
Cross te Bornem, 24/01/2011 
 

Nog enkele crossen van het einde van het seizoen, 
was het eindelijk zo ver! De cross in Bornem, de 
thuiswedstrijd van de winter, lokte niet alleen volk 
van de eigen club maar ook veel andere clubs 
kenden een grote vertegenwoordiging.   

De benjamins mochten als eerste tonen wat ze 
konden. Laura Van Den Brande werd knap 8e bij de 
eerstejaars benjamins. Ook Ine Borry leverde een 
knalprestatie door 10e te eindigen in haar eerst 
cross. Bij de tweedejaars konden we ook voor 
enkele meisjes supporteren. Mirthe Bijl werd 25e en 
Emilia Van Laere kwam slechts drie plaatsen achter 
haar aan. Bij de eerstejaars jongens mochten we 
ook een mooie prestatie optekenen van Thomas 
Borry want hij eindigde knap 5e. Wout Degrande 
werd in dezelfde reeks 20e, Matthieu Vanderhaegen 
werd 27e, Yenten Van Den Bossche 43e en Matthias 
Buelens werd 54e. Bij de tweedejaars viel Remco 
Hofmans net van het podium, hij werd net vierde. Gerben Dehertogh werd in dezelfde 
reeks 26e. Pauwels Loïc werd 40e en met vier plaatsen tussen eindigde ook Matthias 
Baes. Net achter hem eindigde Quinten Van Hileghem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bij de eerstejaars pupillen meisjes eindigde de twee jana’s in de top 10. Jana Van Lent 
werd 8e en Jana Spiessens werd 10e. Bij de tweedejaars pupillen meisjes werd Maaike 
Vermeiren 5e. Lies De Boeck werd 25e en Laura Peeters werd 36e.  Bij de eerstejaars 
pupillen jongens mochten we nog een zeer mooie prestatie zien van Stijn Den Haese, hij 
werd in zijn enigste cross van het seizoen 8e.  Ook Branco leverde een goeie prestatie 
door 36e te worden in een deelnemersveld van 58 eerstejaars pupillen jongens. Fabio 
Van Laere nam nogmaals deel aan een cross en werd 32e en Jonas Buelens werd 38e. 
Ook Debelder Giel, Elias Muys, Stan Van de Woestijne en Lars Verheyden mochten 
rekenen op een schouderklopje van de trainer door gemotiveerd hun cross af te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bij de eerstejaars 
miniemen meisjes 
werd Danaë De Cock 
8e. Caroline Dupuis 
begon dit seizoen 
echt de crossen en 
liet dan ook deze 
wedstrijd in Bornem 
niet liggen. Bij de 
tweedejaars zagen 
we van Olivia 
Fraeyenhoven, 
Anouk  Van 
Buggenhout en 
Azade Van Assche 
enthousiast lopen. Bij de eerstejaars jongen leek Michel Masure verlost van zijn blessure, 
hij werd 11e. Jarne Van Buggenhout werd net 20e. Ook Brent Suykens en Ward De Taeye 
nam deel bij de eerstejaars miniemen jongens. Twee relatief nieuwe gezichten voor de 
trouwe supporters waren die van Arne Dehertogh (die nog een zeer knappe eindspurt uit 
de benen perste) en Victor Pauwels en Sander Spitaels. Bij de tweedejaars jongens 
miniemen moest Hannes Huyck de kleuren van Sparta verdedigen. 

 

 

 

 



Bij de cadetten meisjes werd Lissa Van Lent 
tweede. Ook Enya Serneel, Jolien Linthout en 
Nele Peeters namen deel aan de cross in 
Bornem. Jessy Hofmans werd 14e bij de 
scholieren meisjes en ook Kirsten Van De 
Voorde, Sara Sergooris,  Phebe De Blieck en 
Yasmine Blanckaert verdedigden hier de 
kleuren van Sparta. Bij de scholieren heren 
zagen we Bert Deprez en Stijn De Gang in 
actie. Bij de junioren dames werd Eline De 
Smedt net vierde. Ook Anneke Pauwels nam in 
deze reeks deel en werd 12e. In Hamme zag 
ze nog zwaar af, in Bornem ging het vlotter. 
Bij de master dames werd Nancy D’Hont 24e 

en Maria Moens 31e. Bij de senioren heren 
werd Tommy Van Weverberg 21e. Bralt 
Michiels werd 38e in dezelfde reeks. Stein Michiels werd bij de masters 50+ werd mooi 
15een Pierre Van Assche 19e. Ook Eddy Gossele nam aan deze wedstrijd deel. Bij de 
junioren heren werd Jeroen Van de Voorde net 10e, Jeroen Laureys (niet de zoon van de 
kogelstoter  ) 12e en Dieter De Gang 13e en Nick De Gang 15e. Bij de masters heren 
werd Koen Spiessens  net vierde (hij werd eerst echter foutief als derde afgeroepen). De 
andere masters heren waren Dirk Polfliet (24e), Erwin Van Buggenhout (28e), Guy Van 
Lent (43e) en Luc Pauwels (53e). 

Leuk om weten:  Nancy D’Hont, Stein Michiels en Koen Spiessens kregen een souvenier 
van de gemeente Bornem uitgereikt door de burgemeester zelf. 
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