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’s Morgens in de vroegte… Enkele dappere spartaantjes waren erbij … het PK in Borsbeek.  
De tent werd vlakbij het sanitair 
neergeplant.  Gelukkig, want onze 
benjamins achtten een bezoekje hieraan 
echt nodig vooraleer het veld in te gaan.  
Jytte (35e) toonde nog maar eens niet te 
moeten onderdoen voor de atleten die 
dikwijls een jaar ouder dan haar zijn.  In de 
reeks van Ine boden de Kempense clubs 
grote tegenstand, Ine mag fier zijn op haar 
14e plaats.  Tussen 61 atleetjes zetten ook 
Jorne (12e) en Lander (18e) een mooie 
prestatie neer.  Bij de tweedejaars wisten 
Wout (6e) en Sverre (10e) knap de top tien te 
halen. 
 
Slechts één van onze meisjes waagde zich bij 

de pupillen aan dit PK.  Rande verdedigde onze kleuren, ze werd 20e.  
Bij de eerstejaars pupillen jongens 
liep Thomas een mooie wedstrijd, 
onder aanmoedigingen van zus Ine 
leverde hij nog een sterke 
eindspurt die hem de vierde plaats 
opleverde.  Pupil Wout liep 
enthousiast naar een mooie 20e 

plaats.  Remco (4e) met 
“spikesproblemen”, de genezen 
Arne (23e) en Viktor (56e) hadden 
ook te maken met sterke 
Kempenaars in een groot pak 
atleten.   
 
Bij de 
miniemen 
beet Jana S. 

(29e) de spits af.  Trainingsgenootjes Lies (22e) 
en Lisa (30e) deden in de tweede reeks hun 
best, daarna was er tijd genoeg om als trotse 
eigenaar van een pk-souveniertje nog naar de 
jeugdbeweging te trekken.  Branko (51e) 
vertegenwoordigde naar goede gewoonte onze 
club bij de miniemen jongens. 
 
Jammer genoeg moesten de supporters een 
hele tijd wachten vooraleer meer Spartanen in 
actie te kunnen zien.   

Jytte geconcentreerd aan de start 

Wout D. 

Thomas met trouwe supporter Ine 
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Vreemd genoeg moesten de dames 50+ een grotere afstand dan de heren 50+ afleggen.  
Maar onze Maria (27e) liet zich hierdoor niet afschrikken !   
 
Koen werd 9e in het 
grote pak masters 35+, 
in zijn categorie 40+ 
mocht hij zelfs de 
zilveren medaille in 
ontvangst nemen !  
Erwin werd mooi 39e en 
Luc (57e) hield knap 
meer dan 10 (jongere) 
atleten achter zich.  Stijn 
V.L. (28e) hield onze eer 
hoog bij de seniors, en 
net als de tent (hoewel 
die laatste er meer 
moeite mee had), 
doorstond hij regen en 
wind. 
 
Als laatsten liepen de 

masters heren 
50+ hun 
wedstrijd.  Stein 
(19e) bereidde 
zich op dezelfde 
manier als de 
benjamins voor.  
Ook Eddy G. (47e) 
kwam goedgezind 
aan de start.  Het 
was echter onze 
oudste Spartaan 
te Borsbeek die 
voor een tweede zilveren 
medaille zorgde, Pierre werd 

2e bij de masters 65+. 
 
 
 

Maria Koen 

Stein 
Waar moest die dringend naartoe ? 

Pierre en zijn trouwste supporter 

Anneke – trainer in beeld 
 
Wist je dat Anneke … 
 
… al van bij de benjamins aan atletiek doet 
… het meest van spurten en werpen houdt maar 
niet terugschrikt voor langere afstanden 
… haar derde jaar training geeft 
… ook graag kookt 
… af en toe graag eens feest 
 


