
VELDLOOP ROESELARE – OUDENAARDE 

EERSTE INDOOR AFGEWERKT 

 
 
Roeselare 27 november 
 

Verslagje ter plaatse door Kelly, mama van Livia en Tristan, waarvoor dank.   
“Was weer zwaar in Roeselare. De meesten waren niet tevreden en bijna iedereen had koud maar dus eigenlijk 
deden ze het allemaal goed. Alleen Livia is gestopt met hoofdpijn. Ze had dat beter voor de start gezegd (ze was 
verkouden) maar niets aan te doen. Tristan moest aanvallen in functie van het klassement en dat deed hij ook en 
super goed maar te veel gegeven en niet kunnen doortrekken tot einde. Eerste helft de kop gedaan. Maar al bij al 
goed hoor. Je moet eens iets proberen hè. Hij wist wat hij deed en probeerde Tis niet gelukt maar dat vond hij 
niet heel erg.  Was enkel jeugd en 3 cadetten 
 
Léonie Wildemauwe was tevreden met haar resultaat.  Ze werd elfde.  Bij de Min meisjes van 2011 haalde Fran 
Dobbelaere de 23stek en bij de 1 jaar oudere dametjes staat Olivia Besson als 17de genoteerd.  Die heeft blijkbaar 
de smaak voor het buitenwerk teruggevonden.  Bij de jongste kerels van die categorie liet Léon Casteleyn een 
20ste plaats noteren en bij de oudsten werd Tristan De Greve zevende net voor zijn trainingsmaatje Victor Neyt.  
Het zal er voor hen op aankomen de anderen het werk te laten opknappen en proberen toe te slaan op het goede 
moment.  Bij de Cad meisjes liep Aurélie Casteleyn binnen als 34ste en werd Noah Buysse bij de mannelijke 
collegae 23ste.  Deze week werd hij gelukkig niet ondersteboven gelopen.   
 
Gent, 4 december 
 
Op de indoormeeting van KAAG kwamen een handvol van onze atleten hun snelheid aanscherpen.  Min Tristan 
De Greve werd derde op de 60m in een PR van 8”71, op de 300m was hij de primus in een CR van 42”96.  Bij de 
meisjes van deze leeftijdsgroep werd Olivia Besson derde op de 60m in 8”66.  Op de 60mH werd haar zus Fleur 
derde in 10”47.  Beide zussen namen ook deel aan het verspringen en Olivia veroverde brons met 4m32, Fleur 
haalde de vijfde stek met 4m04.  Ze namen ook nog deel aan de 150m.  Olivia werd vierde in 21”52, Olivia 
Strobbe nam ook deel aan dit onderdeel en werd zesde in 21”97.  Fleur haalde de 13de plaats in 23”01. 
 

 
Foto FB pagina van mama Anne 



Er kwamen ook nog enkele Cad hun eerste stappen zetten op het ovaal.  Niels Staelens werd 15de op de 60m in 
8”45.  Op de volle baanronde werd hij 16de in 28”30.   Mare De Coninck werd 14de op de rechte lijn in 8”72, 
Gaëlle Catrysse werd 33ste in 9”58.  Op de volle ronde werd Mare 15de in 29”31, Gaëlle werd 34ste in 31”81.   
 
Oudenaarde 4 december 
 
Pup Léonie Wildemauwe haalde de 18de stek en was daar blijkbaar zeer tevreden mee lees ik op de FB pagina 
van de club.  Bij de tweede jaar Min meisjes was er een voortreffelijke zesde rang voor Nina Tevels.   

 
Foto Gaby De Vos 

 
 Léon Casteleyn wist de 21ste prijs mee naar huis te brengen bij de jongste Min, bij de1 jaar oudere kerels wist 
Victor Neyt een zilveren plaats te veroveren.  Hij diende enkel te plooien voor een atleet van over de 
provinciegrens.  Bij de Sen dames kon Axana Schaeverbeke haar zege van vorig jaar niet verlengen.  Ze diende 
die te laten aan een lokale atlete.  Jenka Wittevrongel vocht zich naar rang zes en zal ook wel tevreden 
terugkijken op die prestatie bij onderkoelde temperaturen.  Op de korte cross werd een heroptredende Thibault 
Willems 18de.   
 


