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V eurnse atleten goed 
· voor dertien titels 

Op de jaarlijkse 
MACW-clubkampi
oenschappen ver
overden de Veurnse 
atleten niet minder 
dan dertien kampi
oenstitels. Johan 
Becue en Mieke 
Vandenbroecke ver
zamelden er elk 
drie, Karl Mahieu en 
Robinn Beyens wa
ren goed voor elk 
twee zeges. Mee 
dankzij de inzet van 
een viertal Veurnse 
juryleden eindigden 
de 35 wedstrijden 
binnen het voorop
gestelde tijdschema. 
Volgende zaterdag 
organiseert afdeling 
Veurne op het Will 
Tura-Sportpark de 
finale van de I KS
Jeugdcup. 

Bij de pupillen jongens te
kende Karl Mahieu voor twee 
afgetekende zeges. Hij wierp 
de hockeybal 38m92 ver en 
werd met 80m voorsprong 
winnaar van de 800 m in 
2'38"4. Op 60m klokte l,(arl 
een fraaie 8' '7, maar Nieuw-

Karl Mahieu staat boven op het podium bij de huldiging van de 
pupil/en }ongens BOOm en hocke ybal. (Foto JD) 

poortenaar Van Nieuwenbuyze 
deed nog beter. 

Bij de meisjes behaalde Ro
binn Beyens twee kampioen
stitels: 60m in 9"5 en de 
800m, waar ze weerstond aan 
een aanval van de Diksmuidse 
Sara Geldof. Annelies Decadt 
prcsteerde knap in hct kogel
stoten (vierde) en wcrd vijfde 
op de 800m. Nieuwkomer 
Kimberley Herreman deed 
nuttige ervaring op en zal deze 
winter beslist vooruitgang 
boeken. Jorell Beyens was 
heel gelukkig met zijn titel in 
het hoogspringen, met een per
soonlijk record van 1 m50 er
bovenop. Jorell moest in het 
speerwerpen wel de duimen 
leggen tegen Andre Cordenier 
in het speerwerpen. 

Mieke sterk op dreef 
Op Mieke Vandenbroecke 

stood er geen maat bij de mi
niemen meisjes. Ze won drie 
van de vier proeven en werd 
'slechts' tweede in het discus
werpen omdat ze twee van de 
drie beurten in bet net gooi
de ... Met I m40 vestigde Mie
ke een nieuw hoogspringre
cord en haar 14"2 op de lOOm 
is een heel snelle spunchrono 
voor een miniem, waarmee ze 
veteraan Guido Debaenst kon 
evenaren. Sarah Decadt werd 
derde in bet hoogspringen met 
1 rn20. Cadet Koenraad Mee
schaert mocbt zijn eerste kam
pioenstitel optekenen. Hij 
klokte 2'46" op de 800m en 
werd nog tweede in de 1OOm 
met 14''2. 

Johan Decadt kon in zijn 
laatste seniorkampioenschap 
geen titels behalen, maar was 
tocb tevreden met zijn lOOm
tijd van 13"6, waarmee Kurt 

Hintjes hem nog net vooraf 
ging (13"4. Ian Vanovenneire 
klokte af na 14"8. Geen vete
ranentitel voor Guido De
baenst, die ook geen bronzen 
medaille behaalde op bet Bel
gisch Kampioenscbap in Jam
bes, zoals eerder ten onrechte 
gemeld. Guido klokte 14"2 op 
de lOOm. Johan Becue (12"8) 
en Daniel Lingier (12"9) gin
gen de Veumse postman voor
af. 

Traiteur Becue won nog 
twee andere titels : 800rn in 
2'16"3 en 5000m in 1&'27". 
In dat laatste nummer kreeg 
Becue enig weerwerk van 50-
plusser Norbert Depaepe die 
18'42" liet optekenen. Denis 
Lippens wierp 7m55 met de 
senioreskogel. 

IKS-Jeugdcup in 
Veurne 

Nu zaterdag 22 september 
organiseert MACW in Veurne 
de finale van de IKS-Jeugdcup 
op de piste van het Will Tura
Sponpark. Van 14 u. tot 
18 u.30 strijden de jeugdatle
ten tot dertien jaar van zes 
West-Vlaamse clubs voor de 
felbegeerde Jeugdcup. Bij de 
miniemen kan MACW de titel 
nog binnenhalen als alles mee
zit. Mieke Vandenbroecke, Jo
rell en Robinn Beyens, Karl ' 
Mahieu en Bert Vandooren 
ZJJO de Veumse atleten die bet 
meest kans mak.en op een 
overwinning of een dichte ere
plaats. De toegang is gratis. 

(JD) 


