
1 FEBRUARI 2015 - PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VELDLOOP DUFFEL 

 
Het weer leek gelukkig de dappersten onder de spartanen niet af te schrikken.  Het vele nat van de laatste 
dagen zorgde ervoor dat het parcours te Duffel er iets anders bij lag dan we gewoon zijn.   
De kangoeroes mochten, zij het zonder officiële uitslag, zich ook laten zien op het PK.  Zij kregen een 
aparte startplaats.  De benjamins moesten uiteraard wel op de « echte » startplaats aantreden.   

Daar ondervonden ze al snel dat 
trappelen ter plaatse dé manier was 
om niet te worden vastgezogen door 
de modder.  Jutta (4e) had geen al te 
beste start genomen, ze werkte zich in 
de loop van de wedstrijd naar voren en 
eindigde net naast het podium. Hanne 
trotseerde eveneens het slechte weer 
en werd 24e. 
In de volgende reeks wist ook Jytte (8e) 
een plaatsje in de top tien te 
bemachtigen, Amy (12e) liep enkele 
seconden later over de eindstreep.   
In de eerste reeks benjamins jongens 
verdedigde enkel Xander (22e) onze 
clubkleuren. 
In de tweede reeks was het uitkijken naar Per, hij leek niet de 

minste moeite te hebben met de concurrentie en werd met een mooie 
voorsprong provinciaal kampioen.  Lukas (5e) en Maxime (6e) misten 
slechts op luttele seconden het podium.  Ook Tijs (22e), Danté (28e) en Orin 
(32e) lieten nog een pak atleten achter zich.   
 
Ine (26e) was bij de meisjes de enige spbo-pupil in het veld.  Gelukkig 
waren er wel 
nog enkele 
jongens.  In de 
eerste reeks 
eindigden 
Frederik (15e) en 
Jorne (21e) in de 
eerste helft van 

het pak. 
In de tweede 
reeks liepen 
Wannes en 
Wout een 
tijdje aan 
elkaars zijde, 
uiteindelijk bereikte Wannes (9e) nog de top tien, Wout (14e) die enkele 
weken geleden twee zilveren medailles behaalde op het pk indoor, 
finishte even later. 
 
Bij de miniemen bleek jammer genoeg geen enkel meisje de strijd aan te 
gaan.  Thomas (12e) nam wel deel, hij nam niet zo’n goede start maar 
wist naar goede gewoonte toch nog een aantal plaatsen op te schuiven.  
Remco eiste in de volgende reeks direct zijn plaats op in de kopgroep van 

kangoeroes 

Xander 

Per 

pupillen 

Remco 



vijf.  De eerste plaats lag halfweg wedstrijd al vast voor de atleet van Duffel.  Remco leverde nog een 
spannende strijd voor de twee overblijvende podiumplaatsen en veroverde, na een mooie wedstrijd, de 
bronzen medaille. 
 
Onze cadetten meisjes liepen een mooie wedstrijd waar ze tevreden kunnen op terugblikken : Jana werd 
22e en Lies 29e.   Ook onze cadetten jongens leverden een zeer mooie prestatie.  Len, in zijn eerste 

atletiekseizoen, werd 16e,  Branco werd 41e en liet hiermee 8 
(oudere) atleten achter zich. 
 
Onze twee Maria’s namen ook aan het 
PK deel .  Maria Moens, die nog last 
had van een verkoudheid werd 22e.  
Maria Permentier (24e) legde 
eveneens het zware parcours, met 
boomstam-hindernissen, af.  Aan de 
start was het wel even spannend voor 
haar.  Toen de jury zei "nog één 
minuut" besefte ze nog geen kaartje 
te hebben.  Gelukkig was er een alerte 
"reporter" in de buurt om binnen de 
minuut het euvel te verhelpen...   
 
Bij de masters 35+ liepen spartanen 

Koen (9e) en Bert (10e) een hele tijd in elkaars buurt, ze haalden beiden 
top tien.  Voor Koen betekende het eveneens een derde plaats bij de 
masters 40+.  Zoals wel meer het geval is, werd onze club het meest 
vertegenwoordigd door de jongsten en de oudsten…  Eddy D. ontbrak 
wegens blessures maar de anderen deden hun uiterste best.  Luc (26e) 
koos tactisch zijn plaats aan de start en werd eerste spartaan.  Niet veel 
later finishte Stein (31e) als 2e bij de masters M60 en Pierre (32e) die 
ondanks de overblijfselen van een verkoudheid provinciaal kampioen 70+ 
werd.  Eddy G. (49e) liep ruim drie minuten voor de laatste atleet over de 
eindstreep.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFICIAT AAN ALLE ATLETEN !!! 
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