
VEURNE SPORT 
MACW 

Slechts twee clubkampioenes 
Op de MACW-club
kampioenschappen in 
Nieuwpoort vorige za
terdag gingen het 
leeuwenaandeel van 
de titels naar jeugdat
leten van Diksmuide 
en Nieuwpoort. 
Slechts twee Veurnse 
meisjes behaalden elk 
een titel : Robinn Bey
ens bij de miniemen 
en Annelies Decadt 
bij de pupillen. De 
Veurnse opkomst was 
overigens beneden
maats. Zondag waag
den twee veteranen 
hun kans. Guido De
baenst kon zich on
derscheiden in twee 
kampproeven : speer
werpen en hoogsprin
gen. 

Benjamin Hannes Decadt 
klokte eeo goede tijd op de 60 
meter : 11"0 en werd hiermee 
tweede in zijn reeks. Hannes 
sprong 2m94 ver en liep een 
moedige lOOOm (4'13) maar 
kwam in de eindspurt een 
zuchtje tekort om vierde te 
eindigen. Zus Annelies Decadt 

. bleek de beste kogelstootster 
te zijn van de club. Haar worp 
van 5m20 leverde de titel van 
clubkampioene op. Er was 
voor Annelies zilver op de 
1 OOOm in een sterke eindtijd : 
3'46"1. Op de 60m klokte zij 
10"9. 

Twee Veurnse miniemen 
traden in het strijdperk in 
Nieuwpoort. Van de vijf te 
verdelen titels gingen er drie 
naar de Diksmuidse Harmke 
Vanblaere. Robinn Beyens 

Op de clubkampioenschappen voor de MACW Jeugd in Nieuwpoort behaalde Harmke Vanblaere 
(midden) bij de miniemen drle titels op vijf proeven. Robinn Beyens uit Bulskamp (rechts) werd 
clubkampioen op de 300m en Sarah Decadt {links) behaalde drie keer zilver. Meeting/eider Eddy 
Louwie, Johan Decadt en Frank Seru fellclteerden de jongedames. (Foto JD) 

won wel de 300m in een sterke 
tijd : 50"6. Sarah Decade werd 
tweede in 52"5. Sarah verza
melde nog twee tweede plaat
sen : 12m69 met de speer en 
lm30 in bet hoogspringen. 
Robinn sprong even hoog, 
maar mistte meer pogingen. 
waardoor ze de bronzen me
daille kreeg. Voor Robinn was 
er oog zilver op de 80m 
( 12"7), zodat Sarah in dit 
nummer met 12"8 het brons 
behaalde. 

Jeugdtrainer Louis Goude
seune toonde zich achteraf te
vreden over de prestaties van 
de Veumse atleten, maar be
treurde wel de zeer geringe 
opkomst ·van de Veurnse 
jeugd. 

Guido doet het 
Guido Debaenst is al 30 jaar 

actief als atleet bij MACW. 
Alleen Denis Lippens kan in 

Veume een langere staat van 
verdienste voorlcggen. Guido 
neemt heel graag deel aan io
terclub wedstrijden, maar ieder 
jaar opnieuw komeo joogere 
veteranen de club vervoegen 
en de plaatsen zijn beperkt 
Omdat Louis Goudeseune nog 
steeds geen competitie kan 
hervatten wegens een zwaar 
knieletsel. was er dit jaar een 
vacature in het hoogspnngen. 
Meteen ~telde Guido zijn kan
didatuur . .Mits een goede test 
in wedstrijd kreeg hiJ zijn 
kans. Ecn Guido greep zondag 
in Nieuwpoort deze kans met 
bcide handen. Hij wipte over 
1 m30, waarmee de selectie 
voor Aiken binnen was. De 
Veumsc postbodc toonde ook 
zijn kunnen in het speerwer
pen en wierp het tuig van 700 
gram 27m24 ver. Johan Becue, 
die volgende week in Aiken de 
1500m zal !open. oefende in 
Nieuwpoort voor het discus
werpen. Traiteur Becue wierp 

bet tuig van 2 kilogram 
28m39, goed voor een derde 
plaats. 

Leffrinckoucke 
Op de Challenge in bet 

Noord-Franse Leffrinckoucke 
gingen twee Veurnse atleten 
van start. Voor de derde keer 
streden Laurens Outtier en Ro
ger Titeca een onderling duel 
op een tien kilometerlange 
stratenloop. Laurens won be
gin mei in Herzeele, maar Ro
ger toonde zich de sterkste in 
de Duinkerkse randgemeente. 
Hij werd als 27ste afgevlagd 
in 35'44, Laurens volgde op 
25 seconden als 3lste. Susie 
Wouters. echtgenote van Ro
ger. oam dee! aan de volksloop 
en werd 44ste op 72 deelne
mers. Nu zondag komen de 
stratenlopers aan hun trekken 
in Zuydcoote, de enige wed
strijd met een stukje duin en 
heel wat duinenpaadjes. 

(JD) 


