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Op de grootste veldloop uit de regio kwamen een mooi aantal atleten aan de Start.  Ondanks het 
last-minute afhaken van van enkele onder hem werden onverwacht mooie resultaten neergezet.  
Meer dan 1100 atleten namen de start. 

Bij de jongste atleten merkte ik 3 van onze Ben die de kleuren van sponsor LUXOR met verve 
vertegenwoordigden . Bij de meisjes Kato Boelens en bij de jongens waren dat Lowie De Geyter en 
Loïc De Baets. 

Bij de Pup meisjes haalde Oona Boelens een 43ste stek en bij de jongens  sprintte Mathias Strobbe 
naar een 18de rang. 

Bij de eerste jaar Min meisjes hadden we een mooie vertegenwoordiging.  Olivia Strobbe kon haar 
kunststukje van vorige week niet herhalen en viel net naast het podium.  Nore Mattheeuws liep naar 
een 9de rang, Elena Ballegeer werd 13de.  Inoa De Weerdt snoepte Darya Moudretsov de 49ste rang af.  
Darya was wel in de verdrukking gekomen in de start door tussen twee atletes te gaan staan die een 
hoofd groter waren en die haar achteruit drukten toen het startschot ging.    Bij de meisjes van 1 jaar 
ouder haalde Nina Tevels een verdienstelijke 5de plaats.  Olivia Besson werd elfde en Claire Van 
Paemelen betaalde leergeld in de omvangrijke groep maar kon zich nog naar een 29ste plaatst 
opwerken.   Bij de jongens van deze leeftijdsgroep werden Josse Willem en Léon Casteleyn 
respectievelijk 24ste en 34ste. Bij de oudste kerels hoopten we op meer.  Na de stunt vorige week van 
Victor Neyt in Aalter was nu ook zijn maatje Tristan De Greve present.  Van in het begin muisden 3 
atleten er van onder, waaronder onze twee vertegenwoordigers.  Ze maakten elkaar het leven lekker 
zuur en, bij het ingaan van de 3de ronde kwam er afscheiding.  Victor moest een gaatje laten, en ook 
de atleet van Waasland kon het tempo van Tristan niet meer bolwerken.  Toch was het doorgaan tot 
aan de meet want er was telkens maar 1 seconde tussen de protagonisten.  Zeg dat ze fier stonden te 
blinken.   

 



 

De eerste aangename verrassing kwam bij de Cad meisjes.  Hetzelfde viertal van vorige week tekende 
present.  Zij dienden 2900m te overbruggen.  Na de eerste grote ronde zagen we Livia De Greve 
aanhaken bij de kopgroep.  Marthe De Mits, Aurélie Casteleyn en Léonie De Baets liepen in het 
peloton.   Bij het ingaan van de laatste rechte lijn zagen we Livia zowaar als derde lopen en ze kon die 
positie behouden.  Lichtjes onderkoeld maar met een brede smile op het aangezicht mocht ze 
ditmaal wel een enveloppe ontvangen.  Marthe snoepte Aurélie de 19de plaats af en Léonie werd 
27ste.   

 

Bij de jongens liep Sigur Craeye naar een 25ste plaats, Emile Van Den Bussche werd 44ste en Ilya 
Moudretsov 46ste.  Noah Buysse werd in de eerste ronde onderuit gehaald in een bocht en moest 
mankend opgeven.  



Bij de Sch dames zagen we enkel Kato Van Hoecke aan de start.  Margaux Dossche moest last minute 
afhaken, en in overleg met trainer Dirk, wegens een lichte kwetsuur.  Het was dus aan Kato om de 
clubkleuren hoog te houden.  Bij het uitkomen van de kleine ronde zagen we haar passeren in een 
omvangrijke kopgroep.  Bij het einde van de eerste grote ronde liep ze zowaar in 5de stelling.  Groot 
was de verbazing van de meegereisde supporters toen ze in de rechte lijn als tweede opdook en die 
positie niet meer af gaf.  Op korte termijn is Kato opgeklommen naar een sterke regionale pion, 
proficiat.   

 



Samen met de Sch lopen ook we W50+.  We zagen Lizzy een furieuze start nemen.  Die wou zich de 
kaas niet van het brood laten eten.  Tussen al dat jong geweld wist ze zich goed te verdedigen en 
geen enkele Leeftijdgenote kon haar nog de zege ontfutselen.  Na de wedstrijd vertelde ze dat ze zo 
fel gestart was omdat ze bang was in de achtergrond te verzeilen en het overzicht te verliezen.   

 

Jesper Wouters liep ook een goede wedstrijd en kon dit bekronen met een 32ste plaats.  Bij de M50+ 
liep Marnix Leers naar een elfde rang, Lucien Heyde diende in de wedstrijd gas terug te nemen 
wegens tegentrekkende kuiten en liep als 14de over de meet.  



Bij de Sen vrouwen moesten ze 5800m betwisten.  Een atlete van Kontich-Aartselaar (je komt niet 
van zo ver als je niet kan lopen) ging er onmiddellijk vandoor.  Axana Schaeverbeke zette zich aan de 
kop van de groep.  Jenka Wittevrongel liep bij de eerste doorkomst in elfde positie.  In de tweede 
ronde had Axana zich afgezonderd in tweede stelling, Jenka was opgeschoven naar de zevende 
plaats.  In de laatste ronde ging een atlete van Rieme over Axana waardoor ze zich tevreden moest 
stellen met een derde plaats.  Ze bleek zich daar uiteindelijk wel tevreden mee te kunnen stellen.  
Jenka zette haar opmars verder en liep als vijfde over de meet.  Sterk staaltje van uithouding en 
wedstrijdindeling.   

 

 

Axana werd verdienstelijk derde (foto Gaby De Vos)  

Brugge, 20 november 
 
Op de veldloop van Brugge kwam slechts 1 Meetjeslandse atlete in actie.  Een weder-optredende Zoë 

De Soete liep naar een mooie tweede stek bij de Sch meisjes, tussen twee meisjes van ROBA.  
Hebben we binnenkort een ongekende luxe in deze categorie? 

 
Volgende week is er de Crosscup in Roeselare en de week nadien staat Berlare op de kalender.  Dat 

weekend beginnen ook al de indoorwedstrijden in Gent.  


