
Cross Mechelen 11/11/2017 

Heel wat atleten (68 om precies te zijn) trokken op Wapenstilstand naar Mechelen voor de veldloop op 
recreatiedomein De Nekker. ACW behaalde heel wat medailles en knappe ereplaatsen. 

Kangoeroes 

Één atleet nam deel bij de kangoeroes. Liano Muyldermans won de wedstrijd. 

Benjamins 

Bij de eerstejaars stonden Amber Rooms en Elize De Schepper aan de start. Elize eindigde op een knappe 
9e plaats. Amber werd 33e. 3 meisjes stonden aan de start bij de tweedejaars. Lies Vercammen werd 
knap 2e. Lise Reyniers eindigde op een mooie 17e plaats en Anouk Koppen kwam als 28e over de streep. 

Medailles behaalde we ook bij de jongens. Bij de eerstejaars werd Lucas Buysse knap 2e. Vic Sierens 
eindigde met een 7e plaats eveneens in de top 10. Jorre Meireleire kwam als 19e over de streep. Bij de 
tweedejaars liep Jorden Rooms na een spannende strijd naar de overwinning. Emiel Verellen (8e) en Jules 
Vydt (10e) eindigden knap in de top 10. De andere ACW-atleten waren Sebastian Herremans (12e), Gust 
Everaert (25e), Emiel Creve (27e), Korneel Dejonghe (30e), Luca Boeykens (41e), Lion Vercauteren (45e) en 
Arne Rombaut (47e). 

Pupillen 

Gitte Baert, Violetta Vercauteren en Talitha Muyldermans waren onze vertegenwoordigers bij de 
eerstejaars pupillen meisjes. Gitte liep als 17e over de streep, Violetta werd 22e en Talitha eindigde op 
een 37e plaats. Bij de tweedejaars miste Martha Geerardyn (4e) net het podium. Phebe Van Lokeren (6e) 
en Elise De Bosscher (9e) eindigden eveneens in de top 10. Louka Wauman werd 14e en Emma De Sutter 
liep als 39e over de streep. 

Ook bij de jongens waren we goed vertegenwoordigd. Matiz De Schepper (13e), Michiel Geerardyn (15e), 
Michiel Roelants (19e) en Kobe Sierens (21e) eindigden allemaal kort achter elkaar. Het verschil tussen 
Matiz en Kobe bedroeg slechts 12 seconden. Bij de tweedejaars mocht ACW nog eens het podium op. Na 
een spannende strijd mocht Enzo Boeykens als 2e het podium op. Lars Pauwels eindigde op een knappe 
8e plaats en Jasper Bonten werd 14e. 

Miniemen 

 Bij de eerstejaars miniemen meisjes vinden we 4 meisjes bij de eerste 10. Helena Dejonghe mocht als 3e 
het podium op. Fran Van Poucke en Elise Loir eindigden respectievelijk op een 4e en 5e plaats. Kaat 
Vercammen werd 8e. Ook Lore Sierens liep een mooie wedstrijd. Zij kwam als 21e over de streep. 4 
meisjes stonden aan de start bij de tweedejaars. Charlotte Penneman (9e) eindigde mooi bij de eerste 10. 
Nele Vermeulen werd wat later 13e. Marie Geerardyn kwam als 18e over de streep en Osaratin Kefayetou 
werd 31e. 

Onze miniemen jongens waren met z’n vijven iets minder goed vertegenwoordigd dan onze meisjes. Bij 
de eerstejaars gingen Sven Anné en Niels Van De Cloodt van start. Sven werd 12e en Niels eindigde als 
14e. Bij de tweedejaars mocht Jentho Rooms als 2e het podium op. Milan Pauwels eindigde met zijn 9e 
plaats knap in de top 10. Thomas De Bosscher liep eveneens een knappe wedstrijd en werd 16e.  

Cadetten 

Ook onze atleten vanaf cadet waren van de partij in Mechelen. Limme De Jonghe werd in haar eerste 
wedstrijd als cadet knap 7e. 3 jongens stonden aan de start bij de cadetten. Daan Anné werd 30e, Ruben 
Smet eindigde op een 38e plaats en Lars Anné kwam als 46e over de streep. 



Scholieren 

5 scholieren stonden aan de start in Mechelen. 2 meisjes en 3 jongens. Bij de meisjes liep Paulien naar 
een knappe 3e plaats. Kato Van Wauwe werd 17e. Bij de jongens eindigde Michiel Naudts op een 28e 
plaats, werd Mathijs Andries 30e en liep Mathisse Colman als 37e over de streep. 

Junioren 

In de uitslag vinden we 3 junioren terug. Nanouk Stevens liep bij de dames naar de overwinning. In een 
gezamenlijke wedstrijd met de senioren en masters werd ze bovendien knap 6e. Margo Nicque werd 8e. 
Junior Karel Stas koos voor de korte cross. Daarin werd hij 51e. 

Senioren 

Bij de senioren verschenen 4 atleten aan de start. Bij de dames eindigde Elke Heirman op een 12e plaats. 
Pieter De Rop koos voor de korte cross. Daarin werd hij knap 2e. Frederic Cappaert en Bram Van 
Lombergen liepen de lange cross. Beide heren liepen een knappe wedstrijd met een 9e plaats voor 
Frederic en een 16e plaats voor Bram als resultaat. 

Masters 

Geen masters aan de start bij onze dames maar wel 4 heren. Bij de masters 50+ eindigde Michel Albertijn 
op een 10e plaats. Bij de masters 50- mocht Yves Vercammen als 3e het podium op. Filip Mortier werd 
16e en Ivan Vercauteren kwam als 46e over de streep. 

Evelien Vanheck 


