
Veldloop Hamme 13/1/2013 
 

Op 13 januari trokken we naar de mooie cross te Hamme, een ietwat zwaarder parcours lokt de echte 

crossliefhebbers.  Bij de benjamin meisjes was Amy (26e) onze enige vertegenwoordigster. 

Lander ging even later stevig van start bij de 

jongens, hij eindigde mooi 17e. 

De tweedejaars benjamin jongens waren duidelijk 

ook van in het begin van plan het beste van 

zichzelf te geven.  Sverre (wiens papa heel de 

bende met bananen aansterkte) trok een hele tijd 

de kop, in de afdaling moest hij die koppositie 

prijsgeven maar zijn inzet werd alleszins beloond 

met een knappe 6e plaats.  Clubgenoot Wout 

Degrande deelde zijn race iets meer in en mocht 

de zilveren 

medaille in 

ontvangst 

nemen.  

Ook Robbe 

(38e) 

trotseerde het zware parcours. 

Ook bij de pupillen slechts één spbo-

meisje aan de start.  Rande wist tijdens 

de wedstrijd heel wat plaatsen naar 

voor te schuiven en eindigde mooi 8e. 

Bij de pupillen jongens waren er 

meerderen die langskwamen voor een 

generale repetitie voor de eigen cross 

volgende week.  Jaro Verhaegen (21e) 

was de 

eerste 

nieuwkomer, 

hij liep in dezelfde reeks als de ervaren Thomas (4e)die 

net naast het podium greep. 

Vijf clubgenootjes traden aan in de volgende reeks jongens : Remco (2e) 

die in  een spannende strijd het zilver veroverde, Arne Wauters (13e) die 

blij verrast was een prijs te mogen afhalen, Jesse Markuszewski (28e) die 

we al eerder in het veld zagen, in zijn kielzog Pieter Meeuwissen (29e), 

Matthias Baes (32e) die het goede voornemen heeft aan nog meer 

wedstrijden deel te nemen. 
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Bij de miniemen meisjes zagen we 

in de eerste reeks Jana Spiessens 

(11e) en in de tweede reeks Lies 

(10e)die knap de top tien wist te 

halen, Jana Bijl (21e) en Laura (25e). 

(rechts de 3 tweedejaars in één 

foto) 

Bij de jongens liet Branko (25e) zich 

niet doen door het zware parcours.  

Ben Meeuwissen (24e) was de enige 

spbo-er inde tweede reeks. 

Spijtig genoeg moesten we daarna 

wachten op de masters om nog 

meer spbo-ers aan het werk te zien. 

 

 

 

SPBO-Masters in actie : Koen die mooi 7e werd en geen enkele 

junior liet passeren, Erwin (33e) die na een rustige start een mooi eindresultaat boekte, Stein (39e) 

die net als Luc (45e) al een paar uurtjes present was, Pierre (46e) en Eddy (62e).  Ook Bart was van 

start gegaan maar een kwaaltje aan de kuit liet hem wijselijk besluiten om uit de wedstrijd te stappen 

en nog wat achter de hand te houden voor de thuiswedstrijd volgende week. 
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Onze twee aanwezige seniors liepen vlotjes hun wedstrijd : Bralt (8e) en Stijn (16e). 
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Wist je dat … 
… hij op vrijdag mee de pupillen traint 
… hij papa van Rande is 
… ook van Rune die voetbalt en in de zomer ook 
traint bij Spbo 
… Bart zelf ook nog voetbalt 
… hij ooit wedstrijden mountainbike reed 
… hij een voorkeur voor zware crossen heeft 
… hij spurten en speer de leukste nummers op 
de meetings vindt 
 


