Wedstrijdverslag CC Brussel dd. 22/12/2013 masters heren
Drie KASVO-masters trokken “en groupe” met de gekende blauwe crossbus naar de
hoofdstad om alle drie hun eerste CC-manche ooit te betwisten in een optimale
kerstsfeer. Zowel Freddy Martens, Wim Huwel als Patrick De Lange houden van
zware omlopen en kwamen dus in Brussel in het park van Laken goed aan hun
trekken. Zowel het parcours (niet voor doetjes) als het weer (het lievelingsweer van
Flandriens met behoorlijk wat wind en de nodige nattigheid) viel bij alle drie sterk in
de smaak.
In totaal dienden twaalf hellingen aangedaan te worden (twee per ronde).
Freddy startte heel sterk met een plaats in de top twintig. Na de vele beklimmingen
viel hij echter wel wat terug, maar klokte toch af op een zeer mooie 33e plaats.
Hiermee bewijst hij, na amper vier crossen gelopen te hebben, dat hij een man is
voor het zwaardere atletiekwerk. Zijn kleine maar kwieke beentjes zorgen ervoor dat
hij heel soepel door de modder ploetert. In de categorie M35 was dat meteen goed
voor 7 CC-punten. De twee ouderen (ééntje van de categorie M50 en ééntje van de
categorie M45) misten ook hun start niet en het was Wim die Patrick gedurende drie
van de zes ronden voorging. In zijn (nog maar) tweede cross toont Wim dat hij ook
een man is die houdt van afzien, en met de atletieksport in de herfst van zijn
sportcarrière, zijn ding wel gevonden heeft. Voor Wim is het crossseizoen de ideale
voorbereiding op het zomerseizoen waar hij ongetwijfeld zal schitteren op de 400m
en de andere halve fond-nummers. Wim besloot zijn eerste CC-manche met een 54e
plaats, wat goed was voor 6 CC-punten in de categorie M50.
Voor de doorgewinterde crosser Patrick was Brussel een ideale voorbereiding op wat
er nog komen moet de rest van het crossseizoen. Met crossen in het vooruitzicht als
Zottegem, Uitbergen, Schellebelle, Lebbeke die toch mogen gecatalogeerd worden
onder het zwaardere genre, mocht Brussel niet op zijn wedstrijdkalender ontbreken.
Patrick liep een constante wedstrijd en eindigde net binnen de top 50, wat werd
beloond met 1 CC-punt in de categorie M45.
Finaal keerden de drie crosskoningen met een heuse kerstmuts als aandenken
voldaan terug naar de Vlaamse Ardennen. Alle drie waren ze ervan overtuigd. De
sterre is blijven stilstaan in Brussel en keren er volgend jaar zeker terug.
De drie masters hopen dat andere teamgenoten volgend jaar ook de weg vinden
naar de hoofdstad voor toch wel één van de mooiste crossen van het seizoen.

