn op zichzelf. Hij 

had nog nooit eerder deelgenomen aan een wedstrijd en hij zette meteen scherpe prestaties 

neer. Bij de 60m spurt eindigde hij eerste in zijn reeks met een mooie tijd van 10’21 en hij 

sprong, net zoals Tijs Degrande, over 90 cm bij het hoogspringen. Daarna nam hij deel aan 

de 600m en ook daar liet hij zich opmerken met een knappe 4e plaats in zijn reeks met een 

tijd van 2’14. Hij sloot de wedstrijd af met een knappe zevende plaats op het verspringen 

met een sprong van 3m37. Frederik De Baere begon de wedstrijd met een 2e plaats in zijn 

reeks bij de 60 meter spurt om daarna een knappe 6e plaats te behalen op het hoogspringen 

met 1.05m. Ook de 600 meter ging hem goed af, met een knappe tijd van 2.12 in een sterk 

deelnemersveld. Lander Slegers bracht het er ook goed vanaf, zonder zijn trouwe supporter 

die thuis moest blijven wegens rugproblemen. Hij liep een snelle 60m en eindigde 4e in zijn 

reeks. Het hoogspringen ging hem iets minder goed af en geraakte jammer genoeg niet over 

0.85 meter aangezien hij met zijn hand steeds de lat had weggeduwd. Bij de 600m bracht hij 

het er heel goed vanaf met een 9e plaats, die hij veroverde met een scherpe tijd van 2’11. Als 

laatste sprong hij nog 3m39 ver, de tweede verste sprong die hij dit jaar liet optekenen. 

Tenslotte trad ook Jörne Diddens in actie en de organisatie zal dit geweten hebben. Wegens 

overlappingen van de proeven hoogspringen en 600 meter moest onze mannelijke Tia 

Hellebaut plots aanzien dat de 600 meter reeds gestart was zonder hem. Hij kon nog 

aantreden in de tweede reeks 600 meter, maar dan kon hij niet verder springen, terwijl hij 

wel op medaille koers was. Hij koos uiteindelijk voor het hoogspringen en behaalde daar een 

enorm knappe 3e plaats met een hoogte van 1m18. Toch traantjes bij de zoon van de trainer, 

ondanks de schitterende prestatie op hoog, omdat hij niet kon deelnemen aan de 600 

meter. Dit probleem trad ook op bij andere categorieën waardoor dit verhaaltje nog een 

staartje zal krijgen! Buiten het hoogspringen trad Jörne nog wel aan op het verspringen en 

de 60 meter spurt. Verspringen leverde hem een 15e plaats op (3m18) en bij het 

spurtnummer viel hij net naast het podium met een knappe 4e plaats (9’87).  

 

 



 

 

Bij de pupillen moest Joke Cuyt als enige meisje haar mannetje staan tussen de andere jongens. Joke 

liep een knappe 60m met een tijd van 10’07 en eindigde 4e in haar reeks. Ook op de 1000m behaalde 

ze een knappe 10e plaats met een tijd van 3’55. Kevin Haeck liep ook een sterke 60m en mocht de 

zilveren medaille in ontvangst nemen met een tijd van 9’11. Ook hij moest kiezen, wegens de 

overlappingen in het tijdsschema tussen hoogspringen en de 1000m. Hij koos voor het hoogspringen 

en behaalde daar een 9e plaats met een sprong over 1m20. Yenten Van Den Bossche sprong ook een 

mooie wedstrijd, maar geraakte net niet over 1m20 waardoor hij strandde op een knappe 11e plaats. 

Op de 60 meter liep hij ook een knappe tijd en werd derde in zijn reeks (9’81). Tenslotte wierp hij zijn 

hockeybal nog 26.91m ver.  Jaro Verhaegen smeet de hockeybal op zijn beurt 31.57 meter ver, goed 

voor een 9e plaats. Op de 60m liep hij een tijd van 9’94 en kon 1m10 hoog springen onder luide 

aanmoedigingen van zijn clubgenoten. Wout Degrande liep zijn 60 meter in 9’70 en nam daarnaast 

ook deel aan het hockeybalwerpen en behaalde de 8e plaats met 34cm meer dan clubgenoot Jaro. 

Om af te sluiten was er nog de spannende hoogspringwedstrijd bij de pupillen jongens waarbij er vier 

jongens erg aan elkaar gewaagd waren. Opmerkelijk was dat deze jongens alle vier geboren zijn in 

2004 en het dus opnemen tegen de pupillen van een jaar ouder, wat op zich al een knappe prestatie 

is. De hoogte van 1m35 heeft voor de beslissing gezorgd. Enkel de atleet uit Booischot kon deze 

hoogte overschrijden en ging zo aan de haal met de gouden medaille. Voor de andere drie atleten, 

eentje uit Kapellen en twee spartanen (Sverre en Wout) was het dan nog bang afwachten wie de 

ondankbare 4e plaats in de wacht zou slepen. Uiteindelijk werd Sverre 3e en Wout 4e maar treuren 

was er niet bij want deze jongens hebben een nieuw mooi persoonlijk record gesprongen!! Sverre 

Van houcke kreeg dus de bronzen hoogspringmedaille en sleepte ook de zilveren hockeybalmedaille 

in de wacht met 39m02. De 60m eindigde hij in een tijd van 9’39.
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Nogmaals een dikke proficiat aan alle deelnemers en ook aan Ludo Vandevijver een 
welgmeende dankuwel voor de mooie foto’s van onze atleetjes! Yenten en Jorben, van 
jullie nemen we volgende meeting zeker een foto!! ;) 
 

 

 

Tenslotte was er nog één miniem die deelgenomen had aan de meeting, Gerben Dehertogh. Hij werd 

knap 6e bij het speerwerpen met een afstand van 23.11 meter en 5e op de 80 meter met een tijd van 

11’54.  Nog meer knappe prestaties konden genoteerd worden bij het verspringen waar hij een 

sprong maakte van 4m17, goed voor een zilveren medaille.  
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