
Axana Schaeverbeke en Tristan De Greve  winnen in Aalter 

Op de veldloop van Aalter waren een veertigtal Meetjeslanders ingeschreven.  Mooie 
resultaten werden neergezet 

Bij de Kan en Ben wordt geen uitslag opgemaakt.  Nelle Pardon deed mee bij de meisjes en 
Lowie De Geyter kwam aan de start bij de jongens.  Bij de tweede jaar Ben meisjes hadden 
we met Janne Pardon en Delailah Van Reybrouck twee ijzers in het vuur.  Bij de eerste jaar 
jongens nam Peppe François deel. 

Bij de Jongste Pupillen meisjes haalde Fien Van Landuyt de eindstreep als 30ste (van 44) en bij 
de oudste dametjes was er een zesde stek voor Olivia Strobbe.  Elena Ballegeer snoepte de 
13de stek af van Elize Borgonjon (op 46).  Bij de jongste kerels van deze leeftijdsgroep was er 
een 25ste plaats (op 44) voor Wannes De Vlieger. Bij de oudsten was er een twaalfde stek 
voor Lennerd Claeys, Haalde Léon Casteleyn de 27ste rang en kon Valentino Standaert zich 
net voor Ryan De Meyer over de meet wurmen om de 49ste stek binnen te halen (op 56).   

 

Bij de eerste jaar Miniemen deed Nina Tevels er alles aan om iedereen uit haar spoor te 
krijgen.  In het laatste stuk kreeg ze een terugval waardoor ze net naast het podium 
belandde.  Zeer offensieve wedstrijd en dit is steeds leuk.   

 

 



Bij de oudste dametjes Kon Livia De Greve niet optornen tegen de latere winnares maar ze 
was toch zeer tevreden met haar tweede stek. Aurélie Casteleyn wist de elfde stek te halen 
ten nadele van Léonie De Baets.  Noor De Wulf finishte als 27ste (op 29).  

 

 

 Bij de jongste knapen was de ganse wedstrijd een kamp tussen twee trainingsmaatjes.  
Tristan De Greve wist het laken naar zich toe te trekken en haalde het met 1 seconde voor 
Victor Neyt. De papa’s vonden het mooi hoe twee clubmaatjes elkaar naar een hoger niveau 
stuwden. Yngo Gekiere werd 22ste, Robbe Pardon 39ste en Maurits Pira 64ste.  Bij de oudste 
jeugd was er een dertigste plaats voor Senne De Latter.   

 



Bij de Cad jongens was er een mooie zesde stek voor Noah Buysse alhoewel hij mij na de 
wedstrijd vertelde dat hij pijn had op de voetzool en dit voor aanvang van de loop.  Sterk 
staaltje van doorzettingsvermogen.  Sigur Craeye werd 24ste en Arthur Lacayse 41ste op 50 
aangekomen atleten.   

 

Bij de Sch meisjes was er een formidabele wedstrijd van Zoë De Soete. Tegen een atlete van 
AZW kon ze niet optornen maar ze kon de tweede plaats veroveren met ruime voorsprong 
op de bronzen medaillewinnares. Bij de Mas heren was er een voortreffelijke elfde plaats 
voor Marnix Leers, en of hij er blij mee was. …… 

 

Bij de Jun-Sen-Mas vrouwen liet Axana Schaeverbeke er geen gras over groeien.  Van bij de 
eerste meters begon ze aan de kop te sleuren en iedereen moest plooien.  Ronde na ronde 
bouwde ze haar voorsprong uit om het te halen met 27 seconden voorsprong op de eerste 

concurrente.  Dat belooft voor de volgende wedstrijden maar toont ook aan dat ze een 
goede zomer doorgemaakt heeft.  Jenka Wittevrongel wist een formidabele vijfde stek in de 

wacht te slepen.  Daar hebben we ook nog het laatste niet van gezien.  

 

 



Bij de Jun heren haalde Maxim Symoens een mooie achtste stek binnen na een goed 
opgebouwde race.   

 

 

 

Ter plaatste gezien en genoteerd door Achiel 


