
Zonnige en geslaagde editie in  LIEVEGEM 
OEFENCROSSEN AFGEWERKT 

De winter nadert in sneltempo.  Terwijl de werpers nog de laatste greintjes energie er door 
jagen liggen de oefen-crossen ook reeds achter de rug. 
 
Aalter 10 oktober 

Het eerste oefengalop door de velden ligt traditioneel in Aalter.  Spijtig genoeg wordt daar 
nog steeds per categorie en niet per geboortejaar gelopen, zeer frustrerend voor de 
eerstejaars. 

Onze Kan en Ben stuurden hun kat  en bij de Pup meisjes ging Elena Ballegeer met de zege 
lopen.  Darya Moudretsov werd zesde en in haar spoor volgden Inoa De Weerdt, Fran 
Dobbelaere en Oona Van Der Jeught.  Bij de jongens van deze categorie was er zilver voor 
Lennerd Claeys en viel Léon Casteleyn net naast het podium.  

Bij de Min meisjes haalde Livia De Greve een zilveren medaille en in haar spoor legde Aurélie 
Casteleyn beslag op brons.  Bij de jongens van deze leeftijdsgroep legde Tristan De Greve 
beslag op de gouden medaille, Lukas Fouquaert viel net naast het podium en Ilya 
Moudretsov kon zich als negende over de streep wurmen.   

Kato Van Hoecke won de wedstrijd bij de Cad  en bij de jongens wist Noah Buysse beslag te 
leggen op de zilveren medaille.  Sigur Craeye werd vijfde, Jolan De Coster achtste en na hem 
volgden nog Joran Claeys en Jesper Wouters.  

Eeklo 16 oktober 

Toch nog een respectabele opkomst voor de laatste werpermeeting  van dit seizoen in Eeklo 
en dit ondanks de heftige concurrentie.  

Cad Brend Goethals werd achtste in het discuswerpen met 22m07 en vierde in het 
hamerslingeren met 26m20.  Sch Morgane Van Daele won het discuswerpen met 23m51, 
Ona Lemmens werd tweede met 17m21.  Morgane haalde de derde stek met de kogel en 
8m52.  In het hamerslingeren was ze de beste met een PR van 44m03, Ona werd daar derde 
met 30m77.  Jun Maité Van Daele was de beste in het hamerslingeren waar ze de bol van 
4kg liet landen na 35m83 en in het gewichtwerpen verbeterde ze haar eigen clubrecord naar 
11m03.  3 van haar 6 worpen waren beter dan het vorig CR.  Sen Tim Van Goethem werd 
derde met de hamer door hem 37m31 weg te slingeren, Tim Bruggeman werd vierde met 
een PR van 32m48. Tim B werd ook nog tweede in het gewichtwerpen met 9m06 als beste 
van de zes worpen. Mas Etienne De Vriendt werd vierde in het discuswerpen met een worp 
van 25m68, in het hamerslingeren werd hij derde met 24m49 en in het gewichtwerpen 
vierde met een SB van 8m67.  De ietwat jongere Mas Marc Huyghe won het hamer met 
35m54.  In het kogelstoten werd hij tweede met 8m48. Mas Carine De Sutter werd derde 
met de hamer en 30m18 prijkt na haar naam.  Haar gewicht van 7,26kg slingerde ze naar 
9m08 wat 1cm meer is dan haar SB.  Haar jongere zus Mirjam werd tweede met de hamer in 
een SB van 24m22 en in het gewichtwerpen haalde ze 7m38 met de bol van 9kg.  



 

Lievegem 17 oktober 

Wegens werken aan de tennisterreinen in Zomergem werd de jaarlijkse veldloop verplaatst 
naar Lovendegem.  Om de sporthal hadden de medewerkers van de lokale kern een mooie 
omloop uitgebouwd.  Het letterlijke toppunt was wel de pittige heuvel op het parcours. 

Recreantentrainer Arne De Graeve gaf hert goede voorbeeld in de volkscross.  Hij ging met 
de zege lopen voor Glenn Potvliege, Hans Potvliege vervolledigde het podium.  Sabine Van 
Hecke haalde de vijfde stek binnen.  Recreanten zijn een nieuwe doelgroep binnen de 
vereniging en werken hun rondjes af in Maldegem.  

In de gezamenlijke wedstrijd van Kangoeroe en eerste jaar Benjamin werd Xanne Stock 
zesde, Fien De Keyser achtste, net voor Nelle Pardon.  Clara Van De Steene haalde de elfde 
stek.  Bij de 1 jaar oudere dametjes werd Delilah Van Reybrouck tweede voor Aiko 
VanHaelewyn en Janne Pardon.  Bij de jongste kerels ging Michiel Blondeel met de zege aan 
de haal. Peppe François mocht het brons afhalen.  Julian De Coninck werd vijfde voor Nelles 
Van Waeyenberghe en Lowie De Geyter.  Lucas Scheirssen werd negende, voor Mon 
Vereecke.  Verder vinden we nog Dries Smets (12), Lucas Zecchin Ducarmon (17) met net na 
hem Bent Itterbeke.   Bij de oudste jongens werd Arthur Crucke derde ten nadele van Linus 
De Poortere en Gilles De Witte.  Adam Van de Steende werd zevende, Mathieu Goeteyn 
negende en Elias Serlet tiende.  

 

De jeugd werd uitstekend begeleid door Jente en Xander 

Bij de eerste jaar Pup meisjes mocht Cora Van Der Jeught de zilveren plak afhalen.  Leonie 
Wildemauwe werd vijfde, Lente Desseyn achtste en Anna Lucia Pappi negende.  Bij de oudste 



meisjes ging Olivia Strobbe met de zege aan de haal voor Lotte Sierens.  Elize Borgonjon viel 
net naast het podium maar kon zich toch plaatsen voor Darya Moudretsov en Inoa De Weerdt.  
Floor Van Meenen werd achtste.  Bij de jongste mannen haalde Wannes De Vlieger zilver en 
viel Ferre De Maertelaere  net naast het podium.  Bij de oudste vertegenwoordigers van deze 
leeftijdsgroep haalde Lennerd Claeys de tweede plaats binnen.  Valentino Standaert werd 
vierde, Staf Crucke zevende.  Léon Casteleyn snoepte Ryan De Meyer de tiende plek af.   

Bij de Min meisjes van 2010 wist Olivia Besson de zilveren plak te ontfutselen aan Nina 
Tevels.  Fleur Besson viel net naast het podium.  Jorijn Crucke  haalde de zesde stek, Marie 
Stockman werd achtste en Noor Van Kerckvoorde elfde.  Bij de oudste dametjes ging Livia De 
Greve direct aan de leiding om die niet meer af te staan.  De haalde het voor Aurélie 
Casteleyn, Léonie De Baets, Fien Sierens en Mare De Coninck.  Noor De Wulf werd zevende.  
Tristan De Greve was jaloers op zijn zus en voerde hetzelfde kunststukje op.  Hij had wel veel 
weerwerk aan Victor Neyt en Maxime De Rocker.  Yngo Gekiere werd zesde net voor Jules 
Blondeel, die al een voetbalmatch in de benen had.  Jules Tuytens werd negende, Robbe 
Pardon elfde, Mathis Duchene dertiende net voor Maurits Pira.  Bij de oudsten van de jeugd 
haalde Lukas Fouquaert zilver en viel Senne De Latter naast het podium.  Dante Schroyens 
werd zesde en Ilya Moudretsov achtste.  

 

Olivia en Nina proberen de wedstrijd hard te maken maar zullen de zege moeten laten 
gaan. 

In de korte cross was er maar 1 deelneemster na collectief afhaken van de sprinters (voor 
wie die veldloop origineel voorzien was).  Aline Baeke verkoos nog het kortere werk.  Bij de 
heren haalde recreant Mik Van Daele het zilver.  Cad Kato Van Hoecke won in haar categorie 
en bij de jongens was er een mooie tweede stek voor Noah Buysse.  Sigur Craeye werd vijfde 



voor Flavio Van Loo.  Arthur Lacaeyse werd achtste voor Jesper Wouters en Jolan De Coster. 
Niels Staelens haalde de dertiende stek voor Joran Claeys.  Bij de Sch haalde Margaux 
Dossche de zege binnen voor Zoë De Soete.  In de gezamenlijke wedstrijd voor de resterende 
dames ging Axana Schaeverbeke met de overwinning lopen maar ze moest lang het 
gezelschap dulden van  Jenka Wittevrongel. Bij de heren was Jun Maxim Symoens licht in het 
nadeel door pijn in de knie.  Hij hield zich dan maar wat in want volgende week is veel 
belangrijker voor hem.   

Alle foto’s van de hand van Jurij Moudretsov, en de volledige uitslag van deze wedstrijd. 
staan binnenkort op de clubsite bij “resultaten en foto’s”  De foto’s bij deze nieuwsbrief zijn 
van Gaby De Vos, opa van Nina. 

 

Opgetekend door Achiel 


