
Cross te Mechelen, 11/11/2013.  

Na enkele dagen regen, konden we in Mechelen toch onder een stralende herfstzon van 

start gaan. Bij de tweede cross van het seizoen, stonden er toch meer atleten aan de start. In 

wat volgt, een verslag van een geslaagde atletieknamiddag. In totaal kwamen er 53 SPBO-

atleten aan de start waarvan 37 jeugdatleten.  

Bij de eerstejaars benjamin meisjes kon 

Jitte Diddens goed mee met de 

kopgroep. Ze eindigde net niet op het 

podium maar toch een mooie vierde 

plaats. Ook bij de eerstejaars dook Flore 

Schelkens het veld in en zij kon ook 

binnen de top 10 finishen met een 8e 

plaats. Amy Deloose had er ook een 

goede wedstrijd opzitten, ze eindigde 

13e. En dan hadden we nog heel wat 

eerstejaars in deze reeks: Jutta De 

Gussem (27e), Stien Verelst (30e), Lize 

Cuyt (46e), Mira Van Roy (54e) en dit op 

een totaal van 72 deelnemers! Bij de 

tweedejaars benjamins was Caro Ruys 

blij met haar zilveren medaille. Anke Meersman eindigde in dezelfde reeks op een 33e plaats 

en Chiara Van Lent op een 35e plaats.  

Eerstejaars benjamins jongen Lukas Pauwels had een goede cross gelopen, want in een 

zeer ruim deelnemersveld (meer dan 100 deelnemers!!) werd hij 9e. In dezelfde reeks werd 

Xander Collier 96e en Jorben Verhaegen 99e. Ook bij de tweedejaars waren er jongens in de 

top 10 terug te vinden. Lander Slegers werd net vierde, gevolgd door clubgenoot Jorne 

Diddens op de vijfde plaats. Rune Cuyt werd 11e en naamgenoot Rune Jacobs werd 40e. 

Ook Artuur Engels besloot zijn eerste cross op de 46e plaats. 

Bij de eerstejaars pupillen meisjes kon Ine Borry eindigen op een 6e plaats en enkele 

plaatsen na haar finishte ook Joke Cuyt net inde top 10. Julia Billiau werd 37e en showde 

nadien een mooie zelfgebreide sjaal. Er kwam ook een tweedejaars pupillen meisje aan de 

start, Cato Vancauteren. Haar eerste cross leverde haar een mooi resultaat op, ze eindigde 

goed in het pak op een 25e plaats. 

Bij de eerstejaars pupillen jongens nam Sverre Van Houcke deel aan zijn 

eerste cross van het seizoen en hij eindigde op een 18e plaats. Wannes 

Pauwels zette in dezelfde reeks ook een goede prestatie neer met een 

23e plaats. Bij de tweedejaars kon Thomas Borry het verschil maken en 

kon de overwinning naar zich toe trekken. Jente Ruys werd in dezelfde 

reeks mooi 35e.  
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Bij de eerstejaars miniemen meisjes kwam Rande Vleminck aan 

op een goede 10e plaats. Mirhe Bijl werd in dezelfde reeks 27e, 

Amber Govaerts 41e en Lore Van Boom werd 44e. Bij de 

tweedejaars miniemen meisjes werd Jana Spiessens 23e en 

Hanna Billiau 33e.  

Bij de miniemen jongens bepaalde Remco Hofmans de koers in 

een kopgroepje. Hij moest zijn twee concurrenten voorlaten en kon 

zo de bronzen medaille in ontvangst nemen. Pieter Meeuwissen 

werd 44e, Zeno Hamers werd 48e en Arno Van Den Bergh werd 

62e. Bij de tweedejaars miniemen mannen werd Branko Spiessens 

36e.  

Bij de cadetten zagen we tot groot plezier 

toch ook heel wat deelnemers, in 

tegenstelling tot sommige voorgaande 

jaren. Bij de meisjes eindigde Lies De 

Boeck als eerstejaars op een knappe 19e 

plaats. Drie andere club-genoten maakten 

het onder elkaar erg spannend met 

wisselende posities. Uiteindelijk kwam van 

dit groepje Vanessa Vermeir eerst aan (41e 

plaats), gevolgd door Marie Billiau (42e 

plaats) en Jana Bijl (43e plaats). Bij de 

jongens werd Lars Verheyden 49e en 

eindigde Ben (ondanks luidkeels aanmoedigen voor zijn broer Pieter, wat Ben zelf nog kon 

aangeven aan de supporters) als 57e. 

Bij de scholieren meisjes had Lisse Schaerlaeckens onderweg problemen, zij moest jammer 

genoeg de strijd staken. 

Bij de senior dames nog een laatste keer over de schoenen van Anneke Pauwels, die bij de 

nog aanwezige jeugdatleten toch de nodige oeh’s en aah’s 

uitlokten. Na de wedstrijd verklaarde ze naast plassen te lopen uit 

tactische overweging (zodat strandzand er minder aan plakte). Ze 

eindigde op de 22e plaats. Bij de masters dames eindigde Maria 

Moens op een 23e plaats, twee plaatsen voor Nancy D’hont.  

Bij de senior heren werd Stijn Van Lent 26e. Master Koen 

Spiessens werd 12e. Bart Vleminckx eindigde in dezelfde reeks 

22e, Erwin Van Buggenhout werd 37e. Op de 70e plaats vinden we 

Pierre Van Assche terug en op de 79e plaats Luc Pauwels. Eddie 

Diels (97e plaats) hield nauwkeurig zijn verbrande calorieën bij, en 

kon nadien zonder schuldgevoel twee Marsen eten, goed voor 500 

kcal.  
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