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winter 2004-2005 

Aalter, 14 november 2004 

Voor onze club was dit een super wedstrijd. Want het begon al goed: Kyamo won bij 
de benjamins meisjes 97 en Eline werd knap 7 de. Bij de benjamins meisjes 96 
eindigden Toos en Neel, vlak achter elkaar. Bij de benjamins jongens 97 lieten onze 
atleten het afweten Paeme Stijn was dus als enige benjamin jongen van onze club. 
Bij de pupillen 94 pakten Eva Pot en Anton Cantaert een derde plaats en Ine Paeme 
eindigde juist buiten de top 10. Nele Van Den Haesevelde  eindigde na een lange 
eindspurt mooi derde, en Valentien behaalde in dezelfde reeks een schitterende 
vijfde 
plaats. En Sarah De Groote behaalde een zilveren medaille. Maar om het kort te 
zeggen iedereen maar dan ook iedereen presteerde heel goed. 
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Ertvelde, 26 december 2004 

Zoals ieder jaar trekken we ook nu met kasvo naar onze vrienden in Ertvelde. Daar 
organiseert A.S.Rieme hun jaarlijkse kerstcross. In tegenstelling tot de voorbije jaren 
is het deze maal schitterend weer, precies een mooie lentedag. Onder een stralende 
zon nemen de benjaminekes als eersten de start. Ze vliegen er in alsof de eindmeet 
200m verder ligt, maar zij die als eerste de korte bocht neemt is niet altijd de eerste 
over de eindmeet,he Kimsey. Zoals steeds doet iedereen zijn uiterste best en moe 
maar tevreden komen ze allemaal over de eindmeet. Onze eigen atleetjes zorgden 
terug voor 3 podiumplaatsen. Bijna de hele wedstrijd liepen Nele en Valentien in 
vierde en vijfde positie. Op 350m van de finish schoot Valentien haar turbo aan, ze 
liep iedereen voorbij en eindigde op de eerste plaats. Nele volgde zolang mogelijk in 
haar spoor en eindigde na een spannende spurt als derde. Zoals steeds bevindt 
Anton Cantaert zich van begin af in de voorste gelederen, hij eindigt dan ook mooi op 
een tweede plaats. Proficiat aan iedereen die meegelopen heeft. Na een 
verkwikkende douche en een lekkere Augustijn rijden we terug naar Oudenaarde. 
 
Maldegem, 9 janauari 2005�
Dit jaar staat de cross van A.C.M.E. niet op de Oudenaardse kalender, doch dit wil 
niet zeggen dat we er niet naar toe mogen,he. Deze mooie wedstrijd wordt gelopen 
op een snelle droge omloop, gelegen in het park van Maldegem. Met 17 dapperen 
van K.A.S.V.O. zijn we hier aanwezig. Onder een stralende hemel boekt Valentientje 
haar derde overwinning !! Na een buikgriepje wordt Sarah verdienstelijk derde in haar 
reeks. Ook alle anderen (Elien, Joachim, Charlotte, Justine, Nele, Maaike, Joke, Bie , 
Jan, Matthias, Wouter, Evelien, Sebastian, Geert en Filip) liepen voor wat ze waard 
zijn. Onze voorzitter Peter, ditmaal als jurylid aanwezig, kan tevreden zijn; zijn oproep 
om te presteren wordt goed opgevolgd. Volgende week trekken we naar Zottegem. 
Iedereen op post, tot dan. 
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