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Heel wat spbo-atleten vonden ook dit jaar de weg naar de Nekker in Mechelen, volgens bestuurslid van 
dienst Benny, meer dan 50 jeugdatleten ! 
De spits werd afgebeten door de benjamin meisjes en Jutta mocht deze keer op het hoogste trapje gaan 
staan om haar gouden medaille in ontvangst te nemen.  Stien (10e) haalde nog net de top tien, de overige 
spbo-meisjes in wedstrijd namen met evenveel enthousiasme deel : Lize C (20e), Lize V (38e), Free (39e), 
Hanne (40e).  Ook bij de tweedejaars wist er eentje top tien te halen, Flore werd 7e. Myra (10e) en Jytte 
(11e) eindigden enkele seconden later en werden even later nog gevolgd door Amy (17e), Nnenna (37e), 

Janne (48e). 
 
Bij de eerstejaars benjamin jongens werden de clubkleuren verdedigd door 
Jelle (32e), Jorben (41e), Bjarne (42e) en Wiebe (43e).  In de volgende reeks 
wist Per (7e) in de top tien te eindigen, zijn trainingsgenootjes in het veld 
waren Tijs (21e), Jasper (45e), Kamiel (49e) en Danté (50e), dit in een 
deelnemersveld van 77 atleten ! 

 
 
 
 

Caro (3e) veroverde in de eerste reeks pupillen meisjes de bronzen 
medaille.  In dezelfde reeks gaven nog enkele spbo-ertjes het beste van 
zichzelf : Margot (12e), Chiara (51e), en Febe (53e).  Bij de één jaar oudere 
meisjes finishte Joke (10e) net in de top tien, zij werd 3" later door Ine 
(13e) gevolgd,  ook Lore (24e) en Julia (47e) mogen trots terugkijken op 
hun prestatie.   
Bij de eerstejaars jongens werd 3 keer top tien 
gescoord : Lander (5e), Rune C (7e), Jorne (9e).  
Slechts 2" later liep Frederik (12e) over de eindmeet 
en ook Rune J (57e) wist nog verschillende atleten 
achter zich 
te laten.  
Wout (3e) 

wist in de volgende reeks brons te behalen.  
Dax (11e) eindigde in dezelfde tijd als de drie 
atleten die hem vooraf gingen.  Tussen de 65 
atleten die deelnamen eindigden verder 
volgende spartaantjes : Sverre (19e), Arthur 
(33e), Yenten (45e), Tijl (50e), Robbe (58e). 
 

Jutta 

benjamins 
Vlnr: bovenste rij: Per, Bjarne, jasper, Free, Lize V, Hanne, Lize C, Jelle, Wiebe, Jorben. 

Tweede rij:Flore, Jytte, Dante, Tijs, Mira, Kamiel, Amy, Stien, Janne en Jutta. En helemaal vooraan op de grond ligt Nnenna! 

Caro 

Robbe en Tijl Wout 



Bij de miniemen meisjes leverde de enige spartaan in 
actie, Britt (17e), een mooie prestatie in de grote 
groep atleten.  In de volgende reeks ging Mirthe (16e) 
bliksemsnel van start, dit leverde haar een mooi 
resultaat op, van de spbo-meisjes wist enkel Sara 
(15e)haar tijdens de wedstrijd nog voorbij te lopen, 
ook Amber(37e) en Lore (44e) leverden een mooie 
prestatie. 
Bij de jongens nam Thomas (25e) een goeie start, 
jammer genoeg werd hij geplaagd door steken in de 
zij.  Hij werd gevolgd door Jente (29e), Jaro (32e), 
Jasper (35e), Mattias (52e), Kevin (69e).  Hoewel 
Remco een goeie start nam, besloot hij toch uit de 
wedstrijd te stappen, naar eigen zeggen omdat hij 
zich niet 100% voelde.  De enige spartaan die deze 

reeks dan uitliep was Witse (22e). 
De vier cadetten meisjes van onze club bleven een tijdje 
in elkaars buurt, het was eerstejaars Jana S (27e) die dit 
keer eerste spartaan werd.  Lies (37e) was niet tevreden 
over zichzelf maar een minder goeie dag is zeker geen 
minder goed seizoen, voor Lies mogen de lagere 
temperaturen en nattere parcours eraan komen.  
Enkele seconden later finishten Hanna (39e) en Jana B. 
(42e) die iets meer doseerde dan in de vorige cross en 
best tevreden mag zijn met resultaat.  Ook bij de 
jongens werd een eerstejaars eerste spartaan : Lenn 
(18e), hij ging Lars (26e) vooraf ondanks het feit dat Lars 
een groot deel van de wedstrijd als eerste spartaan 
voorbij kwam.  Branko (55e) liet ook nog verschillende 
atleten achter zich. 

 
Bij de masters dames leverde Maria P (21e) als op één na oudste deelneemster een zeer mooie prestatie.  
Ook Mieke (30e) liet nog enkele deelnemers achter zich.  Bij de heren wist Koen (8e) mooi een plaats in de 
top tien te behalen.  Bart (28e) startte naar goeie gewoonte zeer snel, hij moest uiteindelijk Bert (17e) en, 
net als Bart na een korte nacht, Erwin (27e) laten voorgaan.  Lange tijd liepen Stein (65e), Pierre (66e) en 

Luc (69e) als een treintje door het veld maar in de laatste ronde moest Luc er enkele 
atleten tussen laten.  Eddy D (99e) en Eddy G (106e) lieten ook nog meerdere atleten 
achter zich.  David (31e) was onze enige vertegenwoordiger bij de seniors. 
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