KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN
VOOR CADETTEN EN
SCHOLIEREN: VOOR 2X ZILVER EN 1X
BRONS VOOR JEUGDATLETEN ACGKERN ZOTTEGEM
Op dinsdag 15 augustus ’17 (Brugge) stond het Kampioenschap van Vlaanderen
atletiek voor cadetten en scholieren op het programma.
10 jeugdatleten van ACG-kern Zottegem werden door de Vlaamse Atletiekliga
(VAL) geselecteerd om zich te meten met de allerbeste leeftijdsgenoten uit alle
Vlaamse provincies.
Marie De Naeyer (cad, zie foto) en Gijs Broeckaert (cad, zie foto) presteerden op
hoog niveau en overtroffen zichzelf: zij brachten 3 medailles mee naar Zottegem
(2x zilver en 1x brons).
Bij de cadetten meisjes verdedigden de volgende atleten de kleuren voor ACG-kern
Zottegem: Sara Eeckhout (kogelstoten, 10de met 07m06), Lieselot Oste (verspringen,
7de met 08m53), Britt Berens (hoogspringen), Audrey Van der Haegen (300m horden,
9de in 51.68, nieuw persoonlijk record + hinkstapspringen, 5de met 09m35).
Marie De Naeyer zorgde bij de cadetten meisjes voor de kers op de taart: ze veroverde
zilver op de 80m horden (11.91), meteen goed voor een nieuw persoonlijk record (PR),
een nieuw clubrecord én een 2de plaats op de Belgische ranglijst.
Even later behaalde Marie ook nog brons op de 200m: met een tijd van 26.05
verpulverde ze haar PR.
Bij de cadetten jongens liep Emile De Winne zich op de 300m horden (43.47) naar een
knappe 4deplaats.
In het hinkstappringen (HSS) zorgde Gijs Broeckaert voor de 3de medaille van de dag:
zijn sprong van 11m47 was goed voor zilver én voor een PR.
Gijs deed het enkele ogenblikken later ook heel goed op de 200m: hij dook voor het
eerst onder de 25.00 (24.90 én een nieuw PR).
Bij de scholieren meisjes noteerden we de deelname van Julie Lenssens (verspringen,
04m78 + hinkstapspringen, 09m67), Helena Oste (hinkstapspringen, 08m40), en Emma
De Meerleer (1500m, 6’04”).
Atleten, supporters en trainers keerden trots en tevreden terug richting Zottegem.

