PK Veldlopen Lokeren 04/02/2018
Zondag trokken we met 50 atleten naar Park Ter Beuken in Lokeren voor het provinciaal kampioenschap
veldlopen. Op een heuvelachtig parcours behaalden we 3 individuele provinciale titels, 1 provinciale titel
bij de clubs, 3 bronzen medailles en verschillende top 10-plaatsen.
5 meisjes stonden aan de start bij de benjamins. Elize De Schepper en Lieze Arts eindigden bij de
eerstejaars in elkaars buurt op de 14e en 16e plaats. Amber Rooms werd 31e en Eva Verelst 45e. Bij de
tweedejaars werd Lies Vercammen 10e.
Liefst 10 benjamins stonden aan de start bij de jongens. Lucas Buysse werd 2e in de wedstrijd maar door
een erg late aansluiting (lees enkele minuten voor de start) van de eerste atleet kroonde Lucas zich tot
Provinciaal kampioen bij de eerstejaars. Sus Van Lokeren werd knap 13e. Bij de tweedejaars mocht
Jorden Rooms als 3e het podium op. Emiel Verellen behaalde dan weer een erg knappe 7e plaats. Hesa
Chioua Lekhli eindigde op een 13e plaats. Sebastian Herremans (23e) en Korneel Dejonghe (27e)
eindigden binnen de eerste 30. Jules Vydt werd 33e, Luca Boeykens (39e) en Lion Vercauteren (63e). Deze
knappe prestaties zorgden er bovendien voor dat onze jongens het clubklassement wonnen.
Bij de pupillen meisjes stonden 5 atleten aan de start. Eerstejaars Violetta Vercauteren eindigde met
haar 19e plaats knap bij de eerste 20. Talitha Muyldermans werd in diezelfde wedstrijd 44e. Phebe Van
Lokeren liep bij de tweedejaars een erg knappe wedstrijd en mocht pronken met een 7e plaats. Louka
Wauman kwam als 33e over de streep en Nour Chioua Lekhli liep naar een 42e plaats.
Merijn Overmeire (10e) zorgde bij de eerstejaars pupillen jongens opnieuw voor een top 10-plaats. Matiz
De Schepper (22e) eindigde net buiten de top 20. Andere deelnemers bij de eerstejaars waren Lucas Pyl
(48e), Seppo Pauwels (58e) en Lukas Rogiers (64e). Ook bij de tweedejaars behaalden we een top 10plaats. Enzo Boeykens legde beslag op een 9e plaats. Tijn Van Hooste (14e) liep naar een mooie plaats bij
de eerste 15e en Lars Pauwels eindigde met zijn 29e plaats nog net bij de eerste 30e. Pieter Van
Vlierberghe werd 47e.
Dan was het de beurt aan onze miniemen meisjes. Bij de eerstejaars meisjes vinden we 2 ACW’ers in de
top 10. Fran Van Poucke werd knap 5e, Helena Dejonghe volgde niet veel later op plaats 7. Kaat Geboes
en Elise Boeykens verdedigden onze kleuren bij de tweedejaars. Zij eindigden in elkaars buurt op
plaatsen 40 en 41.
Na de meisjes kwamen uiteraard de jongens. Bij de eerstejaars eindigden Sven Anné (13e) en Niels Van
De Cloodt (17e) beiden bij de eerste 20. Jentho Rooms (10e) zorgde bij de tweedejaars opnieuw voor een
top 10-plaats. Milan Pauwels eindigde net buiten de top 20 op een 22e plaats.
Na een korte onderbreking was het tijd voor onze atleten vanaf cadet. Bij de cadetten waren Limme De
Jonghe, Ruben Smet en Yente Syvertsen onze vertegenwoordigers. Limme eindigde op een 10e plaats in
totaal en was 8e bij de eerstejaars. Ruben behaalde dan weer een 21e plaats (7e bij de eerstejaars) en
Yente werd 49e (25e bij de tweedejaars).
Onze scholieren Paulien Meese, Kato Van Wauwe, Chloë Van Lokeren en Michiel Naudts deden het
eveneens voortreffelijk. Paulien werd 4e in totaal en behaalde brons bij de eerstejaars. Kato eindigde met
haar 18e plaats mooi binnen de top 20 en werd 12e bij de eerstejaars. Chloë kwam als 27e over de streep
(10e bij de tweedejaars). Bij de jongens werd Michiel 20e (13e bij de eerstejaars).
Na de scholieren was het de beurt aan onze junioren en masters heren. Yves Vercammen bezorgde ACW
een 2e titel bij de Masters M40. Felix Demuynck werd 11e junior. Bij de masters M35 eindigde Filip
Mortier op een 12e plaats. Ivan Vercauteren behaalde een 13e plaats bij de masters M45.

De laatste atleten die in actie kwamen waren juniore Nanouk Stevens en master Helen Van Lysebetten.
Nanouk zorgde bij de junioren voor een 3e provinciale titel en Helen bezorgde ACW bij de masters W35
een derde bronzen medaille.
Dikke proficiat aan alle atleten
Evelien Vanheck

