
Het winterseizoen is aangebroken 

 

Berlare 23/10 

Na de traditionele oefencrossen in Aalter en Lievegem was er zondag de al even traditionele “crosscup 
relays” die sinds enkele jaren doorgaan in Berlare.  Met uitzondering van de Pup waren we in elke andere 
Cat goed vertegenwoordigd.  Alle foto’s hieronder “gevonden” op de FB clubpagina 

 

Bij de Ben wordt nog geen uitslag opgemaakt maar daar werden de clubkleuren van sponsor LUXOR 
Maldegem hoog gehouden door Casper Van Acker, Tijl Present en Loïc De Baets.  Bij de Min meisjes 
hadden we vier trio’s ingeschreven.  Op een 13de plaats vinden we onze beste vertegenwoordigers et Nina 
Tevels, Olivia Strobbe en Olivia Besson,  op rang 50 staan Marie Stockman, Elena Ballegeer en Maya Van De 
Broeck, vijf plaatsen verder vinden we Nore Mattheeuws, Darya Moudretsov en Lotte Sierens en o een 
64ste plaats treffen we Fran Dobbelaere, Inoa De Weerdt en Fleur Besson. Staar jullie niet blind op de 
getallen want de ploegen kwamen met een zeer klein verschil over de meet.  In totaal namen 76 teams 
deel.    

 



Bij de jongens van deze leeftijdsgroep vielen Victor Neyt, Tristan De Greve en Josse Willem net naast het 
podium, op 5 seconden van de winnaars.  De andere groep met Ferre Mattheeuws, Léon Casteleyn en 
Maurits Pira haalde de meet in 66ste stelling.  

 

Ook bij de Cad kwamen onze atleten goed uit de verf.  Léonie De Baets, Aurélie Casteleyn en Livia De Greve 
staan als 18de opgetekend., Noor De Wulf, Fien Sierens en Mare De Coninck eindigden als 59ste van 66 
ploegen.   Bij de jongens werden Flavio Van Loo, Sigur Craeye en Noah Buysse 16de , Ilya Moudretsov, Lukas 
Fouquaert en Emile Van Den Bussche werden 51ste genoteerd. 

Bij de AC dames liep Margaux Dossche een zeer sterke eerste aflossing, ze gaf het stokje door aan Jenka 
Wittevrongel die op haar beurt Axana Schaeverbeke aan het werk zetten.  Deze dames zetten de sterkste 
prestatie van de laatste jaren neer.  Als je weet dat je optornt tegen de Belgische top en je kan je als 7de 
over de meet smijten, dan ben je goed bezig.  Als je ook nog weet dat Margaux nog altijd maar Sch is, dan 
belooft dit totaal voor de komende regionale veldlopen.   

 

 



Bij de Sen mannen werd nog sterker gepresteerd.  Neofiet in onze rangen Wout De Waegenaere, Sander 
Vercauteren en Manuel De Backer haalde de vijfde plaats en waren de eerste individuele Vlaamse ploeg.   

Bij de Sch dames werden Lore Sierens, Kato Van Hoecke en Marthe De Mits als 15de afgevlagd.  De jun 
heren (met 1Sch in hun rangen) liepen naar een 29ste stek.  Het waren Jesper Wouters, Maxim Symoens en 
Max Van De Sompel die voor dit kunststukje zorgden.   Bij de Mas heren haalden Kurt De Wulf, Lucien 
Heyde en Maarten Van De Sompel de 41ste rang.  

 

Maarten hielp Lucien aan de nodige punten 

  

 

Het is nu uitkijken naar de regionale veldlopen te beginnen met Halestra (St Maria Aalter, 13/11) en de 
week nadien Deinze aan de Brielmeersen.  Ik hoop dat we deze winter met veel zegetuilen naar huis keren 
(Achiel)  

 


