
CROSS DUFFEL: 15 november 2014 

 

Met 4 medailles te Duffel, 1x zilver en 3x brons en 
daarnaast nog 13 top-tien plaatsen waren we succesvol 
De cross in Duffel lokte veel sparta atleetjes. Er kwamen 27 jeugdatleten opdagen en 
die bezorgden ons maar liefst 4 medailles en tal van ereplaatsen. Helaas geen 
cadetten en scholieren in Duffel, maar er waren wel enkele senioren en masters van 
de partij. Alle atleten bij elkaar geteld, van benjamin tot master, waren we de 4e 
grootste club na Duffel, Lyra en Bonheiden! Bedankt allemaal voor de opkomst!!! 
 
Allereest konden de kangoeroes 
opnieuw het veld induiken voor hun 
tweede wedstrijd dit seizoen. Vorige 
wedstrijd waren er 10 kangoeroes 
aanwezig en in Duffel kwamen er 
opnieuw 8 kangoeroes. Bij de 
meisjes liepen Sam Van Henterijk, 
Clarice Crocket en Lore De geest. 
Ze hebben het er alle drie erg knap 
vanaf gebracht! Lore en Sam 
eindigden dicht bij elkaar en Clarice 
liep iets verderop moedig verder 
met buikpijn. Dikke pluim voor jullie! 
Bij de jongens stonden er vijf 
moedige atleetjes aan de start: 
Wouter Cleemput, Sean Deloose, 
Senne De Preter, Len Pauwels en dan ook nog de allerjongste kangoeroe, geboren 
in 2009, Lucas Veldeman.  
 
Bij de benjamins waren we de best vertegenwoordigde club (naast de organiserende 
club zelf), met maar liefst 16 benjamins. De trainers waren in de wolken met de grote 
opkomst, en ook de prestaties waren om vingers en duimen van af te likken! De 
meisjes van 2007 gingen als eerste van start en daarbij kwam Stien Verelst met een 
forse eindsprint als 10e over de eindstreep. Even verderop eindigden ook Free 
Schokkaert en Hanne Lenaerts knap als 20e en 21e in hun reeks. Bij de tweede 
reeks liepen er ook drie spartaantjes. Zij eindigden alle drie in de top tien. Brons was 
voor Mira Van Roy, die het in een spannende spurt haalde van Flore Schelkens die 
net naast het podium viel met een erg knappe 4e plaats! Tenslotte kwam Amy 
Deloose kort nadien als 7e over de streep. De benjamin jongens wisten even knappe 
prestaties als de meisjes neer te zetten. Xander Boonen (12e) en Manu Collier(13e) 
liepen beiden hun eerste veldloop en brachten het er meteen goed vanaf met 
plaatsen net buiten de top tien. Vervolgens liepen ook Jelle Lettani en Wiebe De 
Smet een goede wedstrijd, goed voor de plaatsen 17 en 23. Onze oudste benjamin 
jongens maakten het elkaar niet gemakkelijk en liepen allemaal dicht op elkaar. 
Uiteindelijk was het Per De Decker die snel gestart was en oprukte naar de top drie. 
Hij strandde op een 2e plaats, op één seconde van de gouden medaille. Een erg 
knappe prestatie voor Per die nog maar aan zijn tweede veldloop ooit toe is. Ook 
Maxime Crocket (8e) en Lukas Pauwels (9e) eindigden in de top 10 met een spurt 
tegen elkaar. Ook Tijs Degrande liep een mooie wedstrijd en mocht de 13e plaats op 
zijn naam schrijven. De 17e  plaats was voor Kamiel Van Raemdonck, die ondanks 
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de angst voor het startschot een knappe wedstrijd gelopen heeft, en de 18e plaats 
was voor Jasper De Preter die eindigde op 1 seconde van Kamiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de jongste pupillen meisjes liepen er twee spartaantjes mee, zowel Julie 
Veldeman als Febe Verelst liepen een goede wedstrijd. Julie eindigde op een erg 
knappe 13e  plaats en komt zo weer in de top 15 te lopen. Onze sterke doorzetter 
Febe, eindigde op een mooie 28e plaats. Bij de tweedejaarspupillen kwam Ine Borry 
als 15e over de eindstreep  en blijft zoals de voorgaande crossen ook in de top 15 
lopen. Proficiat meisjes! Bij de pupillen jongens konden twee medailles uitgedeeld 
worden aan spartanen. Lander Slegers nam het brons in de eerste reeks, en 
Frederik De Baere werd in diezelfde reeks knap 6e.  Wout Degrande mocht de 
andere bronzen medaille in ontvangst nemen in de tweede reeks. Hij liep een mooie 
en verstandige wedstrijd net zoals clubgenoot Wannes Pauwels die 7e werd op zijn 
eerste cross van het seizoen.  
 
Bij de miniemen kwam er maar één meisje aan het werk, Sara Van Zegbroeck, en 
zij wist meteen ook beslag te leggen op een top tien plaats. Als 9e kwam zij over de 
streep na een toch wel lange cross volgens haar. Bij de miniemen heren liepen zowel 
Thomas Borry als Remco Hofmans in hun reeks naar een vierde plaats. 
Ondankbare plaats net naast het podium, maar toch een mooie prestatie van beide 
heren. Tenslotte liep ook Jaro Verhaegen een mooie wedstrijd en kon knap eindigen 
als 12e . 
 
Bij de senioren heren was er één sparta deelnemer, namelijk David De Potter. Hij 
liep naar een knappe 19e plaats. Bij de masters waren er vijf deelnemers. Zowel 
Koen Spiessens als Bert De Wit liepen knap de top tien in met een 6e en 8e plaats. 
Stein Michiels en Pierre Van Assche eindigden naar goede gewoonte in elkaars 
buurt op een 32e en 33e plaats. Eddy Diels kwam tenslotte binnen als 46e en kon zo 
nog vijf atleten achter zich laten. Bij de Masterdames liep Maria Permentier (8e) een 
knappe wedstrijd en eindigde in de top 10. Anne-marie Croes kwam als 14e over de 
eindstreep. 
 
Een WELGEMEENDE PROFICIAT aan alle deelnemers!!!



DE MEDAILLE-WINNAARS VAN DUFFEL 
 

 

Brons voor Mira Van Roy 

Zilver voor Per De Decker 

Brons voor Lander Slegers 

Brons voor Wout Degrande 

(Archiefbeeld wegens gebrek aan 

foto’s uit Duffel) 


