
Veldloop Bornem 21/01/2018 

Liefst 67 atleten trokken zondag naar Bornem voor de veldloop op recreatiedomein Breeven. Er werden 
weer heel wat knappe prestaties opgetekend.  

Medailles waren er voor Lucas Buysse (3e – ben ‘10), Lies Vercammen (2e – ben ’09), Jorden Rooms (2e – 
ben ’09), Emiel Verellen (3e – ben ’09), Fran Van Poucke (3e – min ’06), Paulien Meese (2e – scholieren) en 
Yves Vercammen (1e – masters -50). 

Verder waren er top 10-plaatsen voor Elize De Schepper (4e – ben ’10), Noor Moerloos (9e – ben ’10), Vic 
Sierens (7e – ben ’10), Hesa Chioua Lekhli (6e – ben ’09), Sebastian Herremans (10e – ben ’09), Phebe Van 
Lokeren (6e – pup ’07), Louka Wauman (8e – pup ’07), Enzo Boeykens (4e – pup ’07), Tijn Van Hooste (7e – 
pup ’07), Helena Dejonghe (4e – min ’06), Limme De Jonghe (7e – cadetten) en Felix Demuynck (9e – 
junioren). 

Jorre Meireleire (18e – ben ’10), Gust Everaert (11e – ben ’09), Korneel Dejonghe (15e – ben ’09), Merijn 
Overmeire (11e – pup ’08), Matiz De Schepper (18e – pup ’08), Elise De Bosscher (15e – pup ’07), Jara Van 
Bastelaere (19e – pup ’07), Lars Pauwels (17e – pup ’07), Kaat Vercammen (11e – min ’06), Niels Van De 
Cloodt (12e – min ’06), Sven Anné (19e – min ’06), Charlotte Penneman (11e – min ’05), Jentho Rooms 
(12e – min ’05), Kato Van Wauwe (18e – scholieren), Michiel Naudts (13e – scholieren), Bram Van 
Lombergen (11e – senioren), Michel Albertijn (15e – masters +50) en Karel Stas (15e – junioren) liepen 
allemaal naar een plaats binnen de eerste 20.  

Amber Rooms (26e – ben ’10), Anissa Baleine (43e – ben ’10), Thimen Overmeire (25e – ben ’10), Anouk 
Koppen (28e – ben ’09), Arne Rombaut (38e – ben ’09), Luca Boeykens (40e – ben ’09), Lion Vercauteren 
(47e – ben ’09), Gitte Baert (21e – pup ’08), Violetta Vercauteren (22e – pup ’08), Talitha Muyldermans 
(38e – pup ’08), Michiel Geerardyn (30e – pup ’08), Seppo Pauwels (38e – pup ’08), Chihab El Moussaoui 
(44e – pup ’08), Nour Chioua Lekhli (31e – pup ’07), Emma De Sutter (44e – pup ’07), Jasper Bonten (23e – 
pup ’07), Pieter Van Vlierberghe (31e – pup ’07), Simon Waroquier (37e – min ’06), Kaat Geboes (37e – 
min ’05), Elise Boeykens (43e – min ’05), Milan Pauwels (26e – min ’05), Thomas De Bosscher (28e – min 
’05), Wael El Moussaoui (35e – min ’05), Ruben Smet (25e – cadetten), Daan Anné (26e – cadetten), Lars 
Anné (39e – cadetten) en Chloë Van Lokeren (27e – scholieren) behaalden ook een mooie plaats. 

Ook liepen er nog enkele kangoeroes mee. Liano Muyldermans en Miron Waltens waren de deelnemers 
voor ACW bij de jongens en Ajlin Mustafa bij de meisjes maar hiervan hebben we geen uitslag.  

Proficiat aan alle atleten. 

Evelien Vanheck 


