
24 NOVEMBER 2013 - VELDLOOP BONHEIDEN

Al om 12u werd te Bonheiden de eerste wedstrijd benjamins op gang geschoten.  Hierin twee
Spartaantjes aan de start, die beiden direct goed vertrokken in de voorste gelederen en een knappe
prestatie neerzetten : Anaïs (7e) en Flore die het zilver in ontvangst mocht nemen.  Bij de eerstejaars
jongens volgde Lukas haar voorbeeld, ook hij werd tweede, in zijn reeks mochten

we ook supporteren
voor Xander (41e) en
Jorben (45e) die een
jaartje jonger is.  Bij de
tweedejaars werd
bevestigd wat de
voorbije weken in de
lucht hing, Lander (3e)
mocht zijn eerste
"cross-medaille" om
de nek laten hangen.
In dezelfde reeks werd
Artuur 31e

Bij de pupillen meisjes dook in elke
reeks slechts één SPBO-atleet het
veld in : bij de eerstejaars Ine (4e)
die op een seconde het podium
miste en bij de tweedejaars Cato
(13e) die nog een mooie versnelling
in de benen had.  Bij de tweedejaars
kozen Sverre (4e) en Wannes (6e)
voor een snelle start, dit leverde hen
een plaats in de top tien op.
Thomas ging in de volgende reeks
iets gedoseerder aan het werk en
veroverde brons.

De eerstejaars miniemen meisjes mogen alle drie
tevreden terugblikken op een goeie wedstrijd :
Rande (6e), Mirthe (12e) en Sara (15e).  Bij de
tweedejaars eindigde Jana (16e) nog in de eerste
helft van de deelnemers, nieuwkomer Nora (35e)
hield nog enkele atletes achter zich in haar eerste
wedstrijd en mag daar best fier op zijn.  Bij de
eerstejaars jongens liepen de 4 SPBO-atleten een
wedstrijd in de wedstrijd.  Het was Pieter (20e) die
eerste Spartaan werd, na hem eindigden Ruben
(23e), Zeno (25e) en Arno (27e).  In de volgende
reeks werden de clubkleuren verdedigd door
Branko (30e).
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Bij de cadetten meisjes leek de top tien nooit veraf voor Lies (13e) maar
waar kwamen die twee nog vandaan net voor de eindmeet ???  In
dezelfde reeks klonken ook aanmoedigingen voor
Vanessa (34e), Marie (37e) en Laura (38e).  Bij de
cadetten jongens was het even zoeken naar Lars
(27e) want waar was dat wedstrijdtruitje nu ???
Trainingsgenootje Jeff werd 20e in een sterke
scholierenreeks.

Na een wc-bezoekje links en rechts werden ook
de dames aan de start verwacht.  Het was dit
keer Nancy die als eerste spartaan over de streep
kwam (47e).  Even later finishten Maria (52e),

Judith (58e) en Mieke (77e) die in
de finale de Booischotse atlete
nog een heel eind achter zich
liet.

Bij de seniors heren liep Stijn (25e) een sterke wedstrijd.
De masters liepen in twee reeksen.  Er werd begonnen
met M50+, Dirk (9e) wist een plaats in de top 10 te
veroveren, geen enkele leeftijdsgenoot deed Pierre
(24e) na, teleurgesteld niet meer in het bos te mogen
lopen liep Luc (29e) voor het eerst in de reeks 50+ (we
worden allemaal ouder...), de eerste crosservaring van
Francis (46e) werd enthousiast onthaald door de
supporters, Eddy G. (48e) liet nog enkele atleten achter

zich.  Eddy D. was ook in het veld, hij ging naar gewoonte snel van start maar moest jammer genoeg nog
voor de eerste bocht de wedstrijd verlaten door een blessure aan de bilspieren.  Bij de sterk bezette reeks
jongere masters (84 deelnemers !) zagen we aan het werk : Koen (19e), Walter (34e) en Bart (38e).
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