
 

Op Valentijn was er een cross gepland, de cross van Uitbergen. De trainers merkten op 
dat het parcours was afgemaakt met prikkeldraad en schokdraad en dat ook het veld vol 
met putten lag. Het beloofde een lastige cross te worden.  
In Uitbergen was er geen cross voor de kangoeroes dus die konden thuis een beetje 
rusten en genieten van Valentijn.  
 
Eerst mochten de jongste Benjamins aantreden waarbij Lize Cuyt het enige 
spartameisje was in een groep van 11 meisjes waar ze een mooie 6de plaats liep. Verder 
kwamen er geen benjamin meisjes meer aan de start. 
 
Bij de jongste Benjamins waren er 2 jongens die 
beide goed gelopen hebben. Jorben en Jelle (zie 
foto) namen het op tegen 8 andere atleetjes. Jelle 
werd 8ste en Jorben 9de.  

 
Bij de oudste 
Benjamins was het 
wederom genieten 
van onze eigen Provinciaal kampioen Per die eerste werd. 
Ook Danté had zin in een cross en liep zeer goed, wat 
resulteerde in een knappe 12de plaats.  
 
Vervolgens kwamen de Pupillen meisjes in actie en daar 
liep Joke Cuyt een mooie cross met als uitslag een 7de plaats.  
 
Dan mochten de Pupillen jongens hun benen testen met in 
de eerste reeks Lander, Frederik en Rune. Lander haalde 
een knappe derde plaats en mocht op het podium gaan 

staan. Frederik en Rune liepen verdienstelijk naar een 7e en 9e plaats.  
 
Dan was het even wachten om onze clubkleuren nog eens te zien opduiken tot de reeks 
van de  miniemen heren. Hierbij was Jaro de enige miniem voor SPBO. Hij liet een 
mooie 11de plaats op zijn naam schrijven. 
 
Bij de Cadetten meisjes kwamen er 2 atleten van SPBO aan de start. Jana en Lies. Jana 
liep een knappe 9de plaats en Lies kwam als 13de over de eindmeet. 
 
Bij de Cadetten heren kwamen er ook 2 atleten van SPBO aan de start. Lenn en Branko. 
Deze mannengroep had ook een deelnemersveld van 14 atleten waarbij Lenn naar de 
8ste  plaats liep en Branko naar de 13de plaats.  
 
Om af te sluiten liep Koen bij de Masters naar een mooie 9de plaats van de 46 atleten.  
 

!!!!!!!!!!PROFICIAT AAN ALLE ATLETEN!!!!!!!!! 


