Cross Zele 26/11/2017
De laatste wedstrijd waaraan dit weekend werd deelgenomen door onze atleten was de veldloop in
Zele. Heel wat jeugdatleten verschenen aan de start en ook enkele van onze afstandslopers.
De eerste die in actie kwam was kangoeroe Liano Muyldermans. Hij liep als eerste over de streep.
Bij de benjamins meisjes hadden we 3 deelnemers. Elize De Schepper en Amber Rooms werden bij de
eerstejaars respectievelijk 17e en 21e. Bij de tweedejaars mocht Lies Vercammen als 2e het podium
op.
De jongens waren wat beter vertegenwoordigd dan onze meisjes. Eerstejaars Lucas Buysse mocht
het hoogste schavotje op. Vic Sierens miste met zijn 4e plaats net het podium. Bij de tweedejaars
hadden we liefst 6 jongens aan de start. Jorden Rooms mocht het zilver in ontvangst nemen.
Sebastian Herremans en Jules Vydt eindigden kort na elkaar op de 8e en 9e plaats. Arne Rombaut
werd 19e, Lion Vercauteren 23e en Luca Boeykens 24e.
Bij de pupillen meisjes was het aantal eerstejaars en tweedejaars mooi verdeeld. Zowel bij de
eerstejaars als bij de tweedejaars stonden 3 atleten aan de start. Bij de eerstejaars eindigden Gitte
Baert (7e) en Violetta Vercauteren (9e) knap in de top 10. Talitha Muyldermans liep naar een mooie
16e plaats. Bij de tweedejaars mochten Phebe Van Lokeren en Elise De Bosscher als 2e en 3e het
podium op. Emma De Sutter werd 23e.
Bij de eerstejaars jongens was er een 14e plaats voor Matiz De Schepper en liep Kobe Sierens naar
een 24e plaats. Bij de tweedejaars mochten er met Enzo Boeykens (1e) en Tijn Van Hooste (2e)
opnieuw 2 ACW-atleten het podium op. Emiel Penneman werd knap 5e en Lars Pauwels (11e)
eindigde net buiten de top 10.
Daarna was het de beurt aan onze miniemen. 5 meisjes verschenen aan de start. Bij de eerstejaars
behaalde Fran Van Poucke een 5e plaats en eindigde Kaat Vercammen op de 6e plaats. Lore Sierens
werd 26e. Bij de tweedejaars liep Febe De Caluwe naar een 20e plaats en werd Elise Boeykens 24e.
4 jongens vertegenwoordigden onze clubkleuren bij de miniemen jongens. Sven Anné kwam bij de
eerstejaars als 6e over de streep. Jentho Rooms en Milan Pauwels eindigden bij de tweedejaars kort
na elkaar als 8e en 9e. Thomas De Bosscher liep als 14e over de streep.
Ook bij de cadetten en scholieren stonden ACW-atleten aan de start? Limme De Jonghe werd 4e bij
de cadetten meisjes. Ruben Smet en Rune Van Wauwe eindigden bij de cadetten jongens
respectievelijk 19e en 23e. Bij de scholieren meisjes was er een 10e plaats voor Kato Van Wauwe en
een 13e plaats voor Chloë Van Lokeren. Mathijs Andries eindigde bij de scholieren jongens op een 14e
plaats.
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