
Oostende 
11 maart 2012



Programma
10 maart 2012
•12u: Terreinverkenning veldloopparcours
•13u: Picknick
•14u: Inchecken Zeegalm Aparthotel
•15u30: Strandwandeling
•19u: Avondeten Restaurant De Vlasschaard

11 maart 2012
•Uitchecken
•Crossen !



12 u 
Terreinverkenning





STRETCHING



PODIUMTEST



Picknick in voetbalkantine



14u
Inchecken in hotel en 
klaarmaken voor de 
wandeling









Strandschatten













19u - Avondeten
MENU

Tomatensoep

Spaghetti (voor de jeugd)
of

Vispannetje
of

Varkenshaasje

Ijsje, koffie of thee









8u30
Ontbijt

11 maart 2012





Ouders: inpakken
Jeugd: nog naar het strand

11 maart 2012







Atleten en supporters 
tussendoor





10u50 Pupillen meisjes 1050m
Anna Verbert
Anna liep een mooie wedstrijd. Zij werd 86e

in een ruim deelnemersveld.





11u35 Miniemen jongens1640m 
Ben Vermeulen
Ben werd knap 81e !





12u08 Kadetten meisjes 2210m
Heleen Delanghe
Heleen hebben we moeten overtuigen om 
mee te doen. Net ingeschreven, werd ze 
geteisterd door ziekte, waardoor ze toch 
een 14-tal dagen niet kon trainen. 
Dat werd even spannend, want ook zus 
Lize moest al forfait geven door een 
voetblessure.
Heleen heeft het echter heel goed gedaan. 
Eerste ronde moest ze nog naar adem 
happen, maar de 2e ronde ging vrij vlot. Zij 
eindigde 57e. 





12u21 Kadetten jongens 2800m
Niels Vermeulen
Niels deelde zijn wedstrijd goed in en kon 
op het laatste zelfs nog enkele plaatsen 
winnen. Hij eindigde op een hele mooie 67e

plaats.





12u34 Kadetten jongens 2800m
Wannes Hiele
Tom Verbert
Zowel Tom als Wannes kunnen eigenlijk 
een beetje beter. Al hebben beide enorm 
hun best gedaan. Tom , we hebben het al 
meerdere keren vastgesteld, heeft wat 
meer regelmaat en meer kilometertjes 
nodig. Toch mag hij best fier zijn op zijn 68e

plaats. Bij Wannes was het vandaag toch 
wel even afwachten want hij was de voorbij 
dagen ziek geweest. Al bij al liep hij nog 
een behoorlijke wedstrijd en werd 84e. 





12446 Scholieren meisjes 3270m
Ellen Beckstedde
Ilke Vermeulen
Net als Heleen hebben we ook Ellen 
moeten overtuigen om mee te lopen. Ze 
heeft te weinig zelfvertrouwen, terwijl ze 
best wel goed loopt. En ook op deze zware 
omloop kwam ze goed voor de dag. Ze 
eindigde knap 39e. En ook Ilke heeft een 
hele knappe wedstrijd gelopen. Zij werd 
45e. 







13u20 Scholieren jongens 4825m 

Robin Hiele
Robin had de griep nog steeds in de 
ledematen zitten. De gevolgen van 4 dagen 
koorts verdwijnen niet zomaar omdat het 
zonnetje schijnt. Bijna 5km was vandaag 
wel heel erg lang. Maar hoedje af, hij heeft 
ze wel uitgelopen !





LEGEND RUN
In de marge van het Belgisch 
veldloopkampioenschap werd in Oostende 
de Legends Run gelopen: de oude glorieën 
uit het nationaal veldlopen kwamen samen 
uit op een race over 2500m.





Senioren wedstrijden
En voor we terug overgaan naar de orde 
van de dag, onze eigen atleten, genieten 
we nog van de seniorenwedstrijden, met 
onder andere weer een sterke Veerle 
Dejaeghere.



15u35 Junioren dames 4825m 
Sigrid Vercauteren
Na een heel mooi veldloopseizoen maakt 
Sigrid het schitterend af ! Ze was vrij 
voorzichtig gestart, en won stelselmatig wat 
plaatjes. Ze liet zich berg af werkelijk gaan 
en was daar duidelijk sneller dan haar 
concurrenten.  Zo kon zij op het einde van 
de wedstrijd nog enkele plaatsen winnen 
om schitterend19e te eindigen. 







16u00 Junioren heren 6575m 
Frederick Jacobs
Jelle Vermeulen
Zowel Frederick als Jelle hebben er een 
schitterend veldloopseizoen van gemaakt. 
De ene keer eindigde Jelle  voor Frederick, 
de volgende keer waren de rollen 
omgekeerd. 
Ook zij  sluiten het veldloopseizoen op een 
schitterende wijze af. Al sprintend eindigt 
Frederick 39e net voor Jelle 40e.







En hiermee ….



eindigt dit schitterende weekend !
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