
Cross te Duffel, 17/11/13 

Op de snelle cross in Duffel was Sparta met 23 atleten aanwezig. Er waren verschillende top 

tien plaatsen te noteren, maar jammer genoeg vielen we deze cross net naast de medailles.  

Bij de eerstejaars benjamins dook Flore Schelkens meteen goed 

het veld in, ze eindigde op de 5e plaats. En ook Amy Deloose kon 

bij de eerstejaars in de top tien eindigen (10e plaats). Jutta De 

Gussem werd in dezelfde reeks 34e. Bij de benjamins eindigde 

eerstejaars jongen Tijs Degrande op een knappe 5e plaats. Nog in 

zijn reeks werd Xander Collier 32e. En ook bij de tweedejaars 

benjamins jongens konden we een top tien plaats noteren want 

Lander Slegers eindigde op de 6e plaats. Artuur Engels finishte in 

deze reeks op een 22e plaats.  

Bij de tweedejaars pupillen meisjes werd Cato Vancauteren knap 

12e. Bij de tweedejaars werd Ine Borry 13e. Bij de eerstejaars 

pupillen heren kon Wout Degrande beslag leggen op de 6e plaats. Sverre Van Houcke moest 

een inhaalbeweging maken tijdens de wedstrijd en kon nog net in de top tien eindigen. 

Robbe Segers werd 45e bij de eerstejaars pupillen. Bij de tweedejaars jongens moest 

Thomas Borry drie jongens voorlaten, hij eindigde op de 4e plaats.  

Bij de tweedejaars miniemen meisjes werd Jana Spiessens goed 10e. 

Bij de eerstejaars miniemen jongens werd Ruben Polen 29e. Branko 

Spiessens eindigde bij de tweedejaars op een 17e plaats.  

Bij de cadetten dames wou Laura Peeters graag nog eens crossen, 

ze eindigde op de 25e plaats.  

Bij de scholieren heren werd eerstejaars Jeff De Bondt 25e.  

Anne-Marie Croes werd 21e bij de masters dames. Bij de masters 

heren kwam Koen Spiessens opnieuw als eerste Spartaan over de 

streep, hij behaalde de 9e plaats. Achteraf viel hij wel in de kosten, 

want zijn spikes begaven het op de 

harde ondergrond. Stein Michiels 

eindigde in dezelfde reeks op de 31e 

plaats, meteen gevolgd door Pierre Van Assche. Eddy Gossele 

eindigde op de 45e plaats.  

  

Lander Slegers 

Branko Spiessens 

Laura Peeters goed 

ingeduffeld tegen de koude 


