
Belgisch Kampioenschap, Oostende 2011 (en een kort 
intermezzo voor onze indoor-atleetjes) 
 

Als laatste cross van het seizoen stond het Belgisch Kampioenschap in Oostende op het 
programma. Voorzitter Eric kwam en zag dat het goed was… 

De benjamins jongens werden heel erg knap 13e. Deze ploeg bestond uit: Gerben 
Dehertogh, Wout Degrande, Thomas Borry en Remco Hofmans. Ook de meisjes zetten 
een knappe prestatie neer, zij werden 17e. Deze ploeg: Mirthe Byl, Ine Borry, Laura Van 
Den Brande, Emilia Van Laere. Beide ploegen werden door hun trainers op kinder-
champagne en snoepjes getrakteerd. Trainsters Anneke en Liesl waren erg fier op hun 
kindjes. 

 

 

Bij de eerstejaars pupillen meisjes mocht Jana Van Lent ook fier 
zijn op haar prestatie, zij werd 14e. Bij de tweedejaars pupillen 
meisjes werd Léonie Lahey Belgisch Kampioene. Zij sloot dus 
haar al knappe seizoen af met een mooie prestatie. Maaike 
Vermeiren werd 44e in dezelfde reeks. 

 

 

 

 



Eerstejaars miniem Danaë De Cock werd 21e. 
Ook dit was een mooie prestatie! Anouk Van 
Buggenhout was weer trouw op post, maar dan 
als supporter. Zij heeft last van een blessure. 
Bij de eerstejaars miniemen hadden we ook 
enkele deelnemers: Jarne Van Buggenhout 
(61e), Brent Suykens (84e) Arne Dehertogh 
(98e), Frédéric Jacquet (107e) en Michel Masure 
(113e). Michel had thuis zijn puffer vergeten, 
en had meteen in de wedstrijd last van astma. 
Ondanks deze problemen liep hij toch nog de 
wedstrijd uit. Nog een leuk weetje: De mama 
van Frédéric zorgde ervoor dat de afgelopen 
energie snel weer erbij was door verschillende 
taarten voor de miniemen mee te brengen om 
de verjaardag van haar zoon te vieren. 

Er moet zeker vermeld worden dat een deel van de jeugd op de Supercrack finale in 
Hoboken was. Enkele mooie plaatsen en prestaties worden hier vermeld. Op de wedstrijd 
kwamen Anne-Laure Rubbens (ben, 8e bij kogelstoten) en Pieter-Jan Rubbens (ben, 
60:9.85 en finale 60), Matthias Buelens (ben, 10e bij het kogelstoten), Laura Peeters 
(pup, 8e bij het kogelstoten), Jonas Buelens (pup, hoog: 1.23 en 7e bij het kogelstoten), 
Hannes Huyck (min, 60: 8.87 ver:4.34 en hoog: 1.40), Thomas Buelens (min, hoog: 
1.35), in actie. In het eindklassement van Supercrack-wedstrijden werd Pieter-Jan 
Rubbens knap 5e, Anne-Laure 12e, Laura 14e en Hannes 9e. Zeker ook aan hen een dikke 
proficiat met hun prestaties doorheen de hele winter! 

 

Bij de eerstejaars cadetten meisjes behaalde Lissa 
Van Lent een mooie derde plaats. Zij mocht dus de 
bronzen medaille én een bos bloemen mee naar huis 
nemen. 

Spurter Johan Permentier, die regelmatig deelneemt 
aan het Belgisch Kampioenschap korte cross  liep ook 
dit jaar mee als training. De bergjes waren naar eigen 
zeggen zijn beste stuk, de rechte stukken met wind 
waren in zijn nadeel. Hij liep alleen, en moest daarom 
zijn sterkste punt, de eindspurt, niet inzetten. Johan 
werd dit jaar 175e. Bij de juniors mannen werd Jeroen 
Van De Voorde 42e. Hij had last van steken in de zij. 
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