
11 JANUARI 2015 - VELDLOOP HAMME 

 
Een week voor onze eigen veldloop, trokken we naar Hamme.  Daar 
gingen in de eerste reeks benjamins Hanne (21e) en Free (23e) van start.  
Bij de tweedejaars vertegenwoordigde enkel Janne (27e) de clubkleuren.  

Bij de eerstejaars jongens benjamins 
kwam ook Wiebe (27e) wat ervaring 
opdoen tegen de volgende week.  In de 
start leken onze tweedejaars zich even te 
laten doen maar alles viel uiteindelijk in 
de goede plooi voor Maxime (12e), Kamiel 
(30e) en Per (2e) die zelfs zo goed wist op 
te schuiven dat hij verdiend de zilveren 
medaille mocht in ontvangst nemen. 

 
 
Bij de eerstejaars pupillen meisjes wist Caro (7e) zich een 
plekje in de top tien toe te eigenen.  Even later liepen Julie 
(23e) en Chiara (26e) over de eindmeet.  Bij de tweedejaars 
nam Ine (11e) een heel goede start, ze miste slechts nipt de 

top tien.  Bij 
de eerstejaars jongens sleepte Lander (8e) dan wel een 
plaats in de top tien in de wacht.  In zijn reeks leverden 
ook Frederik (24e) en Rune (49e) dapper strijd.  In de 
volgende reeks werd Sverre (23e) eerste spartaan.  Even 
later finishten de eerder gevallen Tijl (32e) op de hielen 
gevolgd door trainingsgenootje Robbe (33e). 
 
Bij de miniemen meisjes enkel tweedejaars aan de start 
voor onze club.  Sara (11e) deelde haar wedstrijd goed in 
en miste maar net de top tien.  Mirthe (18e) nam ook de 
draad terug op en ook Leentje (28e) kwam alvast wat 
ervaring opdoen voor de eigen cross volgende week. 
Mattias (18e) nam een snelle start bij de eerstejaars 
jongens, even moest hij zijn tweede adem terugvinden, 
maar uiteindelijk wist hij ook nog een mooie eindspurt te 
plaatsen.  In dezelfde reeks liepen ook Jaro (22e), Witze 

(26e) en Kevin (28e) een mooie wedstrijd.  Leeftijdsgenootje Thomas stond tot zijn grote spijt, door ziekte, 
aan de kant van de supporters.  Hopelijk recupereert hij voldoende om in Bornem wel mee van start gaan.  
In de laatste miniemenreeks nam Remco (1e) onmiddellijk een goede start.  Dit leverde hem zeker geen 
windeieren op want hij mocht, na een spannende eindstrijd, het hoogste trapje van het podium op.  Zijn 
naam werd jammer genoeg niet afgeroepen... Johan Hofmans wel... dat heb je als papa's hun eigen naam 
invullen... Ook Witse (11e) en Gerben (14e) zetten een knappe wedstrijd neer en eindigden in de eerste 
helft. 
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Bij de cadetten meisjes werden we verwend met de deelname van vier van onze meisjes.  Jana S. (15e) 
werd eerste spartaan, ze werd even later gevolgd door Lies (18e) en Jana B. (21e).  Amelie waagde zich voor 
het eerst aan een veldloop.  Ze startte in het spoor van haar clubgenootjes maar moest vaststellen dat dit 
tempo nog iets te hoog lag voor haar.  Ze stapte uit de wedstrijd maar houdt er alle moed in voor de 
veldloop te Bornem waar de opgedane ervaring haar zeker goed van pas zal komen.  De jongens cadetten 
hadden het zwaar te verduren in het natte veld : Lars (28e) zonder spikes, Branko (32e) en Lukas (33e). 

 
Kon papa Stein om 
gezondheidsredenen niet 
meelopen, zijn zoon Bralt (10e) ging 
wel met een stevig tempo het veld 
in, hij haalde top tien in de korte 
cross. 
 
Bij de masters dames zagen we onze 
twee Maria's opnieuw aan de slag, al 
kwamen ze 
deze keer in 
een andere 
volgorde over 
de eindstreep 
: Marie M. 
(32e) en Maria 
P. (36e). 

 
De laatste reeks met spartanen aan de start waren de masters/juniors. Koen (12e) 
werd 8e master.  In deze reeks namen ook deel : Erwin (33e), Pierre (44e) , Luc (47e) 
en Eddy G. (59e) die ondanks het feit dat "die rode" hem nog net voorbij stak toch  
nog twee (veel jongere !) atleten achter zich liet. 
 
Hopelijk zien we deze en nog veel meer sparta-atleten ook aan het werk te Bornem 
op 18 januari ! 
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