VELDLOOP HALESTRA
Maria Aalter 13 november
De eerste veldloop in onze regio werd betwist onder een stralend zonnetje. Iedereen liep er gelukkig bij en de
atleten gaven het beste van zichzelf
Bij de Kan en Ben wordt nog onder begeleiding gelopen en wordt geen uitslag opgemaakt. Bij de meisjes zagen we
Kato Boelens en Anna Goossens hun loop afwerken, bij de jongens waren dat Tijl present, Remi Blomme,
Florian Dewilde en Peppe François.
Vanaf de Pup worden echte wedstrijden betwist. Bij de eerste jaar haalde Marthe Van Wynsberghe de 26ste stek,
Fayah Pieters werd 31ste, Oona Boelens 33ste en Janne Pardon 41ste. Bij de oudste meisjes van deze leeftijdsgroep
haalde Leonie Wildemauwe de 13de stek en werd Oona Van Der Jeught als 21ste genoteerd. Enkel bij de eerste
jaar jongens vielen de kleuren van sponsor LUXOR te bespeuren. Arthur Blomme liep binnen als 44ste.
Bij de Min meisjes was er een mooie opkomst. Bij de dametjes van 2011 haalde Olivia Strobbe een fantastisch
mooie tweede plaats en zelfs de derde plek werd ingenomen door een Meetjeslandse. Het was Nore
Mattheeuws die stond te blinken in de zon. Elena Ballegeer werd zevende, >Fran Dobbelaere 34ste, Inoa De
Weerdt 38ste met Darya Moudretsov in haar spoor.

Links Olivia, Rechts Nore
Bij de tweede jaar haalde Claire Van Paemelen de elfde rang, liep Marie Stockman als 21ste over de meet en werd
Maya Van Den Broeck als 27ste afgevlagd. Bij de jongens van 2011 werd Léon Casteleyn als 22ste opgeschreven
maar bij de 1 jaar oudere kerels konden we onze eerste zege van de namiddag begroeten. Victor Neyt won met
veel overtuiging deze wedstrijd, gesterkt door zijn puike prestatie van vorige week. Ferre Mattheeuws werd
achtste, Lucas Vermeire 31ste. Groot zegekandidaat Tristan De Greve diende af te haken voor de wedstrijd met
opspelende kniepijn.

Het is lang geleden dat er nog eens 5 Cadetten in onze clubkleuren de wedstrijd betwistten bij de Cad. Zij kregen
2865m voor de kiezen. Livia De Greve viel net naast het podium en was licht ontgoocheld want ze kreeg geen
extra prijs. Aurélie Casteleyn haalde de 7de stek, Marthe De Mits viel net buiten de toptien. Léonie De Baets
werd 13de en Sam D’Havé, de kleinste van de ganse hoop, werd 24ste. Bij de jongens van deze categorie was er
een 18de plaats voor Sigur Craeye, staat Arthur Lacaeyse als 23ste en werd Ilya Moudretsov 28ste. Leuk voor Ilya is
dat hij blijkbaar verlost is van zijn pijn en dat het nu alleen maar crescendo kan gaan als hij de trainingen bij
trainer Dirk goed kan verwerken.
Bij de Sch jongens haalde Jesper Wouters een voortreffelijke 22ste rang, het gaat een stuk vlotter dan vorig jaar. Bij
de Mas heren 50+ was er een goede wedstrijd van Marnix Leers die zeer tevreden bleek mijn zijn elfde stek,
vierde in de leeftijdsgroep 55+.
Bij de Sen dames liet Axana geen twijfel bestaan over haar intenties. Van bij de start ging ze aan de kop sleuren,
iedereen moest lossen. Bij de eerste passage aan de meet liep ze al een 10tal meter voor en die voorsprong
breidde ze alleen maar uit. In haar schaduw liep Jenka Wittevrongel een zeer sterke wedstrijd. Bij de eerste
doorkomst liep ze in vierde positie maar hield ze de anderen binnen schot. In de tweede ronde begon ze haar
remonte om gezamenlijk met de derde atlete de laatste ronde aan te vatten. In die laatste ronde rukte ze verder
op naar voor om zeer sterk te eindigen en de derde plaats van het podium in te pikken. Haar pistewerk deze
zomer werpt zijn vruchten af.

Foto Els Pierets
Volgende week zijn onze atleten te zien in Deinze. AC Deinze - Cross AC Deinze 20 november Kom ze massaal
aanmoedigen. Inschrijven via Atletiek.nu tot 18/11 23:59u

