Axana en Zoë winnen in Oudenaarde
Op de veldloop van KASVO waren een tiental Meetjeslanders ingeschreven. Op een
selectieve omloop kwam onze atleten goed uit de verf
Bij de eerste jaar Pupillen ging Léonie Wildemauwe met 16de prijs lopen. Bij de oudste van
deze categorie was er een tiende stek voor Nore Mattheeuws en kwam Inoa De Weerdt als
21ste over de streep. Een jarige Darya Moudretsov haalde de 29ste rang en Fran Dobbelaere
finishte als 31ste.

Fran en Darya

Bij de Min van 2010 was er een 8ste stek voor Nina Tevels die gestadig progressie maakt.
Livia De Greve moest de familie eer hoog houden want broer Tristan lag geveld met dat
knudde virus. Ze deed dit zeer goed want ze finishte als zesde. Bij de jongens dook Ferre
Mattheeuws het veld in en hij wist zich als 29ste te plaatsen. Bij de oudste kerels haalde
Senne De Latter de 21ste prijs binnen.

Senne
Bij de Sch dames maakt Zoë De Soete enorm snel progressie. Velen zien in haar een echte
afstandloopster. Van bij het begin nestelde ze zich aan de kop van de wedstrijd en de
anderen dienden 1 voor 1 te lossen. De laatsten die losten waren atleten uit Henegouwen.
Het was met een ruime voorsprong dat ze het laken naar zich toe wist te halen.

Zoë
In een wedstijd met 47 deelneemsters aan de start bij de Junior, Senior en Master vrouwen
moest Axana Schaeverbeke uit Maldegem in het begin de kat uit de boom kijken. Twee
Juniores dames gingen er als een speer vandoor en ze was op achtervolgen aangewezen.
Ronde na ronde naderde ze op de jongere atletes om ze in de derde ronde bij de lurven te

vatten. Ze begon dan maar zelf tempo te maken maar 1 atlete van de lokale club wou niet
wijken. In een prangende eindsprint diende ze wel de duimen te leggen maar de dames
werden elk eerste in hun categorie. Na de winst in Aalter begin november dus al te tweede
zege. Collega Senior Jenka Wittevrongel wist een mooie negende stek in de wacht te slepen.
Jenka kampt met een trainingsachterstand daar ze nu voltijds werkt als kinésiste. Bij de
Junior heren was Maxim Symoens vergeten zich aan te melden in het secretariaat. Minder
dan 10 minuten voor de start viel zijn frank. Het was dus een gestresseerd atleet die aan de
start kwam maar toch ging hij behoedzaam van start en wist hij op te klimmen naar de
achtste rang.

Jenka
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