
Cross Hulst 04/11/2017 

Na de Cross Cup Relays van 2 weken geleden ging het veldloopseizoen vandaag echt van start met de 
eerste individuele cross van het seizoen. Naar goede gewoonte staken we daarvoor de grens over. We 
trokken nl. naar Hulst. Ook dit jaar stonden er weer heel wat atleten van ACW (jong en oud) aan de start. 

De eersten die in actie kwamen waren onze eerstejaars 
benjamins. De jongens en meisjes liepen in een gezamenlijke 
wedstrijd. Bij de meisjes hadden we Elize De Schepper en 
Amber Rooms bij de deelnemende atleetjes. Beiden mochten 
het podium op. Elize won de wedstrijd, Amber werd 3e. Ook bij 
de eerstejaars jongens werden we 1e en 3e. Lucas Buysse (1e) 
en Vic Sierens (3e) waren hier de medaillerapers van dienst. 
Liano Muyldermans (6e), Thimen Overmeire (8e) en Remco 
Thomaes(15e) waren de andere deelnemers voor ACW.  

 

Daarna was het de beurt aan onze tweedejaars. Lies 
Vercammen won bij de meisjes en Anouk Koppen werd hier 
7e. Bij de jongens scheelde het maar een haar of we hadden 
een volledig ACW-podium. Een duw in de laatste meters 
zorgde voor een val van Hesa Chioua Lekhli waardoor die pas 
4e werd. Hesa was uiteraard ontgoocheld. Jorden Rooms (1e) 
en Emiel Verellen (2e) mochten wel het podium op. Sebastian 
Herremans(5e), Jules Vydt (6e) en Korneel Dejonghe (8e) 
eindigden eveneens in de top 10. Verder werd Emiel Creve 
nog 13e, eindigde Arne Rombaut op een 19e plaats en kwam 
Lion Vercauteren als 22e over de streep.  

 

Ook onze pupillen waren talrijk aanwezig. Bij de eerstejaars 
meisjes werd Violetta Vercauteren 2e en Talitha 
Muyldermans eindigde op een 5e plaats. Bij de jongens van 
2008 werd Merijn Overmeire knap 4e. Kobe Sierens eindigde 
net buiten de top 10 en werd 11e. Seppo Pauwels kwam als 
16e over de streep. 

 

 

 

Bij de tweedejaars pupillen meisjes vinden we 3 meisjes bij de 
eerste 5. Phebe Van Lokeren werd 2e. Elise De Bosscher 
mocht haar vergezellen op het podium. Zij werd 3e. Louka 
Wauman werd 4e. Emma De Sutter en Nour Chioua Lekhli 
eindigden respectievelijk op een 10e en 11e plaats.  

 

 



 

 

Bij de jongens behaalde Tijn Van Hooste de overwinning. Lars 
Pauwels en Jasper Bonten eindigden respectievelijk op een 6e 
en 7e plaats.  

 

 

 

Bij de miniemen werd er een gezamenlijk klassement opgemaakt 
voor de eerste- en tweedejaars. Bij de meisjes mochten Helena 
Dejonghe (2e) en Charlotte Penneman (3e) het podium op. Kaat 
Vercammen (5e), Fran Van Poucke (7e) en Elise Loir (10e) eindigden 
eveneens in de top 10. Ook Nele Vermeulen (14e), Febe De Caluwe 
(22e), Kaat Geboes (23e), Lore Sierens (28e), Lotte Buyse (29e) en 
Osaratin Kefayetou (34e) waren onze overige deelnemers.  

 

 

Bij de jongens mochten Jentho Rooms (1e) en Milan Pauwels 
(2e) het podium op. Sven Anné (4e), Thomas De Bosscher (5e), 
Victor Bonten (7e) en Niels Van De Cloodt (8e) eindigden knap 
in de top 10.  

 

 

 

Na onze jeugdatleten was het de beurt aan onze atleten vanaf 
cadet. Chloë Van Lokeren ging haar zus achterna en eindigde 
op een 2e plaats bij de scholieren. Bij de korte cross stonden 2 
van onze hoogspringers aan de start. Trainer Benny zag Arno 
Govaert naar een knappe 3e plaats lopen. Lander Iterbeke 
werd 7e.  

 

De laatste atleten die in actie kwamen waren onze dames en heren van de lange cross. Bij de senioren 
dames eindigden Eline Desaunois en Katrien Van Geertsom op plaatsen 1 en 2. Bij de senioren heren 
werd Frederic Cappaert knap 3e. Tim Messagie werd 10e. Bij de masters 35-44 jaar eindigde Yves 
Vercammen op een 2e plaats. Ivan Vercauteren behaalde een 12e plaats bij de masters 45-54 jaar.  

Verslag: Evelien Vanheck 
Foto’s: Yves Van Lokeren 


