
Tristan De Greve, Lucien Heyde en Sander Vercauteren  winnen in Deinze 

Op de veldloop van Deinze waren een mooi aantal  Meetjeslanders ingeschreven.  Puike 
resultaten werden neergezet. 

Bij de Kan en Ben wordt geen uitslag opgemaakt.    Bij de Kan nam Kato Boelens deel aan de 
loop en bij de tweede jaar Ben meisjes hadden we met Delailah Van Reybrouck en Oona 
Boelens twee ijzers in het vuur.  Bij de eerste jaar jongens nam Peppe François deel. 

Bij de eerste jaar Pup dames werd Léonie Wildemauwe mooit tiende en haalde Oona Vazn 
Der Jeught de 26ste stek.  Bij de oudste meisjes van deze categorie was er een 10de plaats 
voor Nore Mattheeuws, Elena Ballegeer kwam als 25ste binnen, Inoa De Weerdt snoepte 
Darya Moudretsov de 48ste prijs af.  Bij de oudste jongens was er een 39ste stek voor 
Lennerd Claeys, haalde Léon Casteleyn de 40ste rang  en staat Cies Vandemaele als 59ste 
gerangschikt. 

 

Bij de eerste jaar Miniemen vinden we Nina Tevels terug op een 20ste stek, Marie Stockman 
liep als 45ste over de lijn.   Bij de oudste dametjes werd Aurélie Casteleyn 13de en Léonie De 
Baets kwam als 23ste binnen.  Sam D’Havé haalde de dertigste rang en drie plaatsen verder 
vinden we dan Noor De Wulf .  

 

Aurélie Casteleyn  

 

 Bij de jongste Min  was de ganse wedstrijd een kamp tussen 5 atleten.  Tristan De Greve 
wist het laken naar zich toe te trekken, Victor Neyt liep ditmaal naar een vijfde rang.  Ferre 
Mattheeuws werd 20ste en Josse De Lobel 57ste  



 

Bij de Cad jongens hadden we 3 knapen aan de start.  Sigur Craeye werd 36ste, Jesper 
Wouters 54ste en Jolan De Coster 57ste.  

 

Bij de Sch dames liep Margaux Dossche een goede wedstrijd.  Na een onderbreking van 
enkele weken is het nog een beetje zoeken naar wedstrijdritme maar ze kon toch direct het 
podium halen, zij het op de onderste trede.  

 

Bij de Sch jongens was er een formidabele wedstrijd van een weder optredende Charles 
Willems. Hij haalde een voortreffelijke tiende rang. Bij de Mas heren was er een mooie 13de 
plaats voor Marnix Leers, net voor Lucien Heyde die wel de snelste was van de M65+ 



Bij de Jun-Sen-Mas vrouwen wist Jenka Wittevrongel zich te plaatsen op de veertiende rang  

 

 

Bij de Jun heren haalde Maxim Symoens een mooie negende stek binnen en hij was 
tevreden met deze prestatie. Maarten Van De Sompel werd 26ste in zijn leeftijdsgroep.  

Bij de Sen heren stond geen maat op Sander Vercauteren die het haalde met meer dan 20 
seconden voorsprong van de winnaar van vorig jaar.  Die zou volgende week wel eens 
kunnen verbazen in Roeselare.  
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