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Het is lang geleden dat Vilvoorde nog eens op onze kalender stond ... maar dit jaar trokken we met een 

grote vertegenwoordiging naar de cross in het Vilvoordse "drie Fonteinen Bos". 

 

Ook de kangoeroes mochten er het veld in.  Hoewel er geen officiële 

uitslag is, zijn we toch fier dat we al direct enkele spartatruitjes in de 

voorste gelederen zagen.  Behalve Sam en Nenna nam ook de één jaar 

jongere Jente deel bij de meisjes.  Bij de jongens toonden zich : Wouter, 

Sean en (een jaartje jonger) Lucas en Arne.  Even was er een lichte paniek 

bij de start van de jongens.  Waar was Lucas ?  ... oei, hij kon echt niet 

wachten om te crossen en ging alvast met de meisjes op de loop. 

 

Hanne (25
e
) liep vlot in de eerste benjamin-

wedstrijd.  Clubgenootje Jutta (1
e
) was niet te 

houden, ze bepaalde het tempo en, ondanks 

plotse rugpijn, wist ze haar belagers voor te 

blijven in de eindspurt.  Ze mocht dan ook 

verdiend op het bovenste trapje van het podium klimmen.  Ook bij de 

tweedejaars deden onze spartaantjes het erg goed.  Mira (8
e
) eindigde in de top 

tien, Jytte (12
e
) ging haar (nog wat zieke) clubgenootjes Flore (14

e
) en Amy (15

e
) 

nipt voor en even later liep ook Anaïs (25
e
) over de eindstreep. 

Twee atleetjes verdedigden onze clubkleuren bij de jongens geboren in 2007 : 

Bjarne (18
e
) en 

Jorben (22
e
).  Bij 

de tweedejaars 

werd Per (1
e
) 

overtuigend de 

winnaar van de 

race.  Lukas (6
e
) miste op net één seconde 

het podium.  Ook Danté (38
e
) en de ietwat 

ziekjes zijnde Kamiel (47
e
) liepen mee.  

Kamiel verloor dan ook nog zijn schoen bij 

de start maar gelukkig was trainster Lies in 

de buurt om onze jonge vriend een handje 

(voetje ?) te helpen. 

 

Een spannende eindrace leverde eerstejaars 

pupil Caro (2
e
) knap zilver op.  Trainingsgenootje 

Zoë (6
e
) wist eveneens een plaats in de top tien 

te bemachtigen.  Ook Julie (25
e
) en Chiara (29

e
) 

lieten nog heel wat atleten achter zich.  Dit keer 

geen tweedejaars meisjes pupillen van spbo aan 

de start...  De jongens geboren in 2005 deden 

het heel goed : Lander (9
e
), Jorne (13

e
) en 

Frederik (14
e
) die na het verorberen van één 

zijner gewonnen peren toch te kennen gaf liever 

een prijs te krijgen die wat speelpret oplevert.  

Ondanks een valpartij wist Wout (5
e
) op 1" van de winnaar te finishen. Hij 

werd gevolgd door Wannes (6
e
) en even later liepen ook Sverre (19

e
) en 

Yenten (30
e
) de meet over.   
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Daarna leverde trainer Luc zijn 

atleten, met gebonden veters, 

af aan de start. In het grote pak 

eerstejaars miniemen wist Britt 

mooi als 14
e
 te eindigen. Ook 

bij de tweedejaars kwam alle 

sparta-druk op de schouders 

van één atlete terecht, Sara 

(12
e
) eindigde nog net in de 

eerste helft.  Bij de eerstejaars 

jongens nam Thomas (7
e
) een 

goeie start, later in de 

wedstrijd moest hij enkele 

atleten 

laten passeren.  In dezelfde wedstrijd liepen ook Jaro (19
e
), Jasper (21

e
) en Kevin (36

e
) 

die nog een tiental atleten achter zich liet. 

In de tweede reeks eindigde Witse (11
e
) net buiten de top tien. 

 

Bij de cadetten liepen Jana (19
e
) en Lies (24

e
) een hele tijd zij 

aan zij.  Uiteindelijk was het Jana die nog enkele plaatsjes wist 

op te schuiven.  Bij de jongens eindigde Lenn (11
e
) net buiten 

de top tien.  Ook Branko (29
e
) blijkt zijn draai bij de cadetten 

goed gevonden te hebben. 

 

Bij de masters dames werd Maria P. (42
e
) eerste in de groep 

W60, zij was al vroeg paraat in Vilvoorde om haar kleinzoontje 

aan te moedigen.  Marie M. (44
e
), die jammer genoeg haar 

"slechte" voet omsloeg, werd derde in de groep W55. 

 

Bij de seniors heren mochten we ook dit keer supporteren voor David (70
e
).  

 

Bij de masters heren mochten eerst de 50plussers het veld induiken.  Stein (28
e
) 

werd eerste spartaan en tweede in de groep M60.  Misschien zou trainer Luc (32
e
), 

die eerder op de dag zijn atleten met richtlijnen overlaadde,  iets dichter gekomen 

zijn zonder het probleem van zijn los geraakte 

veters... Hij werd gevolgd door Pierre (33
e
) die 

eerste werd in de groep M70.  Even later finishten Guy (41
e
), Eddy D. (52

e
) 

die ook al ondervond hoe oneffen het parcours was en Eddy G. (56
e
) die 

eerder op de dag voor zijn kleindochtertje supporterde.  Nog net voor het 

donker was het dan de beurt aan masters 35+.  Koen (12
e
) werd eerste in 

de groep M40, Bart (23
e
) begon deze keer iets minder onstuimig en dat 

kwam zijn resultaat ten goede.  Ook Erwin (29
e
) liet meer dan de helft van 

de tegenstand achter zich. 

 

Moe maar tevreden konden atleten en supporters huiswaarts keren. 
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