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Op deze eerste cross van het seizoen kregen onze 
kangoeroes al direct de kans om ook eens het veld 
in te duiken.  Ze waren talrijk, ze deden het 
supergoed, en ze krijgen allemaal EEN DIKKE 
PROFICIAT ! 
 
Om 12u werd dan de "echte" cross in gang 
geschoten.  Lize en Hanne werden resp. 32e en 36e  

in de eerste van heel wat druk bezette reeksen, 
Jutta mocht het podium op, ze behaalde brons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de tweedejaars benjamin meisjes liepen Amy (11e) en 
Mira (14e) een spannende wedstrijd met een mooi resultaat. 
 

 
De SPBO-jongens in de eerste reeks 
streden dapper, Bjarne en Wiebe 
eindigden resp. 29e en 31e.  Bij de 
tweedejaars wist Maxime (7e) een 
plaatsje in de top tien te veroveren, 
slechts enkele seconden later liep Tijs 
(12e) over de eindstreep. 
 

In de eerste reeks pupillen meisjes vier spartaantjes aan de 
start, die het alle vier ook heel goed deden tussen de meer dan 
60 atleetjes : Caro (4e), Margot (7e), Julie (30e), Chiara (40e).  
Hun één jaar oudere trainingsgenootjes hadden er ook al zin in, 
Joke (13e) en Ine(14e) finishten met één seconde verschil, Julia 
werd mooi 41e .   
Bij de eerstejaars jongens pupillen eindigden beide spartaantjes 
in de top tien : Lander (4e) en Frederik (9e).  In de volgende 
reeks leverde Wout dapper strijd voor het podium, aan de meet 
bleek de concurrentie deze keer een tikkeltje sterker en ook 
Wout werd 4e.  In dezelfde reeks finishten Sverre (22e), Yenten 
(33e), Arthur (35e), en ook Robbe (48e) liet nog verschillende 
atleten achter zich. 
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Bij de miniemen meisjes bleken er 
voor sparta enkel tweedejaars van 
start te gaan.  De twee meisjes 
deden het heel goed, Mirhte (18e) 
ging snel van start wat haar een 
plaats in de eerste helft opleverde, 
Sara pakte het iets rustiger (?) aan 
maar kon nog een aantal plaatsen 
opschuiven waardoor ze net de top 
tien haalde. 
Bij de miniemen jongens ging 
Thomas vrij rustig van start, hij liep 
heel wat atleten in, zag dat de 
langere miniemenafstand geen 
probleem is, en eindigde 4e.  De 
overige spartanen in deze reeks 

wisten even bij elkaar in de buurt te blijven, later vond elk zijn plaatsje in het deelnemersveld : Jente 
(25e), Jaro (28e), Jasper (33e), Senne (36e), Stig (49e).  Remco liep heel de wedstrijd mee in de kopgroep bij 
de tweedejaars, net als enkele spartanen eerder op de dag moest hij echter tevreden zijn met de, toch 
knappe, vierde plaats.  In dezelfde reeks liep Stef (19e) een mooie eerste wedstrijd. 
 
De supporters kregen geen rust, deze keer zagen ze ook een mooi groepje spbo-
cadetten aan het werk !   
Bij de meisjes werd Lies (31e) op de hielen gezeten door eerstejaars Jana S. (32e) 
en Hanna (34e), Jana B. (51e) testte een snelle start uit en wist ook nog 
verschillende atleten achter zich te laten. 
Bij de jongens liepen Lars (17e) en "beginneling" Lenn (18e) een wedstrijd in de 
wedstrijd, ze kwamen met enkele seconden verschil over de eindmeet, in 
dezelfde reeks werd Branko 59e. 
 

Een tijdje later zagen we de laatste 
spbo-dame van de dag aan het 
werk.  Hoewel Maria (29e) de oudste dame in wedstrijd was, 
liet  ze nog bijna 20 masters (en een aantal juniors en 
seniors) achter zich !   

 

 

 
Bij de seniors heren wist David (56e) een hele tijd in de buurt 
van Stijn te blijven.  Stijn 
(51e) zette een beentje bij 
en eindigde uiteindelijk vijf 
plaatsjes eerder. 
 
De masters liepen in twee 
reeksen. 50+ mocht eerst 

van start.  Luc (35e) nam de snelste start maar 
werd bijgehaald door Stein (34e) en Pierre (36e), Luc vond echter een 
goeie "haas" en kon terug aansluiting vinden bij zijn clubgenoten.  Even 
later finishten ook Guy (43e), Eddy D. (51e) en Eddy G. (54e) die ook al 
vroeg present was om voor zijn kleindochtertje te supporteren. 
Bij masters 35+  veroverde Koen (10e) knap een plaats in de top tien.  
Bart (32e) nam een snelle start en werd net niet ingehaald door Erwin 
(33e).   
IEDEREEN PROFICIAT EN HOPELIJK TOT DE VOLGENDE CROSS !!! 
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