
8 DECEMBER 2013 - VELDLOOP STEKENE 

 

Naar goede gewoonte trokken we ook dit jaar naar de veldloop 

te Stekene.  In de eerste wedstrijd van de dag liepen alle vier de 

aanwezige spbo-benjamin-meisjes een knappe wedstrijd : Flore 

(7
e
) haalde 

top tien, 

Jytte (11
e
) en 

Amy (13
e
) 

deden dit 

bijna na en 

ook de één 

jaar jongere 

Lize (31
e
) 

wist nog heel 

wat atleetjes achter zich te houden.  In de volgende 

reeks streed Caro met succes voor een podiumplaats, 

ze behaalde zilver.   

 

 

 

Bij de eerstejaars jongens liep Lukas dit keer 

in de kijker met een vijfde plaats.  Tijs, die 

het als eerstejaars ook goed doet op de 

indoor, werd mooi 11
e
.  Bij de tweedejaars 

jongens liep Lander (9
e
) opnieuw top tien, 

ook Jorne (19
e
) en Rune (33

e
) verdedigden 

onze clubkleuren dapper. 

 

Bij de pupillen zagen we slechts één 

spartaantje aan het werk.  Joke (10
e
) nam 

een bliksemstart, moest enkele atleetjes 

laten voorgaan maar mag dan toch trots 

terugkijken op een plaats in de top tien.  Bij 

de eerstejaars jongens ook deze keer drie 

sparta-talenten aan de start.  Wannes (11
e
) 

haalde bijna top tien, net als Sverre (12
e
) die 

trouwens als eerstejaars goed geklasseerd staat 

in de Superkrack indoor.  Wout, ook al een 

allround atleet, liep de wedstrijd van zijn leven, 

hij streed van in het begin mee aan de kop en 

spurtte in de laatste rechte lijn weg van zijn 

enige voorin overgebleven kompaan, een 

gouden medaille was dan ook zijn beloning.  

Ook onze twee deelnemers in de volgende 

reeks deden het goed : Thomas (4
e
)moest van 

ver komen, hij maakte nog heel wat plaatsen 

goed en strandde uiteindelijk op 1" van het 

podium, Jente (11
e
) gaf nog maar eens blijk van 

een grote progressie.  Trouwens, wie had hij nu weer betrapt ??? 

 

Jytte Lize 

Caro 

Lukas Jorne 
Rune 

Joke 

Wout 



 

Bij de miniemen waren de SPBO-ers in Stekene spijtig genoeg maar met z'n twee en dit in de eerste 

meisjesreeks : Rande (15
e
) en Mirthe (25

e
), uiteraard werd er dan ook "volle bak" voor hen gesupporterd. 

 

Ook onze cadetten meisjes waren meer dan welkom in Stekene.  

Vanessa (16
e
) en Marie (17

e
) gingen zij aan zij van start, de 

oostvlaamse tegenstand was sterk maar onze sparta-meisjes 

gaven het beste van zichzelf ! 

 

 

 

Trainer en master Bart (26
e
) probeerde in Stekene de korte cross 

uit, het ging snel, maar Bart wist toch nog enkele seniors achter 

zich te laten.  De sparta-dames hadden deze week duidelijk 

andere bezigheden maar uiteraard waren de masters heren wel 

vertegenwoordigd.  Stein (44
e
) werd eerste spartaan, zijn tempo 

was iets te hoog voor Pierre (51
e
) die op zijn beurt dan weer Luc 

(55
e
) op afstand wist te houden.  Ook Eddy G. (71

e
) wist nog 

enkele atleten achter zich te laten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu ... op naar de clubavond ! 

 

 

Wannes 
Jente Rande Mirthe 

Marie en Vanessa 

Stein en Pierre Eddy G. 


