
Verslag veldloop Stekene 9/12/2012 

Tijdens de examens van de middelbare studenten staat traditioneel de veldloop van 
Stekene op het programma. We weten dan ook dat de opkomst iets lager ligt. Dit was 
er bij de benjamins echter niet aan te zien. Met maar liefst 10 (verdeeld over 4 
reeksen) kwamen ze aan de start.   

Jytte Diddens mocht de spits afbijten, ze werd 42ste (op 48 
deelnemers). In de volgende reeks liep Ine Borry naar een knappe 
5de plaats, Joke Cuyt volgde haar op de hielen met een 21ste plaats 
(op 39 deelnemers). 

Bij de jongens liep Lander Slegers naar de 15de plaats, Jorne 
Diddens werd vlak erna 17de, Tijs Degrande werd verder nog 22ste 

(op 37 deelnemers). Bij de oudste benjamin jongens liep Wout 
Degrande naar het eerste podium van de dag, hij werd zeer knap 
2de, Sverre Van Houcke komt ook stilaan in de buurt van het 
podium met een 5de plaats. Yenten Van Den Bossche werd 24ste 
en Robbe Segers liep tot slot als 37ste over de streep (op 39 
deelnemers). 

Bij de pupillen werd de goede start verder gezet met bij de 2de jaars meisjes Rande 
Vleminckx als 6de en bij de eerste jaars jongens Thomas Borry met een 2de 
podiumplaats (2de). Ook Remco Hofmans werd in zijn reeks 2de. 

Bij de miniemen kwam Jana Spiessens aan de start in de eerste 
reeks, zij werd zeer knap 9de. Laura Peeters kwam ondanks de 
examens ook aan de start van een zeer sterk uitgedund 
deelnemersveld. Ze werd 14de op 15 deelneemsters.   

Bij de jongens liepen Branko Spiessens en Siemen Masure mee, ze 
werden 22ste en 27ste (op 28 deelnemers). 

Bij de cadetten één spartaanse deelname. Vanessa Vermeir vond 
tussen het studeren door toch even tijd om de benen te strekken, ze 
liep naar een 12de plaats op 15 deelneemsters. 

Daarna was het wachten op de senioren en masters. Anne-Marie 
Croes sloot de wedstrijd bij de masters vrouwen af. Bij de mannen werd Koen 
Spiessens 15de bij de masters 35-50 jaar. Hier kwam ook Erwin Van Buggenhout aan 
de start, hij werd 34ste  (op 45 deelnemers). Bij de masters 50+ kwam Stein Michiels 
als 18de aan, gevolgd door Pierre Van Assche (21ste), Eddy Diels (30ste) en Eddy 
Gossele (34ste) op 35 deelnemers.   

Tot slot nog de senioren: daar liepen Bralt 
Michiels en Matthias Laureys mee. Zij werden 
23ste en 27ste in een wedstrijd met 36 
deelnemers. 

We kunnen dus spreken van alweer een 
succesvolle cross, op naar de volgende 
afspraak in Brussel (cross-cup) of Gierle op 
zondag 23 december.  


