
Veldloop Gierle – 21 december 2014 

Op de laatste cross van 2014 waren er weer 11 benjamins van de partij. 

 
(Lukas Pauwels ontbreekt) 

Op een schitterend parcours in de Lilse Bergen met veel afwisseling van zand, bos en gras was het eerst de beurt aan 

de benjamins van 2007. Jutta De Gussem werd na een sterke wedstrijd nipt geklopt voor het podium. Ze sloot het 

jaar af met een knappe 4e plaats. Stien Verelst werd 13e en de kleine Lize Cuyt liep als 18e over de finish. Hanne 

Lenaerts werd 25e. 

In de tweede reeks benjamin meisjes (geboortejaar 2006) was het Flore Schelkens die als eerste spartaan finishte op 

een 9e plaats. Jytte Diddens eindigde op een 16e plaats, maar was ontgoocheld omdat een ander atleetje op haar 

voet was gaan staan tijdens de eerste bocht. Verder waren er nog knappe prestaties van Anaïs Daelemans (25e 

plaats) en Janne Wauters (45e plaats). 

Toen was het de beurt aan de jongens. Tijdens de eerste wedstrijd kwamen Manu Collier en Jorben Verhaegen aan 

de start en werden respectievelijk 20e en 27e. In de tweede reeks was het enkel Lukas dia aan de start kwam en die 

eindigde mooi op een 7e plaats. 

 

Daarna was het de beurt aan de pupillen met voorop de meisjes met Caro Ruys op een knappe 4e plaats en Julie 

Veldeman werd 19e. In de volgende reeks kwam Joke Cuyt en Ine Borry aan de start en zij werden knap 10e en 16e. 



 

Bij de pupillen van een jaartje ouder zagen we een snelle start van Sverre Van Houcke (22e), maar hij kon dit niet 

vasthouden en werd uiteindelijk nog voorbij gelopen door Wannes Pauwels die eindigde op een 8e plaats 

          

 

Als laatste kwam Remco Hofmans aan de start en hij liep een verstandige cross . Bleef telkens in de top drie om dan 

in de laatste rechte lijn het verschil te maken met de nummer 2. De eerste medaille was een feit. 

 

  

Bij de pupillen jongens was Lander Slegers 

de eerste spartaan op een knappe 9e 

plaats, op enkele seconden gevolgd door 

Jörne Diddens (10e). Een beetje later kwam 

Frederik De Baere (16e) over de finish. 

 

Bij de miniemen meisjes was het Sara Van 

Zegbroeck die na 1500 meter zeer 

tevreden was met haar 7e plaats.Bij de 

jongens was er een knappe 8e plaats voor 

Thomas Borry en een 20e plaats voor Jaro 

Verhaegen. 


