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Nele Tordeur.

Luna De Troyer.

TORDEUR EN VANDERLINDEN BLIJVEN HET MINST  
IN DE DIEPE MODDER PLAKKEN

Wie vorig jaar de nieuwe veldloop van AC Pajottenland nog niet 
verkend had, en afging op het idee dat een parcours rond een 
voetbalterrein wel vlot beloopbaar moest zijn, kwam zondag 
zwaar bedrogen uit in Gooik. De nieuwe PK-omloop was énorm 
zwaar: niet omdat er kuitenbrekende hellingen lagen zoals in Len-
nik, maar wel omdat de modder in dikke pakken aanwezig was. 
Atleten bleven tot boven hun enkels in die blubber steken. DCLA en 
ROBA, de met voorsprong grootste clubs van de provincie, namen 
revanche voor hun mindere PK indoor een week eerder en trokken 

de meeste medailles naar zich toe met elf stuks voor DCLA en tien voor ROBA in 
de categorieën van cadet tot senior. De Leuvenaars domineren evenwel niet meer 
zoals enkele jaren geleden toen ze de helft van alle podiumplaatsen opeisten. De 
hoofdvogels schoten ze wél af. Nele Tordeur en Laurens Vanderlinden, allebei jon-
ge DCLA-ers, waren heer en meester in de lange crossen. Dilbeek AC deed het net 
als in de indoorhal uitstekend en was goed voor zes medailles, thuisclub Pajotten-
land rijfde er vier binnen, evenveel als AC Kortenberg. Nog opvallend: Olympic 
Essenbeek Halle, dat in de CrossCup nochtans zo vaak domineert, bleef op één 
schamele medaille steken.

SENIORES VROUWEN 

De zware omloop in Gooik schrok Nele 
Tordeur/DCLA duidelijk niet af. Van bij 
het begin stoof ze ervandoor om haar 
voorsprong daarna stelselmatig uit te 
bouwen. De concurrentie moest er niet 
aan denken om terug in haar buurt te 
geraken. De kloof zou aan de finish 38 
seconden bedragen, Nele mocht haar eer-
ste provinciale schildje ophalen en volgde 
Jenna Wyns/VAC op, die niet aan de start 
verscheen. De strijd om de dichtste ere-
plaatsen was spannender. Aanvankelijk 
kwam er een achtervolgend groepje van 
drie: Eline Van Craenenbroeck/DAC en 
masters Mona Rahmé/DCLA en Melissa Van 
Den Driessche/ACP die zich beiden het 
actiefst toonden. Hoewel het meestal de 
masters zijn die hun wedstrijd het beste 
indelen, was het deze keer seniore Jolien 
Vandermoortele/ROBA die haar krach-
ten het best spreidde in de modder. Ze 
keerde terug uit de achtergrond, ging het 
drietal voorbij en snelde naar de tweede 
plaats. Eline kon Mona afhouden voor de 
derde plaats, maar onder de seniores had 
ze minder te vrezen, want eerste achter-
volger Julie Van De Vondel/DCLA volgde 
op meer dan 50 seconden.

Nele Tordeur: “Ik wist niet goed wie ik 
allemaal aan de start moest verwachten, 
maar op de voorbije regionale crossen 
dit seizoen, bemachtigde ik steeds een 
plekje op het podium. Een plaats binnen 
de eerste drie lag dus zeker binnen mijn 
mogelijkheden. Ik ben zeer tevreden met 
mijn eerste provinciale titel bij de seni-
ores. Ik had al vrij snel een kloofje met 
de rest van het pak, dus heb dan beslist 
om in mijn eigen tempo te proberen de 
voorsprong te vergroten, en dat is gelukt. 
Ik heb afgezien, maar wel genoten van de 
eerste echte cross met de nodige modder. 
Voor mij mag een crossparcours er wel 

een beetje uitdagend en zwaar bijliggen, 
en dat was hier zeker het geval.”

JUNIORES VROUWEN

De juniores liepen traditiegetrouw samen 
met de seniores, maar ze speelden voorin 
geen rol. Rond de tiende plaats ontspon 
zich het duel voor de junioresoverwinning 
met Luna De Troyer/DAC en Alice Boniver/
ACP die aanvankelijk dicht in mekaars 
buurt bleven. Het tempo bleek voor Ali-
ce uiteindelijk net iets te hoog gegrepen, 
terwijl Luna mooi stand hield en nog bijna 
een minuut voorsprong uitbouwde op haar 
eerste belager. Luna liep als tiende over 

de finish, Alice als zestiende. Er waren 
slechts vier juniores, dus viel alleen Fe-
line Vannes/DCLA naast het podium. Sara 
De Maeyer/GRIM liep als negentiende al 
bij al makkelijk naar brons.

Luna De Troyer: “Het parcours was een 
verschrikking, de zwaarste cross die ik 
ooit heb gedaan. Op de laagst gelegen 
wei zakten mijn enkels helemaal in de 
modder, ik geraakte niet vooruit. Ik was 
dood, maar ben wel blij met de overwin-
ning. Veel genieten was er niet bij, alleen 
de eerste 200 meter. Bij mijn eerste pas-
sage in de meest modderige wei, begon 
ik al af te zien. Op de zege had ik wel 
gehoopt omdat ik dit seizoen meestal 
eerste Brabantse was in de crossen, maar 
het is niet mijn omloop, dus ik ben tevre-
den dat ik het toch overleefd heb. In het 
begin bleef Alice goed in mijn buurt, dus 
dacht ik even dat het misschien moeilijk 
zou worden. Maar ik zag ze al relatief 
snel wegzakken.”
 
KORTE CROSS VROUWEN

Dat er weinig deelnemers waren, geldt 
niet alleen voor de juniores meisjes. Ook 
aan de start van de afsluitende korte 
cross in Gooik geen overrompelende mas-
sa: zes atletes. Hanne Pardaens/ACP leg-
de van bij de start haar eigen tempo op, 
niemand was zinnens om daarin mee te 
gaan. Ze liep op cruise control een grote 
voorsprong bij mekaar, en omdat ze niet 
door de weide met de diepste modder 
moest, kon ze haar benen zelfs schoon 
houden. Dat was in de langere wedstrij-
den wel anders: daar zagen alle benen 
helemaal donker van enkels tot heupen. 
Hanne had aan 1.580 meter genoeg om 
een voorsprong van achttien seconden 
te verzamelen op haar dichtste achter-
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volgster en bezorgde de organiserende 
club een mooie overwinning. Die beste 
achtervolgster waarvan sprake, was Dinja 
De Win/DAC, die het haalde van Nele Ver-
meulen/ACKO voor brons.

Hanne Pardaens: “In december heb ik 
een paar trainingen moeten laten vallen 
omdat ik op 6 januari mijn eigen kine-
praktijk zou openen. Sinds die open is, 
ben ik weer goed aan het trainen. Dat 
lukt door goed te plannen. Vandaag liep 
het opperbest, maar ik vond het jammer 
dat er zo weinig deelnemers waren. Mijn 
plan was om van in het begin mijn eigen 
tempo op te leggen, en halverwege kon 
ik zelfs nog wat versnellen. Ik heb zeker 
doorgelopen en niet ingehouden, maar ik 
heb natuurlijk niet moeten vechten. Ik 
heb het wel voor zwaardere omlopen, dus 
ook het BK in Brussel staat aangestipt.” 
 SCHOLIEREN MEISJES

Topfavoriete Zarah Steurbaut/ACKO liet 
bij de scholieren het initiatief in de aan-
vangsfase aan Friedel Cuypers/DCLA. Die 
won de week voordien in Hulshout haar 
allereerste veldloop en beukte er ook nu 
stevig op los, waardoor alleen nog Zarah 
volgde en de concurrentie al snel tegen 
een aanzienlijke kloof aankeek. Zarah ge-
raakte uiteindelijk relatief makkelijk weg 
in de slotfase en snelde op gecontroleer-
de wijze naar de titel. Friedel hield goed 
stand en zag een van haar beste wed-
strijden tot op heden beloond met zilver. 
Daarachter vochten Yana Pauwelyn/OEH 
en Amandine Timmermans/GRIM het uit 
voor de derde plaats, maar omdat die 
laatste nog eerstejaarsscholiere is, vorm-
den de twee geen medailleconcurrenten 
voor elkaar. Yana moest alleen Mirte Cho-
vau/VAC in de gaten houden, maar hield 
die relatief eenvoudig op afstand voor het 
brons en liep dus als derde over de finish, 
voor Amandine. De Grimbergse werd voor 
de provinciale titel bij de eerstejaars nog 

even bedreigd door Silke Uyttendaele/
ROBA, maar haalde het uiteindelijk met 
zeven seconden en twee plaatsjes ver-
schil. Na Silke viel er een grote kloof, 
daarna was Noor Rumers/RCT op drie-
kwart minuut als zevende ‘best of the 
rest’, waardoor ze mee op het podium 
mocht bij de scholieren geboren in 2004.

Zarah Steurbaut: “Ik kreeg meer tegen-
stand dan verwacht, dus het was nog 
even afzien. Door de zware omloop koos 
ik ervoor om mij niet aan de leiding te 
zetten, maar ik bleef altijd tegen mezelf 
zeggen dat ik Friedel niet mocht laten 
gaan. In het slot had ik na een bochtje 
plots een kloofje, en dan versnelde ik nog 
eens extra en voelde ik me zeker. Zo’n 
PK is belangrijk voor mij, winnen geeft 
altijd een boost. En nu proberen top vijf 
te lopen op het KVV in Rotselaar.”

Amandine Timmermans: “Het was heel 
zwaar, mijn benen waren net lood. Toen ik 
mijn slechte benen voelde, dacht ik nooit 
dat ik nog zou kunnen winnen. Ik voelde 
me echt niet fit. Ik nam me toch voor om 
enkele atletes in te halen, maar of het 
genoeg zou zijn om te winnen, dat ver-
moedde ik niet. Onderweg wist ik trou-
wens lange tijd niet wie de eerstejaars en 
wie de tweedejaars waren, dus het duur-
de lang vooraleer ik door had dat ik aan 
de leiding liep. En zo kon ik toch nog mijn 
derde provinciale titel op zak steken.” 

CADETTEN MEISJES

Hannah Op’t Eynde/DCLA vloog er me-
teen stevig in bij de cadetten meisjes. 
Er volgden weinig concurrenten in haar 
spoor, en toen Estee Van Mieghem/DAC 
even overnam, bleven ze nog maar met 
twee over. Estee is nog maar eerstejaars 
cadette, maar had er duidelijk zin in. Mis-
schien was ze achteraf gezien wel iets te 
enthousiast, want er kon nog een duo te-
rugkeren: eerstejaars Noor Jacques/DCLA 
en tweedejaars Ulrike Vandoolaeghe/
ROBA. Hannah trok uiteindelijk met over-

DE  VLAAMS-BRABANTSE VELDLOOPPODIA  2020

 Vrouwen   Mannen   
Cadetten 2006 1. NOOR JACQUES/DCLA 11.31 1. DAAN LIEVENS/VAC 11.56
 2. ESTEE VAN MIEGHEM/DAC 11.39 2. KAMIEL VAN ROMPAEY/ROBA 12.04
 3. ALLEGRA GURSOY/DCLA 12.00 3. BRAM VAN EYCK/DCLA 12.25
Cadetten 2005 1. HANNAH OP’T EYNDE/DCLA 11.24 1. KOBE WACHTELAER/ACKO 11.18
 2. ULRIKE VANDOOLAEGHE/ROBA 2. CHIEL DE CREMER/ACP 11.33
 3. TILLE BEKE/DCLA 11.45 3. WONNE DELCOUR/DAC 11.44
Scholieren 2004 1. AMANDINE TIMMERMANS/GRIM 15.28 1. CASPER LIEVENS/VAC 17.15
 2. SILKE UYTTENDAELE/ROBA 15.35 2. LIAM DREESEN/ROBA 17.35
 3. NOOR RUMERS/RCT 16.15 3. VINCE VAN WINCKEL/ROBA 17.36
Scholieren 2003 1. ZARAH STEURBAUT/ACKO 14.48 1. PEP DELVAUX/DCLA 17.42
 2. FRIEDEL CUYPERS/DCLA 14.53 2. CEDRIC PARDON/RCT 18.09
 3. YANA PAUWELYN/OEH 15.22 3. ARNE BOSMANS/ACP 18.10
Juniores 1. LUNA DE TROYER/DAC 26.00 1. WOUT DEBROYER/DCLA 24.12
 2. ALICE BONIVER/ACP 26.53 2. YORICK VAN DE KERKHOVE/ROBA  24.18
 3. SARA DE MAYER/GRIM 27.10 3. LENN TEUGELS/ROBA 24.49
Seniores 1. NELE TORDEUR/DCLA 23.40 1. LAURENS VANDERLINDEN/DCLA 34.10
 2. JOLIEN VANDEMOORTELE/ROBA 24.18 2. JEF TORBEYNS/DAC 34.55
 3. ELINE VAN CRAENENBROECK/DAC 24.25 3. PIETER VERSCHOREN/ROBA 35.50
Korte Cross 1. HANNE PARDAENS/ACP 6.23 1. KEVIN KAVI KOKOU/VAC 10.04
 2. DINJA DE WIN/DAC 6.41 2. SANDER VERMINCK/ROBA 10.19
 3. NELE VERMEULEN/ACKO 6.52 3. WOUTER LAMMENS/DCLA 10.27

Hanne Pardaens.

Zarah Steurbaut (2617) en Amandine Timmermans (3210) liepen in de aanvangsfase 
nog zij aan zij.
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macht het laken naar zich toe, maar de 
prestatie van haar clubgenote Noor was 
minstens even straf: die bleef als eerste-
jaars het dichtst in de buurt en finishte 
als tweede overall. Ulrike haalde het van 
Estee voor de derde plaats, maar beiden 
wonnen zilver in hun leeftijdscategorie. 
Voor de twee bronzen plakken waren er 
nog twee leuke duelletjes: bij de twee-
dejaars haalde Tille Beke/DCLA – dochter 
van Ironman Rutger Beke - het van Lotte 
Bruyland/GRIM en bij de jongsten was Al-
legra Gursoy/DCLA Friedl Aubroeck/ACKO 
te snel af.

Hannah Op’t Eynde: “Het was wel eens 
leuk, zo’n modderige omloop, maar ik 
heb het toch liever iets minder zwaar. 
Naar dit PK keek ik al lang uit, en ik heb 
er goed voor getraind. Van in het begin 
voelde ik mij prima, dus de trainingen 
waren niet voor niets. Maar het duurde 
lang voor ik me zeker van de zege voelde. 
Pas toen ik in de laatste ronde zag dat 
de concurrentie het zwaarder had dan ik-
zelf, begon ik te vermoeden dat ik zou 
winnen. Ook vorig jaar won ik het PK.”

Noor Jacques: “In het begin had ik het 
moeilijk en dacht ik dat het niet mijn 
dagje was, maar uiteindelijk kwam ik 
erdoor. De omloop was niet helemaal 
mijn ding: ik heb liever heuvels. Op 
voorhand wist ik niet wat ik kon ver-
wachten. Podium leek me zeker haal-
baar, maar of ik kon winnen, dat wist 
ik niet. Pas in de slotronde voelde ik 
dat ik de beste was bij de eerstejaars.” 

LANGE CROSS MANNEN

Op een loodzware omloop kun je al ver-
moeden dat een wedstrijd van meer dan 
negen kilometer tot heel grote onderlinge 
verschillen zou leiden, en zo geschiedde 
ook in de lange cross bij de mannen. Lau-
rens Vanderlinden/DCLA ging er meteen 
vandoor en keek niet meer om. Als licht-
gewicht kliefde hij vlot door de modder, 
al gaf zijn grote basisconditie natuurlijk 

nog altijd de doorslag. Laurens liep steeds 
verder weg, van spanning was geen spra-
ke, en liep met een bonus van 45 secon-
den over de finish als opvolger van Dame 
Tasama/VAC, die niet van start ging. 
Nog minder spanning voor het zilver. Jef 
Torbeyns/DAC, vorig jaar nog goed voor 
brons, had een reuzevoorsprong van 55 
seconden op het groepje dat streed voor 
brons. En daar zijn we bij de enige ech-
te strijd in de wedstrijd aanbeland: die 
voor de derde plaats. Pieter Verschoren/
ROBA nestelde zich al snel in derde stel-
ling, maar werd lang bedreigd door Lucas 
Moray/VAC en Jonas Sergooris/ACP. Pieter 
wist stand te houden en veroverde brons 
met tien seconden bonus op nummer vier, 
Lucas. Thuisloper Jonas kon een naderen-
de Michiel Nijs/ROBA van de vijfde plaats 
houden.

Laurens Vanderlinden: “Het ging goed, 
ik voelde me sterk. Ik ben blij dat het 
weer begint te draaien. Onlangs ben ik 
van trainer veranderd: van Roel Breu-
gelmans naar Dirk Engelen, dus dat was 
even aanpassen. Vooral omdat ik ook 
voltijds begon te werken als opvoeder 
in de jeugdgevangenis van Everberg. An-
derhalf jaar trainde ik amper en dacht 
ik aan stoppen, maar nu begint er weer 
structuur te komen in mijn leven. Er 
gaan altijd dagen zijn dat het minder 
gaat op training vanwege het werk, maar 
ik kan wel zelf een beetje mijn shif-
ten kiezen. Ik doe nu veel minder kilo-
meters, 80 in plaats van 120 per week. 
Volgende week in Hannuit probeer ik het 
voor het eerst weer in de CrossCup.” 

KORTE CROSS MANNEN

Een duo scheidde zich al snel af in de 
korte cross bij de mannen: Kevin Kavi 
Kokou/VAC, de runner-up van vorig jaar 
in eigen Vilvoorde, en Sander Verminck/

ROBA. In eerste instantie wisselden ze 
mekaar voorin af, maar al snel nam Ke-
vin het heft in handen. Hij was niet van 
plan om zich net als vorig jaar naar de 
slachtbank te laten leiden in de eind-
spurt. Toen was Jonathan Goedefroot/
OEH in de spurt te snel maar nu moest 
de uittredende kampioen vrede nemen 
met een vijfde plaats. Voorin ging Kevin 
ervandoor en zette Sander nog op grote 
afstand, vijftien seconden om precies te 
zijn. Wouter Lammens/DCLA had zich na 
een stevige start meteen in derde stelling 
genesteld, maar werd halfweg koers wel 
nog even bedreigd. Daan Coremans/ROBA 
en Jonathan Goedefroot kwamen ei zo na 
aansluiten, maar Wouter kon precies op 
het juiste moment genoeg versnellen om 
zijn belagers op afstand te houden.

Kevin Kavi Kokou: “Dat de vorm goed 
is, wist ik, en dat werd bevestigd door 
uitstekende benen tijdens de wedstrijd. 
Mijn voornemen was om me bij de start 
gewoon rond de vijfde plaats te nestelen, 
zodat ik nog minstens uitzicht had op de 
zege. Ik kwam in het goeie groepje terecht 
en op 900 meter van de finish rook ik mijn 
kans om alleen te gaan. Ik had de wed-
strijd altijd onder controle, en het doet 
deugd om dan uiteindelijk ook te kunnen 
winnen. Al bij al won ik nog makkelijk, 
dat belooft voor Rotselaar en het BK.” 

JUNIORES MANNEN

Met Wout Debroyer/DCLA was er een dui-
delijke favoriet bij de juniores jongens. 
Maar de wedstrijd bracht veel meer span-
ning dan iedereen op voorhand vermoed-
de, en dat was te danken aan de bere- 
sterke Yorick Van De Kerkhove/ROBA, 
zoon van gewezen topper Peter Van De 
Kerkhove. Yorick liep met branie en nam 
grote delen van het kopwerk voor zijn 
rekening. Samen met Wout had hij zo al 
snel een hele grote kloof bijeen gelopen 

Noor Jacques.

Laurens Vanderlinden.

Sander Verminck voor 
Kevin Kavi Kokou.
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op de rest van het pak. Een versnelling van 
Wout in de meest modderige strook van de 
omloop, deed Yorick uiteindelijk toch kraken. 
Hij moest wel slechts zes seconden toegeven, 
de achtervolgers kwamen op meer dan een 
minuut. Lenn Teugels/ROBA en master Koen 
Penninckx/GRIM vochten het uit voor de der-
de plaats overall, Lenn bleek op het einde net 
iets sneller. In het duel om de vijfde plaats 
was het wel de master die het haalde van de 
junior: Davy Segers/DCLA bleek net sneller 
aan de meet dan Kevin Shumbusho/ROBA, de 
beste onder de eerstejaarsjuniores.

Wout Debroyer: “Van mijn coaches moest 
ik op 90 procent lopen omdat ik vier week-
ends op rij in actie kom, maar ik moest mij 
helemaal geven om hier te kunnen winnen. 
Yorick was sterk, dus ik heb afgezien. Ik be-
gon zelfs te twijfelen of ik hem nog wel zou 
kunnen lossen. Het was dabberen, een paar 
keer ben ik zelfs bijna gevallen omdat ik mijn 
enkels een beetje omsloeg in de modder. Het 
is mijn eerste overwinning deze winter: in 
het seizoensbegin was ik ziek, daarna waren 
trainingsmakkers Siemen Geris of Kobe Her-
mans telkens te sterk. Maar op het KVV en 
het BK mik ik telkens wel op het podium.” 

SCHOLIEREN JONGENS

Als de regerende Belgische kampioen aan 
de start staat, is het niet lang zoeken naar 
een topfavoriet. En Casper Lievens/VAC had 
bovendien niet veel zin om er twijfel over te 
laten bestaan dat hij de beste was in Gooik. 
Hij vertrok al snel en zou niet meer worden 
bijgebeend. De spanning moest er dan maar 
komen in de strijd voor het zilver, en dat 
gebeurde. Op een halve minuut van Casper 
kwam er een heel vinnig duelletje tussen 
Liam Dreesen/ROBA en zijn clubgenoot Vince 
Van Winckel/ROBA, waarbij Liam zich in de 
finale nipt de betere toonde. Wat de presta-
tie van de drie net genoemde scholieren nog 
straffer maakt, is dat het allemaal eerstejaars 
zijn, die alle oudere categoriegenoten achter 
zich lieten. De podiumstrijd bij de tweede-

jaarsscholieren werd er dus voor één keer 
eentje dieper in het pak. Van die strijd was 
er voor goud overigens ook weinig sprake. Tri-
atleet Pep Delvaux/DCLA, die zijn wedstrijd 
met een voorzichtige start en een knappe in-
haalrace goed indeelde, liep onbedreigd naar 
de zege. Voor zilver was het wel bikkelen tot 
op de meet. Cédric Pardon/RCT kon op het 
nippertje Arne Bosmans/ACP voorblijven, dat 
alles wel op bijna een minuut van Casper.   

Casper Lievens: “Het gevoel zat goed van 
bij het begin. Het parcours was zwaar, 
maar leuk. Mij ga je niet horen klagen over 
zo’n omloop, modder gaat mij goed af. Al-
leen om weg te geraken moest ik even diep 
gaan, daarna was het genieten. Mijn twee-
lingbroer Mathis kon er helaas niet bijzijn, 
die is al het hele seizoen geblesseerd aan 
zijn knie. Hij werkt keihard aan zijn terug-
keer. Zelf mik ik voluit op een tweede Bel-
gische titel in Brussel.”

Pep Delvaux: “Ik ben een lichtgewichtje, 
dus ik ging vlot door de modder. Zelf had ik 
geen idee dat ik eerste liep bij de tweede-
jaars, maar ik hoorde het roepen van aan 
de kant. Toen ik dat in de gaten kreeg, ben 
ik er helemaal voor beginnen gaan. Mijn 
doel vandaag was gewoon hard lopen, want 
de crossen staan voor mij in teken van de 
triatlon. Bij de start kon ik niet volgen, 
maar daarna zakte het tempo ineen en kon 
ik weer aansluiten. Van de zege waande ik 
me pas zeker toen ik over de finish kwam, 
ik keek geen enkele keer achterom.” 

CADETTEN JONGENS

In tegenstelling tot bij de scholieren, na-
men de tweedejaarscadetten wel de bo-
venhand. Een trio met uitsluitend tweede-
jaars scheidde zich al vroeg af, vooral met 
dank aan Kobe Wachtelaer/ACKO die het 
kopwerk niet schuwde. Chiel De Cremer/

ACP en Wonne Delcour/DAC volgden in zijn 
zog. Wonne haakte eerst af, Chiel ging tot 
in de laatste ronde de strijd aan met Kobe. 
Toen Chiel uiteindelijk moest afhaken, was 
het meteen stevig kraken: Kobe verzamel-
de in een mum van tijd nog vijftien secon-
den voorsprong. Chiel liep onbedreigd naar 
zilver, Wonne naar brons. Daarachter won 
Etienne Caudron/VAC een millimeterspur-
tje tegen zijn clubgenoot Daan Lievens/
VAC, die zich zo tot provinciaal kampioen 
kroonde bij de eerstejaarscadetten. Daan 
is de broer van Casper Lievens, winnaar 
bij de scholieren en Belgisch kampioen in 
het veld. Goeie genen. Naar de nummers 
twee en drie bij de eerstejaars was het 
wat verder zoeken: Kamiel Van Rompaey/
ROBA liep als zesde over de finish, Bram Van 
Eyck/DCLA als twaalfde. 

Kobe Wachtelaer: “Eerder dit seizoen had 
ik al eens verloren van Chiel, maar het is 
goed uitgedraaid deze keer. Het was af-
zien, maar ik was heel blij dat ik hier als 
eerste over de streep kon lopen. Zo diep 
in de modder blijven plakken was zwaar, 
maar in de laatste ronde riep mijn vader 
dat ik een kloofje had. Toen ben ik blijven 
doortrekken en begon ik steeds meer te ge-
loven dat het voor mij ging zijn. Nu nog het 
KVV en het BK tot een goed einde brengen, 
want die zijn toch nog iets belangrijker.”

Daan Lievens: “Mijn trainer riep meteen 
dat iedereen voor mij een jaar ouder was, 
dus ik had snel in de gaten dat ik aan de 
leiding liep. Op voorhand mikte ik op het 
podium, maar winnen verwachtte ik niet. 
Pas in de laatste ronde begon ik daarin te 
geloven. Het liep vlot en ik kon makkelijk 
standhouden. Met dank aan mijn broers 
Casper en Mathis, want via hen ben ik ook 
beginnen lopen.”

Yorick Van De Kerkhove en Wout 
Debroyer (rechts).

Liam Dreesen met Casper 
Lievens in zijn spoor.

Kobe Wachtelaer gevolgd door VAC-cadetten waarvan Daan 
Lievens (509) de eerstejaarstitel zou binnenhalen.
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BISNUMMER VAN DANIELS, MASTERCLASS VAN GORISSEN
Een zandstrook, een enkel knikje en een paar modder-
plekken: naast goede weersomstandigheden kregen de 
atleten in het Looise Sportpark een overwegend snel 
parcours voor de voeten. Met stevig tempowerk of een 
vroege versnelling had het gros van de winnaars zijn 
schaapjes al snel op het droge. Acht atleten die vorig 
jaar in Tongeren (in hun toenmalige categorie) de titel 
binnenhaalden, stonden ook in Tessenderlo weer op 
het hoogste podiumtrapje te blinken.

SENIORES VROUWEN

De kopstart was nog voor juniore Anne-
lies Nijssen/ATLA, maar al heel snel in de 
eerste ronde zette master W35 Mieke Go-
rissen/ADD, die in tegenstelling tot vorige 
winter in Tongeren nu als seniore inge-
schreven had, iedereen op achterstand. 
Naarmate de wedstrijd vorderde, diepte 
de 37-jarige professor fysica aan de UHas-
selt de kloof steeds verder uit. Uiteinde-
lijk telde ze aan de finish net geen minuut 
voorsprong. Tweede eindigde uittredend 
kampioene Anne Schreurs/GENK. Onder 
haar impuls verdween geleidelijk aan 
eerst Antse Meylaers/AVT, daarna Katrien 
Verstraeten/AVT en in de voorlaatste ron-
de uiteindelijk ook Aria Schouten/AVT, 
die na enkele jaren zonder competitie 
sinds het najaar weer atlete is, uit het 
achtervolgende groepje van vier. Schreurs 
maakte ook nog verwoed jacht op juniore 
Nijssen, maar ze strandde op enkele se-
conden.

“Het was op vraag van de club en van 
trainer Gilbert Simal dat ik niet in mijn 
eigen leeftijdscategorie startte maar 
bij de seniores voor de eer van de titel 
streed. In de CrossCup loop ik overigens 
ook als seniore. Ik sukkelde met wat stijf-
heid in mijn bil, daarom liet ik in de voor-
middag nog een kinesiotape leggen. Maar 
ik had er tijdens de wedstrijd geen last 
van. Het gevoel was goed, alleen in het 

zand geraakte ik niet goed vooruit. Ik doe 
in februari in Brussel zowel het Belgisch 
kampioenschap voor masters op zaterdag 
als dat voor de seniores op zondag. Ik 
loop het liefst op de weg. In juni wil ik op 
de Nacht van Vlaanderen in Torhout on-
der de drie uur in de marathon finishen. 
Ik loop elke dag. Ik heb dat echt nodig 
om mijn hoofd leeg te maken,” vertelde 
Mieke Gorissen, die na een bescheiden 
basketcarrière nog maar twee jaar com-
petitief aan het lopen is.

JUNIORES VROUWEN

Annelies Nijssen ging in Tessenderlo op 
haar elan van het vorige en het huidige 
winterseizoen door en lag al heel snel en 
onbedreigd op goudkoers. Antje Valke-
neers/AVT en Nienke Hellings/AVT, afge-
remd door studiebeslommeringen, moes-
ten als nummer twee en drie een ruime 
achterstand voor lief nemen.

“Het was ongeveer hetzelfde scenario als 
vorige week in de veldloop van Lanaken. 
Ik ben heel tevreden dat ik op mijn tem-
po heb kunnen standhouden tegen Anne 
Schreurs, zeker omdat ik omzeggens de 
hele wedstrijd alleen gelopen heb. Dat 
was niet gemakkelijk. Na Hannuit mik ik 
nog op de Vlaamse en Belgische kampi-
oenschappen. De zin om goed te preste-
ren is er in elk geval,” verklaarde de ran-
ke atlete uit Bilzen, die na de provinciale 

titel bij de laatstejaarsscholieren dus ook 
in haar eerste jaar als juniore het goud 
veroverde.

SCHOLIEREN MEISJES

Met Fien Peusens/ATLA – die zich vori-
ge winter tot Belgisch kampioene bij de 
tweedejaarscadetten kroonde – aan de 
start, was de winnares bij de scholieren 
behoudens ongelukken al bij voorbaat 
bekend. Het was alleen afwachten met 
hoeveel voorsprong ze over de eindstreep 
zou gaan. Peusens vertrok als een speer 
en liep gemakkelijk en helemaal alleen 
naar een nieuwe Limburgse titel. De boni 
bedroeg uiteindelijk bijna anderhalve mi-
nuut op jaargenote Julie Swinnen/SACN 
en bijna twee minuten op Lena Eskens/
TACT, nog een eerstejaars. Omdat Lore 
Camps/AVT, herstellend van een stress 
fractuur aan de voet, het winterseizoen 
overslaat, was bij de tweedejaars de fa-
vorietenrol voor Sofie Serré/LOOI wegge-
legd. De plaatselijke atlete loste de ver-
wachtingen in, al moest ze als vijfde in 
de wedstrijd ook nog de een jaar jongere 
Janne Robben/TACT laten voorgaan. Britt 
Vanherle/ADD en Rani Kelchtermans/AVT 
klommen mee op het erepodium.

“Ik liep gewoon mijn eigen wedstrijd en 
heb naar niemand omgekeken, ook niet 
naar de masters. Lieve Palmans/SACN 
had ik vorige week in Lanaken ook al op 
een mooie achterstand gelopen. Dit was 
vooral een goede voorbereidingswed-
strijd met het oog op de CrossCup-man-
che van zondag in Hannuit,” aldus Fien 
Peusens, die alweer een Limburgse cross 
titel op haar palmares mag bijschrijven.

Vlnr. indoorspecialiste Anne Schreurs, master Mieke Gorissen en terugkomer Aria 
Schouten op het Limburgse seniorespodium in Tessenderlo.

Fien Peusens.
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“Dit was mijn laatste veldloop van het 
seizoen,” vertelde tweedejaars Sofie 
Serré. “Nadat een groeischijf van het 
bot was losgekomen, heb ik vier maan-
den moeten revalideren. Ik ben pas twee 
maanden weer aan het lopen. De winter 
was geen prioriteit. Ik schreef me in om-
dat mijn eigen club het kampioenschap 
organiseerde.”

CADETTEN MEISJES

Bij de cadetten stond er geen maat op 
favoriete en tweedejaars Hannah Enkels/
LOOI. Het tempo dat zij in haar goldrush 
oplegde, was al van in de eerste ronde 
voor iedereen te hoog. Na een mooie 
solo had ze, luid aangemoedigd door haar 
vele fans, een twintigtal seconden voor-
sprong op club- en jaargenote Nina Van 
Pelt. Marie Tijtgat/ADD, die aanvankelijk 
mee in het achtervolgende groepje zat, 
moest geleidelijk aan wat terrein prijsge-
ven, maar ze kon nog net uit de greep van 
Ine Blockx/LOOI blijven en zo een volle-
dig Loois podium voorkomen. Eerstejaars 
Jolien Leekens/AVT hield goed stand in 
het achtervolgende groepje en hield in de 
strijd voor het goud in haar leeftijdsklasse 
ook nog Zenja Vanden Bossche/GENK af. 
Indy Lagarde/SACN, vorig jaar eerste bij 
de laatstejaarsminiemen, pakte nu brons.

“Trainer Frank Bastiaens had me gevraagd 
eerst wat af te wachten om te zien of ik 
me goed voelde. Ik voelde me goed en dus 
ben ik vroeg alleen weggegaan. De vele 
aanmoedigingen stuwden me vooruit. 
Dit is mijn tweede cadettentitel op rij,” 
glunderde Hannah Enkels.

“Vorig jaar in Tongeren was ik iets te 
behoudend van start gegaan en moest 
ik met de tweede plaats vrede nemen. 
Daarom ging ik dit keer meteen mee en 
die tactiek heeft geloond. Al kan ik op 
een zwaarder parcours met modder en 
heuveltjes nog beter uit de voeten,” keek 
Jolien Leekens al vooruit naar de volgen-
de winterse veldslagen.

    
SENIORES MANNEN

Goed één ronde liet regerend kampioen 
Wout Daniels/AVT zich door runner up 
Hendrik Vanden Berk/DALO gezelschap 
houden. Daarna sloeg de 24-jarige Meer-
houtenaar een kloof  die finaal 50 secon-
den bedroeg. Na een lange solo stormde 
Daniels zo naar zijn tweede titel op rij. 
Vanden Berk liep na een even eenzame 
titelrace ongestoord naar het zilver. Nog 
eens 50 seconden later kwam Wouter Si-
mons/GENK,  die door een stressfractuur 
lang out was, als derde binnen.

“In december kwam ik tijdens een weg- 
wedstrijd in Parijs ongelukkig ten val. 
Daardoor liep ik enkele scheurtjes in een 
peesplaat op. Ik ben daarna wel kunnen 
blijven lopen, zo’n 60 à 65 km per week. 
Maar ideaal was de voorbereiding zeker 
niet,” blikte Wout Daniels terug. “Vooraf 
had ik toch wel wat schrik van Hendrik 
Vanden Berk. Ik had gezien dat hij tijdens 
de Speedrun in Meeuwen kilometertijden 
van 2’54” had laten optekenen. Maar bij 
het inlopen ’s morgens had ik een goed 
gevoel, mijn benen voelden ook soepel 
aan. Voor mij was dit bijna een thuiswed-
strijd, ik kon dan ook rekenen op de aan-
moedigingen van veel supporters. Ik train 
nu ook op schema’s van sportarts Ruud 
Van Thienen. Zijn wetenschappelijke be-
nadering spreekt me erg aan. Ik maak nu 
op training minder kilometers en train 
meer op kwaliteit. De wegwedstrijden in 
Apeldoorn en Schoorl zijn winterdoelen, 
op het BK cross wil ik me graag eens me-
ten met de Belgische top. En op de weg 
onder de 30 minuten op de 10 km duiken, 
blijft ook een target.”

DE  LIMBURGSE VELDLOOPPODIA  2020

 Vrouwen   Mannen   
Cadetten 2006 1. JOLIEN LEEKENS/AVT 11.33 1. ILIO KOPRIVA/AVT 12.31
 2. ZENJA VANDEN BOSSCHE/GENK 11.37 2. FINN BALLET/ACA 12.46
 3. INDY LAGARDE/SACN 11.48 3. ARNE LANDUYT/AVT 13.07
Cadetten 2005 1. HANNAH ENKELS/LOOI 11.05 1. ALEXANDER VOLDERS/LOOI 12.07
 2. NINA VAN PELT/LOOI 11.24 2. TUUR MERTENS/AVT 12.14
 3. MARIE TIJTGAT/ADD 12.00 3. LAURENS LEDEGANCK/LOOI 12.34
Scholieren 2004 1. FIEN PEUSENS/ATLA 12.49 1. TJERRE VRANKEN/AVT 17.23
 2. JULIE SWINNEN/SACN 14.11 2. WARD JANSSEN/ATLA 17.46
 3. LENA ESKENS/TACT 14.24 3. ROBBE ELSEN/AVT 18.02
Scholieren 2003 1. SOFIE SERRÉ/LOOI 14.48 1. SENNE BIESMANS/ATLA 17.18
 2. BRITT VANHERLE/ADD 14.51 2. DIETER VAESEN/AVT 17.59
 3. RANI KELCHTERMANS/AVT 15.33 3. BJORN SPAUWEN/ATLA 18.03
Juniores 1. ANNELIES NIJSSEN/ATLA 20.47 1. SIMON FERSON/LOOI 22.05
 2. ANTJE VALKENEERS/AVT 22.29 2. ARON CLAESEN/ATLA 22.09
 3. NIENKE HELLINGS/AVT 22.55 3. JASPER JORDENS/DALO 22.46
Seniores 1. MIEKE GORISSEN/ADD 19.54 1. WOUT DANIELS/AVT 31.58
 2. ANNE SCHREURS/GENK 20.50 2. HENDRIK VANDEN BERK/DALO 32.48
 3. ARIA SCHOUTEN/AVT 21.02 3. WOUTER SIMONS/GENK 33.37

Hannah Enkels (boven) en Jolien Leek-
ens (onder) werden de beste Limburgse 

cadetten van hun leeftijdscategorie.

De beste Limburgse seniores: vlnr. 
Hendrik Vanden Berk, kampioen Wout 

Daniels en Wouter Simons.
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JUNIORES MANNEN

Simon Ferson/LOOI en Aron Claesen/ATLA 
tekenden voor een van de spannendste 
wedstrijden van de dag. Ferson roerde 
de aanvalstrom en nam ook een beetje 
afstand. Claesen vocht als een leeuw om 
in de wedstrijd te blijven. Daardoor werd 
de kloof nooit echt groot. Aan de meet 
bedroeg het verschil een handvol secon-
den in het voordeel van Ferson. Jasper 
Jordens/DALO bekroonde goed een halve 
minuut later nog net voor eerste master 
Jonathan Put zijn sterke wedstrijd met 
brons. Daarmee zag het erepodium er net 
hetzelfde uit als een jaar geleden in Ton-
geren.

“Met het oog op mijn eerste examen in de 
opleiding voor burgerlijk ingenieur aan 
de KU Leuven, had ik nog de hele voor-
middag bij mijn grootouders gestudeerd. 
Ik had vandaag het thuisvoordeel en denk 
dat het mentale aspect dan ook de door-
slag heeft gegeven. Bovendien slaag ik er 
steeds beter in om mijn wedstrijden goed 
in te delen en houd ik meer en meer nog 
iets over voor de slotronde,” vertelde Si-
mon Ferson vóór hij weer naar thuishaven 
Paal fietste.

SCHOLIEREN JONGENS

Tweedejaars Senne Biesmans/ATLA liet 
er geen gras over groeien en maakte snel 
duidelijk dat er aan zijn dominantie niet 
te tornen viel. Hij sprokkelde een kloof 
van 40 seconden bij elkaar op jaarge-
noot  Dieter Vaesen/AVT, die op zijn beurt 
Biesmans’ clubmaat Bjorn Spauwen/ATLA 
naar het brons verwees. Tussen Biesmans 
en Vaesen in speelde zich een boeiend 
duel af tussen eerstejaars Tjerre Vran-
ken/AVT en Ward Janssen/ATLA, die na 

een studieverblijf van drie maanden in 
Italië met trainingsachterstand aan de 
start kwam. Ze gaven elkaar aanvankelijk 
weinig toe, maar bij het ingaan van de 
laatste ronde moest Janssen de rol los-
sen. Janssen moest ook nog de oprukken-
de master Patrick Vandebosch/ADD laten 
passeren, maar hield voldoende over om 
ten koste van Robbe Elsen/AVT het zilver 
veilig te stellen.

“Het gaat nu al een hele tijd echt goed 
op training. Ik wilde vandaag zo snel mo-
gelijk voldoende voorsprong nemen,” zei 
Senne Biesmans na zijn tweede scholie-
rentitel op rij. “Na mijn tweede plaats 
op het BK vorige winter, ga ik opnieuw 
resoluut voor het podium. Het parcours 
in Brussel heb ik ook liever dan de vlakke 

omloop van vandaag. Ook op het Vlaams 
kampioenschap in Rotselaar mik ik op een 
podiumplaats.”

“Ik wist dat Ward Janssen enkele maan-
den in Italië had verbleven, maar ik had 
geen idee hoe hij de laatste weken con-
ditioneel geëvolueerd was. Ik ben rustig 
gebleven en heb goed ingedeeld. Ook de 
vele oefeningen bij Fit2Kine hebben hun 
vruchten afgeworpen. Mijn laatste Lim-
burgse titel dateert al van 2014. Nu kan 
mijn mama te voet van Maasmechelen 
naar Heppeneert stappen. Dat had ze be-
loofd als ik kampioen zou worden. Leuk 
ook dat ik samen met mijn opa (Marc 
Quadflieg Limburgs kampioen M60, nvJS) 
vandaag de titel mag vieren,” uitte Tjer-
re Vranken zijn geluk.

CADETTEN JONGENS 

Met vier zeges en twee tweede plaatsen 
in het Limburgs Crosscriterium, begon 
tweedejaars Alexander Volders/LOOI - 
vorige winter brons in Tongeren - met 
veel adelbrieven aan het provinciaal 
kampioenschap. Voortgestuwd door de 
lokale aanhang ging hij in de aanval en 
hield hij Tuur Mertens/AVT, de kampioen 
van vorig jaar, van een nieuwe titel. Een 
eindje daarachter knokte Ilio Kopriva/
AVT, die de sportieve genen van gewezen 
Europees kampioene triatlon Kathleen 
Smet en echtgenoot Niko Kopriva geërfd 
heeft, na een mooie strijd met de een 
jaar oudere Laurens Ledeganck/LOOI 
zich naar het goud bij de eerstejaars. Le-
deganck was na een lange achtervolging 
bij Kopriva gekomen, maar die wist in de 
laatste honderden meters nog te versnel-
len. Finn Ballet/ACA kwam afgescheiden 
als tweede binnen, het brons was twintig 
tellen later voor Arne Landuyt/AVT.

Simon Ferson kon de junioreszege in eigen midden houden maar Aron Claesen (links) 
bood ferm weerwerk. Jasper Jordens (rechts) maakte het podium compleet.

Senne Biesmans. Tjerre Vranken.
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“Het plan was om zoveel mogelijk 
voorsprong te nemen,” juichte Alex-
ander Volders. “Ik kon hier voor eigen 
publiek rekenen op een grote fanclub. 
Familie en vrienden van mijn ouders 
riepen me vooruit. Het is de tweede 
keer dat ik Tuur Mertens weet te klop-
pen.”

Ook Ilio Kopriva had een strijdplan. “Ik 
ging mee in het offensief, in de spurt 
maak ik immers geen kans. Daarvoor 
ben ik niet snel genoeg. Ik wist wel dat 
Laurens Ledeganck een jaar ouder is. 
Maar omdat ik niet zeker was dat er 
bij de cadetten twee verschillende po-
dia zijn, versnelde ik nog eens. Na de 
titel vorig jaar bij de laatstejaarsmi-
niemen, is dit mijn tweede veldloop-
titel op rij. Nu concentreer ik me op 
de Vlaamse zwemkampioenschappen 
in Antwerpen.” 

Glunderende cadettengezichten op het 
Limburgse podium in Tessenderlo.

Bovenaan de tweedejaars met een thuis-
zege van Alexander Volders voor Tuur Mer-
tens (links) en Laurens Ledeganck (rechts) 

die het plaatselijk succes kon afronden.
Onderaan de eerstejaars met Ilio Kopriva 
die het haalde voor Finn Ballet (links) en 
Arne Landuyt (rechts), de tweede AVT-lo-

per op dit erepodium.
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STEVEN CASTEELE OP ZIJN BEST
MAC Westhoek organiseerde deze eeuw voor de derde keer 
het PK-cross in De Pluimen. Veerle Dejaeghere en Jurgen Van-
dewiele wonnen er in 2003 op een dikke laag sneeuw. 497 
crossers trokken toen de spikes aan. In 2017 bleef de sneeuw 
weg, maar kwam er een klimzone bij. Barbara Maveau en Al-
exander Diaz Rodriguez schoten toen de hoofdvogels af. Net 
als toen kwamen ook zondag 705 veldlopers in actie. Enkel 
in 2014 in Torhout (720) en in 2018 in Beernem (735) waren 
er meer. FLAC bracht 155 atleten op de been en ging het or-

ganiserende MACW (92), Houtland AC (71) en AV Roeselare (71) vooraf. AV Roeselare 
verwees met 4 titels, 4 zilveren en 1 bronzen medaille Molenland (3,4,1) en FLAC 
(3,0,0) naar de dichtste ereplaatsen. Dankzij Steven Casteele/KKS kwam er weer 
een bekende naam op het palmares van de lange cross. Evy Pieters/AVR beet na 
2012, 2014 en 2015 voor de vierde keer de spits af op de langste vrouwenafstand. 
De 32-jarige Eernegemse kreeg in tegenstelling tot Steven Casteele, die één minuut 
voorsprong bijeen soleerde, traditioneel tot in de slotronde weerwerk.

Titelverdediger Alexander Diaz Rodri-
guez, die 7 keer het West-Vlaamse PK 
lange cross won, stapte over de provincie-
grenzen heen naar AC Deinze. Jetro Van-
hecke/HCO, 2de in 2018, viel na zijn 2de 
plaats in Maria-Aalter uit met rugklach-
ten. Toch school er nog heel wat kwaliteit 
tussen de amper 18 crossers van de lan-
ge afstand. Steven Casteele, dankzij 7de 
plaatsen in Mol en Roeselare momenteel 
6de in de tussenstand van de CrossCup, 
wilde in Diksmuide proefstomen met het 
oog op de CC van komende zondag in Han-
nuit. Houtlanders Simon Mestdagh, kam-
pioen in 2015, en Ward D’Hoore, 2de van 
het BK 5000m, traden traditioneel aan. 
En er was Jonathan Goudeseune/FLAC, 
de verbazende 11de van de CC in Mol. 
Steven Casteele nam na een studieronde 
evenwel probleemloos afstand en soleer-
de exact één minuut voorsprong bijeen. 
De 25-jarige Wevelgemnaar won 7 jaar na 
broer Mathijs Casteele ook voor het eerst 
het PK lange cross. Hij stak vorig jaar wel 
al de korte crosstitel op zak. Het Hout-
landduo werkte tot halfweg voorbeeldig 
samen. Toen liep Simon Mestdagh, 1ste 
in Brugge en in een vorig sportleven sur-
vivalkampioen, in de klimzone weg van 
Ward D’Hoore en eiste het zilver op. Ward 
D’Hoore werd net als vorig jaar 3de. De 
25-jarige geboren Torhoutenaar, die in 
Leuven verblijft en werkt, mikt de rest 
van het seizoen op de korte cross en het 
BK-indoor 3000m. Jonathan Goudeseune, 
die na zijn zege op 16 december in het 
Franse Liévin een lichte kwetsuur opliep, 
kon nooit aanpikken en werd onder het 
oog van trainer Armand Parmentier 4de. 
FLAC eiste met Tibaut Vandelannoote wel 

PLUIMPJES

Steven Casteele: “Ik voelde mij supersterk. Ik trainde de afgelopen weken pijnvrij en 
zonder zorgen. Ward D’Hoore verwees mij afgelopen zomer bij het BK 5000m naar de 
3de plaats. Hij is de pistespecialist. Ik begon toen pas enkele weken eerder weer op te 
bouwen. Ik stond eind augustus bij het BK dan ook niet op mijn sterkste benen. Boven-
dien voel ik mij beter af in het veldlopen. De minima voor het EK 5000m (13’44”) en 
10.000m (28’50”) in Parijs liggen binnen mijn bereik, maar dat geldt voor een handvol 
landgenoten. Ik kijk dan ook veeleer vooruit naar het komende EK-cross.”

Tibaut Vandelannoote: “Moeder Christine Lefever legde zich bij Hoppeland, tegen-
woordig een FLAC-afdeling, toe op de marathon. Zij legde de afstand in 1997 af in 
2u50’24”. Ik won in 2018 het PK-cross scholieren. Ik plande dit seizoen de CrossCup. 
Een virus stuurde de voorbereiding in de war. Mijn wedstrijden waren er naar. Ik werd 
12de junior in Mol en Roeselare. Wel won ik de juniorescrossen van Berlare en Lille. Ik 
won ook de Silvesterlauf in het Duitse Hannover. Mijn vriendin Smilla Kallu woont er. 
Zij is ook juniore en loopt de 400m in 57 seconden.”

Ward Declerck: “Ik vreesde vooral Hans Omey want klopte hem nog nooit. Ik voelde 
mij wel sterker dan ooit. Ik won eind december de 5 km van de Corrida in eigen Tielt. 
Maar Hans is de betere spurter. Hans liep op kop, maar verzwakte plots en loste. Bram 
Baert was voor mij een onbekende en dus gevaarlijk. Ik zit nu volop in de examens 
handelsingenieur in Leuven en verwacht de rest van het seizoen niet erg veel meer.” 

Een ontspannen Steven Casteele  kreeg Houtlands podiumgezelschap: links Simon 
Mestdagh, rechts Ward D’Hoore.

Ward Declerck voor 
Bram Baert.
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DE  WEST-VLAAMSE VELDLOOPPODIA  2020

 Vrouwen   Mannen   
Cadetten 2006 1. LOTTE MINNEBO/OB 10.33 1. MIRO VERLEDENS/FLAC 12.17
 2. MARGOT TANGHE/AVMO 10.34 2. ALEX SPRIET/AVR 12.39
 3. RENEE MOL/KKS 11.11 3. IDES TANGHE/ABAV 12.49
Cadetten 2005 1. MAAIKE VANDER CRUYSSEN/AZW 10.31 1. MAARTEN DEWULF/AVR 11.54
 2. THALISSA VANDERWEE/MACW 10.59 2. CAS GOOS/BEHO 12.02
 3. JINKE FRANCK/HCO 11.00 3. BALDER VAN EENOO/HAC 12.09
Scholieren 2004 1. ADELINE TEMMERMAN/AVR 14.03 1. TRISTAN GEVAERT/HAC 17.17
 2. STIEN VAN TIEGHEM/OB 14.27 2. THIJS GELAUDE/AVMO 17.28
 3. MICHELE DEBAL/KKS 14.46 3. WOUT LOGIER/MACW 17.36
Scholieren 2003 1. JULIE VOET/FLAC 13.50 1. WOUT DE WAEGENAERE/KKS 17.04
 2. RUNE BREYE/AZW 14.16 2. ARNAUD DOUTERLUNGNE/AZW 17.10
 3. CHIARA WASTYN/AZW 14.23 3. EBBE VANNESTE/OB 17.45
Juniores 1. JANI MONTAIGNE/AVR 24.06 1. TIBAUT VANDELANNOOTE/FLAC 24.24
 2. ESTELLE TEMMERMAN/AVR 25.00 2. WARRE BOUCKAERT/AVR 24.39
 3. LOTTE VERHELST/BEHO 26.56 3. MILAN VERSCHAEVE/AVMO 25.07
Seniores 1. EVY PIETERS/AVR 22.58 1. STEVEN CASTEELE/KKS 31.43
 2. SOFIE GALLEIN/AVR 23.09 2. SIMON MESTDAGH/HAC 32.43
 3. ANNELIES DEKETELAERE/HAC 23.31 3. WARD D’HOORE/HAC 32.51
Korte Cross 1. AUDREY GOESAERT/AZW 7.00 1. WARD DECLERCK/AVMO 8.48
 2. NONA STEVENS/AVMO 7.15 2. BRAM BAERT/HCO 8.51
 3. JOLIEN MUSSEEUW/AVR 8.00 3. HANS OMEY/AZW 9.02

de juniorestitel op. De Ieperling gooi-
de er samen met Warre Bouckaert/AVR, 
die amper één jaar geleden van de vrije 
sporters van Staden naar AV Roeselare 
overstapte, de beuk in. Beiden werden 
bijgebeend door masterkampioen Misha 
Declerck/AVMO. Tibaut kon nog een ron-
de aanklampen. Warre begaf meteen en 
strandde als 2de junior op 15 seconden. In 
de korte cross viel Hans Omey/AZW, vorig 
jaar 2de na Steven Casteele, halfweg van 
de kop weg. De 33-jarige Waregemnaar 
werd 3de. Ward Declerck/AVMO hield met 
3 tellen Bram Bart/HCO van de zege.  

AVR FEEST

Nationaal crosskampioene Hanna Vanden-
bussche/AVR bouwde na de Silvestercross 
eind december in het Nederlandse Soest 
een rustmoment in. De geboren en geto-
gen Diksmuidse, die in Leuven woont en 
in Brussel werkt, werd er 9de en 3de Bel-
gische. Veerle Dejaeghere bleef in Diks-
muide als trainster achter de omheining 
staan. Dankzij Evy Pieters, Sofie Gallein 
en Saskia Vens, die meer dan haar deel 
van het kopwerk deed, leek halfweg koers 
het hele seniorespodium een AVR-aange-
legenheid. Dichtste belaagster Annelies 
Deketelaere/HAC volgde toen op ruim 50 
meter. Maar net toen loste Saskia Vens, 
een mama van 2 kindjes en werkzaam als 
interieurarchitecte, de rol en werd in am-
per één ronde voorbijgelopen door halve 
en hele marathonspecialiste Annelies De-
ketelaere die haar eerste cross van het 
seizoen als 3de besloot. Evy Pieters vrees-

de een spurt en hield het tempo hoog. Git-
se Sofie Gallein, management medewerk-
ster in een maatwerkbedrijf, verloor in de 
slotronde langzaam maar zeker terrein en 
bleef verstoken van een eerste PK-zege in 
de lange cross. Jani Montaigne/AVR kwam 
als 8ste en eerste van amper 3 juniores 
aan. De Koekelaarse studente voedings- en 
dieetleer behaalde haar eerste PK-crossti-
tel. Zij strandde in haar debuutjaar 2018 
als 5de tweedejaarsscholiere en werd vo-
rig jaar 2de op 28 seconden van Estelle 
Temmerman, die zondag als 2de ruime 54 
seconden toegaf. In de korte cross haalde 
master Audrey Goesaert/AZW het als bes-
te van ook al amper 5 deelneemsters. 

Tibaut Vandelanootte 
voor Warre Bouckaert.

Evy Pieters (1448), Sofie Gallein en een 
aanklampende Saskia Vens maken er bij de 

seniores een Roeselaars feestje van.

PLUIMPJES

Evy Pieters: “Ik werd in 2012 en 2018 2de 
in het BK korte cross. Maar dit jaar pas ik 
voor Brussel. Ik wil er niet meelopen, maar 
er ook meetellen en dat zit er dit seizoen 
op dat niveau niet in. Eénjarig zoontje Ma-
this houdt mij ’s nachts uit slaap. Ik zie elk 
uur de klok. Ik haalde gemiddeld amper 3 
uur nachtrust. Bovendien werk ik als lera-
res. Ik kon deze week amper 25 km trai-
nen. Eergisteren viel ik flauw in het bijzijn 
van mijn ouders. Dit PK wilde ik evenwel 
niet missen. Ik maakte kans op winst.”

Jani Montaigne: “Ik leg mij amper twee 
jaar toe op atletiek. Veerle Dejaeghere 
was meteen mijn trainster. Ik was wel al 
veel langer actief in het krachtbal. Die 
sport speelt zich ook af in de modder. Ik 
schrik er dan ook niet voor terug om mij 
vuil te maken. Maar de combinatie met 
de hogere studies voedings- en dieetleer 
liet geen ploegsport meer toe.”

Audrey Goesaert: “Ik liep en won vo-
rig weekend het PK-indoor 1500m in 
4’58”48. Ik moest een keuze maken. Ik 
loop graag een lange cross. Maar het PK 
korte cross paste mij nu beter.” 

Jani Montaigne.
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TRIPLE

Scholieren Adeline Temmerman/AVR en 
Wout De Waegenaere/KKS haalden beiden 
hun derde PK-titel op rij. Geen makkie 
voor Wout De Waegenaere. Wout Loua-
gie/OB, 1ste in de CC van Mol en Roese-
lare, paste wegens een lichte kwetsuur, 
dixit trainer Stijn Fincioen. Er was even-
wel Arnoud Douterlungne/AZW, die als 
3de in Mol Wout De Waegenaere met 2 
plaatsen het nakijken gaf. In Roeselare 
waren de rollen omgekeerd met een 6de 
plaats voor Wout en een 9de voor Arn-
oud. De spanning was er niet minder om. 
Beiden bleken in Diksmuide aan mekaar 
gewaagd. Zij liepen samen tot De Wae-
genaere versnelde in de slotkilometer 
en met 6” voorsprong won. Eerstejaars 
Tristan Gevaert/HAC hield bijna tot de 
slotronde stand en stond voor het eerst 
op het hoogste trapje van een crosspo-
dium. Ook tweedejaars Julie Voet/FLAC 
behaalde haar eerste PK-crosstitel. De 
Boezingse erfde de microbe van vader en 
master Bjorn Voet, die in 1991 2de werd 
bij het BK-cross voor eerstejaarsscholie-
ren. Adeline Temmerman/AVR hield lang 
stand. Zij is één jaartje jonger en eiste 
de titel op bij de eerstejaars. Adeline, de 
3 jaar jongere zus van Estelle, won bij het 
PK-cross nu al 6 keer op rij. Zij was ook 
één keer de beste pupil en tweemaal mi-
niemenlaureate. Een tweedejaarsduo van 
AZW leidde de achtervolging. Bellegemse 
Rune Breye haalde het finaal van Zweve-
gemse Chiara Wastyn.

TRIPLE BIS

De cadetten Lotte Minnebo/OB, Maaike 
Vander Cruyssen/AZW, Miro Verledens/
FLAC en Maarten Dewulf/AVR stonden 
voor de derde keer op rij bij het PK-cross 
op het hoogste podiumtrapje. De titelfa-
vorieten lieten dus niets liggen. Maaike 
Vander Cruyssen stak er bij de tweede-
jaars ver bovenuit. Thalissa Vanderwee/
MACW deed voor eigen volk haar 2de 
plaats over van vorig jaar. De Merkem-

se volgde wel op 28” en had amper een 
secondje voorsprong op Gistelse Jinke 
Franck, die dit seizoen aansloot en pas 
haar 2de cross liep. De eerstejaars zorg-
den voor weerwerk en spanning. Brugse 
triatlete Lotte Minnebo gaf in de spurt 
amper 2 seconden toe aan Maaike Vander 
Cruyssen. Margot Tanghe, de dochter van 
Jeroen Tanghe en Natalie D’hondt.
Cas Goos/BEHO won in de Kerstcross van 
Ertvelde van nationaal kampioen Maarten 
Dewulf/AVR, die er 3de werd. Een onge-
lukje zonder erg, want in Diksmuide liep 
de Rumbekenaar in de slotkilometer weg 
van Beernemnaar Goos en Torhoutenaar 
Balder Van Eenoo/HAC. Dat gaf exact 
hetzelfde podium als vorig jaar in Meu-
lebeke. Miro Verledens/FLAC haakte als 
enige eerstejaars zijn wagentje aan en 
hield ruim een halve wedstrijd stand. De 
kleine Hulstenaar hield met Alex Spriet/
AVR de zilveren eerstejaars 22 seconden 
achter zich. Ides Tanghe redde voor ABAV 
de eer met brons.

PLUIMPJES

Wout De Waegenaere: “Ik trok vanaf septem-
ber naar de Topsportschool in Leuven. De re-
den is eenvoudig. Ik deed atletiek steeds erg 
graag. Ik wachtte vandaag af en dat werkte. Ik 
besefte dat Arnoud de mindere spurter was.”

Tristan Gevaert: “Ik sloot twee jaar geleden 
aan en was vorig jaar bij het PK 8ste twee-
dejaarscadet. Ik begon er dit seizoen meer in 
te geloven en trainde ook meer. Zo werd ik 
12de en 4de eerstejaars in Roeselare. Titel-
verdediger Tijs Gelaude/AVMO bleef altijd en 
overal de betere West-Vlaming. Meestal met 
niet meer dan één plaats. Hij spurt sneller. 
Maar vandaag loste hij en strandde als 2de op 
11 seconden. Ik waag mij dit seizoen voor het 
eerst aan het BK-cross.”

Julie Voet: “Titelverdedigster Emma D’hae-
ne/AZW bleef weg. Maar zelfs met haar voel-
de ik mij niet kansloos. Ik liep in de Kerstcross 
van Ertvelde als 6de heus niet mijn beste wed-
strijd. Toch loste zij al na één ronde en gaf als 
9de 17 seconden toe. Ik vreesde evenmin aan 
het PK te kunnen deelnemen. Ik voelde in de 
opwarming plots een ferme pijnscheut in mijn 
knie. Vader sprak mij moed in. Ik draaide de 
knop om en vloog in de wedstrijd.”

Adeline Temmerman: “De Topsportschool is 
voor mij een afgesloten hoofdstuk. Toch won 
ik opnieuw het PK. Voortaan train ik onder lei-
ding van Evy Pieters en haar echtgenoot Thijs 
Vandermeersch.”

Julie Voet.

Adeline Temmerman.

Tristan Gevaert.

Maarten Dewulf op weg met  
een flink aanklampende Cas Goos.
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Tekst & Foto’s: VLAAMS-BRABANT - Milan AUGUSTIJNS & Luc DEQUICK
LIMBURG - Jacky STIJVEN & Martin BEX 

WEST-VLAANDEREN - Hans VANBESIEN & Paul DE SCHUYTER
 Lay-out: Michel JORDENS

 
Meer info: Gooik - https://www.dropbox.com/s/rnxaukl4e51622a/Uitslagen%20PK%20Vl%20Brabant%2012%2001%202020.xlsx?dl=0 

Tessenderlo: https://wp.looise-av.be/wp-content/uploads/2020/01/Uitslag-2020-01-12-PK-Limburg-REN-Veldloop-1.pdf 
Diksmuide: https://www.macw.be/nw/wp-content/uploads/2019/10/20200112-PKVeldlopenUitslag.pdf

 
@letiekleven verzonden: donderdag 16 januari 2020

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, website, mail, fotokopie of op welke wijze ook,  
zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Teksten en foto’s blijven eigendom van de auteur-fotograaf.

Cover 1:  Vlaams-Brabants veld-
loopkampioene bij de tweedejaars 
cadetten: Hannah Op’t Eynde. 
Foto: Luc DEQUICK

Cover 2:  Annelies Nijssen werd in Lim-
burg overtuigend junioreskampioene 
Foto: Martin BEX

Cover 3:  Wout De Waegenaere heeft in 
Diksmuide een taaie klant aan  Arnoud 
Douterlungne bij de oudste scholieren. 
Foto: Paul DE SCHUYTER

PLUIMPJES

Maarten Dewulf: “Ik kende in Ertvelde 
een slechte dag. Mijn gezondheid liet het 
er afweten. Vandaag voelde ik mij weer de 
oude, maar het bleef knokken. Vergeet niet 

dat mijn West-Vlaamse tegenstanders ook 
tot de betere nationale lopers behoren. 
Balder Van Eenoo deelde in Roeselare als 
3de het podium met mij.”

Miro Verledens: “Ik debuteerde bij de 
Vrije Sporters van AV Ingelmunster. Ik besef-
te pas drie jaar geleden, dat er een meer 
hoogstaand circuit bestond. Daarom stapte 
ik over naar de afdeling Mandelclub Izegem 
van FLAC en train er onder leiding van Rudy 
Wybaillie. Ik plooide mij vorig jaar dubbel 
om het clubrecord 1000m bij de miniemen 
van Koen Naert van de tabellen te lopen, 
maar strandde met 2’54”77 op enkele frac-
ties. Ik kwetste mij bij het Nationaal criteri-
um in Nijvel. Mijn bekken bleek verschoven. 
Ik lag één maand stil en miste het seizoenbe-
gin. Ik bereikte nog niet mijn hoogtepunt.”

Maaike Vander Cruyssen: “Cross of piste: 
ik doe beide even graag. Maar deze win-
ter pas ik voor het indoorcircuit. Ik leg mij 
volledig toe op het veldlopen. Ik sloot vorig 
seizoen als 3de van het BK-cross af en hoop 
ook deze winter het BK-podium te halen. Het 
ging alvast de goede richting uit. Ik werd in 
de CC van Mol 3de en in de CC van Roeselare 
zelfs 2de.”

Lotte Minnebo: “Ik ben lid van Triatlon Team 
Brugge, maar voel mij evenveel een atlete. Ik 
loop er al van bij de benjamins bij en stond 
bij de PK-cross 5 keer op het hoogste podi-
umtrapje en werd ook al een keer tweede.”   

Maaike Vander Cruyssen.

Lotte Minnebo.
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