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Cross is cross ...  Clubfeest of niet, een minderheid koos voor het knusse bed, 
maar heel wat spartanen waren de dag erna toch present in Stekene.  In de 
eerste wedstrijd van de dag gingen onze twee Lizes van start : Lize Cuyt (13e) en 
Lize Vanhoomissen (22e).  Bij de tweedejaars haalde Amy (8e) knap de top tien, 
even later liep ook Janne (26e) 
over de eindmeet. 
 
De jongens benjamins gingen in 
de eerste reeks met drie van 
start : Manu (16e), Jelle (24e) en 
Jorben (34e).   
Per (3e) was in de volgende 
reeks direct mee in de 
kopgroep, hij wist brons te 
behalen.  Ook Lukas (7e) haalde 

knap top tien.  De prestaties van de overige spbo-
atleetjes in deze reeks mochten er ook zijn : Tijs (13e), 
Danté (24e), Kamiel (35e). 
 

Even later was het de beurt aan de pupillen om het modderig parcours in te 
duiken.  De eerstejaarsmeisjes die de spartakleuren verdedigden waren Margot 
(12e) en Julie (26e).  Bij de tweedejaars was het dit keer Ine (14e) die enkele 
seconden voor Joke (18e) finishte. 
 
Net als in de vorige reeksen 
bleken ook bij de pupillen 
jongens de Oostvlaamse atleten 
sterk te zijn.  Onze spartaantjes 
verweerden zich zo goed ze 
konden : Lander (12e), Frederik 
(24e), Rune (37e). 
Bij de tweedejaars wisten drie 
spbo-ers top tien te halen : 
Wout (4e) die net het podium 

miste door een iets hardere kennismaking met het 
parcours, Wannes (5e) die slechts 1" later finishte en Dax 
(8e).  Even later liep Sverre (14e) over de streep, gevolgd 
door Tijl (29e) en Robbe (38e). 
 
Bij de miniemen meisjes slechts één spartaan paraat, Sara 
nam een bliksemstart bij de tweedejaars en ging op kop lopen, halfweg wedstrijd moest ze gas 
terugnemen, ze eindigde als 11e.  Bij de eerstejaars jongens nam Thomas (4e) een goede start.  Een 
kopgroep van drie ging al gauw aan de haal, Thomas wist zich in het achtervolgende groepje van drie te 
handhaven en liet zijn twee metgezellen uiteindelijk achter zich.  Jasper (17e) en Senne (18e) waren zeer 
aan elkaar gewaagd, Kevin (22e) had meestal zijn clubgenootjes in het vizier.  Ook Jaro was present, maar 
vanwege een zwakke knie besliste hij het te houden op supporteren.  Dezelfde beslissing nam Arne die 
tijdens het opwarmen problemen in de lies kreeg.  Hopelijk zien we beide jongens gauw terug aan het 
werk.  Bij de tweedejaars bepaalde Remco (3e) van in het begin mee de wedstrijd, hij veroverde brons.  
Ook clubgenoot Stef (15e) mag trots zijn op zijn prestatie. 
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De supporters kregen een lange adem/drink/eet-pauze, dit tot de korte cross 
op gang werd geschoten.  Bralt (19e) bleek als enige spartaan liefhebber van 
deze discipline te zijn.  Papa Stein, wiens gezondheid niet goed genoeg was om 
zelf deel te nemen, kwam wel voor zijn zoon supporteren. 
 
Bij de dames namen terug de twee Maria's 
deel, Maria P. (15e) en Maria M. (16e).  Beiden 
waren al vroeg aanwezig in Stekene, ze 
maakten er onderling een spannend duel van 
en finishten in dezelfde tijd ! 
 
Bij de masters bleven Bert (11e) en Bart (19e) 
enige tijd in elkaars buurt.  Bart blikte tevreden 
terug op zijn experiment "iets trager starten".  
Even later liep Erwin (24e) over de streep, die 
de dag ervoor trots zijn sparta-trofee mocht in 

ontvangst nemen.  Pierre (42e) en Luc (43e) waren eerder traag van start 
gegaan, beiden waren twee dagen eerder ten val gekomen, dit niet bij het 

lopen, en ook 
niet samen... 
Even leek Luc 
de snelste 
van de twee te zijn maar Pierre zette de 
puntjes op de i.  Dat het Luc niet goed afging 
bleek naderhand logisch, de volgende dag 
werd hij geveld door griep. 
 
In de slotwedstrijd van de dag verweerde 
David (21e) zich tegen de hoofdzakelijk 
oostvlaamse tegenstand.  Tevreden mocht 
iedereen zijn prijs afhalen, huiswaarts keren 
en al dan niet de kerstmarkt onveilig gaan 
maken... 
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