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Bij de kadetten meisjes kwamen drie atletes aan de start. Sara Heyse eindigde nog net in de eerste 

helft van de 69 starters. Zij werd 31ste. Jolien Deprez werd 51ste en Elisa De Lange 64ste. Bij de 

oudste kadetten probeerde Ilana Eeckhout haar 15de plaats van vorig jaar te verbeteren. Na een 

slechte start kon ze aanpikken in een omvangrijke groep die kon strijden voor de 10de positie. Op het 

einde kwam ze net iets te kort met een 18de plaats als resultaat. (63 deelnemers) 

Bij de jongens was het wat schrikken toen we in de eerste afdaling 2 KASVO-atleten rond een 10de 

positie zagen. Bert Vanderbauwhede moest al in de eerste ronde een pak plaatsen prijsgeven, maar 

hield goed stand in de tweede ronde om halfweg het pak te finishen op een 40ste plaats. Maar de 

meest positieve verrassing van dit BK kwam toch op naam van Jasper Buyck. Hij verzwakte op geen 

enkel moment en kon zo beslag leggen op een uiterst knappe 12de plaats, een stuk beter dan zijn 

50ste plaats vorig jaar (82 deelnemers). Ook bij de tweedejaars liep er een ASVO-atleet mee in de top 

20. Daan Lefebvre finishte op een knappe 19de plaats. Dieter Robbens werd tijdens de winter wat 

afgeremd door blessures en een ongeval met zijn fiets. Ondanks alles kon hij toch nog een 64ste 

plaats behalen. (95 deelnemers) 

Slechts 2 scholieren aan de start van dit BK. Hanne Reynaert kwam nooit in haar normale ritme en 

moest halfweg de tweede ronde de strijd staken. Jesse Glorieux zou rustig starten om een inzinking 

in de laatste ronde te vermijden. Hij nam zijn voornemen iets te letterlijk en kwam halfweg de eerste 

ronde door tussen een 30ste en 40ste positie. Daarna kon hij ongeveer hetzelfde tempo aanhouden 

als de atleten die streden voor het podium. Atleet na atleet haalde hij in met een 10de plaats als 

resultaat! Als hij nu de trainingen iets ernstiger neemt, gaan we nog mooie dingen zien komende 

zomer! (59 deelnemers) 

Na de Legends Run en de 2 seniorenwedstrijden was het de beurt aan de junioren. Sofie 

Verstichelen had de hele winter met veel enthousiasme haar trainingen afgehaspeld met als doel een 

goede prestatie op het BK. De conditie zat goed; dat bewees haar eerste veldloopoverwinning vorige 

zondag in Opwijk. Jammergenoeg eindigde haar wedstrijd nog voor hij begonnen was. Tussen de 

wachtlijn en de startlijn mistrapte ze zich met een geblokkeerde knie tot gevolg. Ze ging nog wel van 

start, maar moest er na de eerste bocht toch de brui aan geven. Solomon Winnepeninckx en Ben 

Bauters waren onze mannelijke junioren aan de start. Solomon behaalde 3 weken geleden nog een 

knappe overwinning in Izegem, maar kon die prachtige prestatie vandaag niet benaderen. In de 

tweede van 3 ronden stapte hij uit de wedstrijd. Ben werd 45ste op 69 deelnemers.  

In de korte cross kwamen nog 9 Oudenaardse atleten aan de start: 2 dames en 7 heren. Bij de dames 

finishten Martine Goossens (62ste) en Sarah De Groote (69ste) in mekaars buurt. (112 deelnemers) 

Bij de mannen liepen de KASVO-atleten sterk verspreid. Mohammed Berok werd knap 4de op 192 

deelnemers. Daarachter werd Mathias De Groote 113de, Mountasser El Gourchale 122ste, 

Joachim Gheerolfs 141ste, Patrick De Lange 175ste, Maxime Wallaert 180ste en Marc Wijnand 

192ste. 


