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van de tegenstand en haalde 
het na 9km crossen met 46 
seconden voorsprong op Pieter 
Heemeryck/HULS die zowat 
heel de race eenzaam in tweede 
positie liep. “Ik had direct 
voorsprong, maar ik wilde per 
se goed blijven doorlopen. 
Want ik wilde er een goeie 
training van maken met het 
oog op het voorjaar,”  vertelde 
de loper uit Ekeren. “Maar het 
was behoorlijk zwaar. Vooral 
het stuk op het strandzand en 
de heuvels. Ik zal het morgen 
wel voelen in mijn rug. Het 
zandstuk naast het water lag 

er neig bij. Veel erger dan in de cross 
in december (op 20 december won 
Nick Van Peborgh in Lille ook al de 
gewone veldloop, nvBS).” Het was 
zijn vierde crosszege van het seizoen. 
Ondanks zijn goed gevuld palmares 
met o.a. een Belgische titel op de 
halve marathon en brons en zilver op 
het BK 10.000m, was het nog maar 
zijn eerste provinciale veldlooptitel.  

Vlak voor de start gaf Nick 
Van Peborgh nog even kusjes 
aan zijn vrouw en twee dochters. 
Meteen na het startschot stoof de 
stratenloopspecialist weg. Triatleet 
Ruben Geys/VMOL durfde als 
enige even mee te schuiven, maar 
moest al snel temporiseren. Hij zou 
uiteindelijk derde worden. Nick Van 
Peborgh snelde steeds verder weg 

Aria (854) en Esther (855) 
Schouten met Britt Vanthillo (1501).

     Antwerpen

Nick Van Peborgh/ACBR en Aria Schouten/VMOL zijn voor het eerst in hun 
carrière provinciaal kampioen veldlopen geworden. Sam Valgaeren/HULS en 
Renée Eykens/KAPE verlengden hun titel in de korte cross. Bij de cadetten en 

scholieren kaapte het organiserende  ATAC drie gouden 
plakken weg met scholiere Femke Speelman-Rooms en 
cadetten Pieter-Jan Appels en Isabeau Lenaerts. Met 
741 deelnemers (300 vrouwen en 421 mannen) haalde 
het PK cross ondanks het begin van de krokusvakantie 
een mooi deelnemersaantal. Het parcours in domein ‘De 
Lilse Bergen’ lag er behoorlijk zwaar bij. Iedereen kwam 
aan zijn trekken op de gevarieerde omloop: modderig 
duinzand, een bospassage, enkele heuvels, lange rechte 
stukken maar ook veel draaien en keren. Kortom: een 
prachtig parcours voor echte allrounders waarin de 
organisatoren zichtbaar veel werk hadden gestoken en 
dat gegarandeerd verdiende laureaten zou opleveren. 

Lilse Bergjes
Eva De Rooy/ACBR, goud juniores: 
“In het begin voelde ik dat Vasilia 
volgde. Toen ze moest lossen, besloot 
ik om voor mezelf toch het tempo 
hoog te houden. Op het KVV hoop 
ik op top vijf en misschien zelfs het 
podium.” 
Jochem Vermeulen/KAPE, goud 
juniores: “Ik wist dat Sander heel 
sterk was en dat ik moest rekenen op 
mijn spurt op het einde. Op training 
draait het momenteel heel goed. 
Zaterdag wil ik een snelle 1500m 
lopen op de IFAM. Het is ambitieus, 
maar misschien is de limiet voor het 
WK juniores (3’44”27) wel haalbaar. 
Het zal op de IFAM in elk geval een 
snelle race worden.”
Isabeau Lenaerts/ATAC, goud 
tweedejaarscadetten: “Omdat ik net 
terugkom na een hamstringblessure, 
was het heel leuk om meteen te 
winnen. Ik ben bewust snel gestart en 
zo kan ik meestal voorsprong nemen. 
Binnenkort loop ik nog een cross in 
Diekirch en ook het BK in Wachtebeke 
wordt een belangrijk doel.”
Janne Bicker/ABES, goud eerste-
jaarscadetten: “Dat ik goud zou 
halen, had ik echt niet verwacht, 
maar wel gehoopt. Deze winter heb 
ik in een paar wedstrijden al wel op 
het podium gestaan. Ik ben iets te 
snel gestart waardoor ik mezelf wat 
heb opgeblazen. Gelukkig ben ik niet 
stilgevallen in de laatste rechte lijn. 
De voorbije jaren werd ik al vierde, 
derde en tweede op het PK.” 
Jenthe Vaes/GEEL, brons tweede-
jaarscadetten: “Mijn doel was om 
derde te worden en dat is gelukt. Ik 
ben onderweg een keertje onderuit 
geschoven. Gelukkig zonder al te veel 
erg.  Vorig jaar werd ik ook al derde.”

Start lange cross mannen: Nick Van Peborgh (2093) is allert.



“Wegens nog niet veel deelnames aan 
dit PK cross. Meestal ben ik tijdens 
het PK op skivakantie, maar omdat 
het PK dit jaar een weekje later dan 
normaal viel, kon ik toch nog eens 
deelnemen. Mijn volgende doelen 
worden de halve marathon van Venlo, 
waar ik onder de 1u05 wil lopen, 
het BK 10.000m en natuurlijk de 
onvermijdelijke Antwerp Ten Miles.” 
Winnaar van 2014 en 2015, triatleet 
Heemeryck, moest vrede nemen met 
zilver. Ruben Geys kon in de laatste 
ronde wegsnellen uit een groepje met 
Yelle Van Waeyenberghe/ATAC en 
Glen Laurens/HULS en zo het brons 
bemachtigen. Van Waeyenberghe 
vloerde Laurens in de strijd om de 
vierde plaats. Glen Laurens werd 
overigens nog twee keer provinciaal 
kampioen cross (in 2009 en 2010) 
vooraleer hij zich op de duatlon begon 
te focussen. Bronzen medaillewinnaar 
van het afgelopen BK marathon, 
Kristof Nackaerts/LYRA, werd zesde. 
Vice-Belgisch kampioen cross bij de 
militairen, Vincent Bierinckx/ACHL, 
eindigde na heel wat blessureleed en 
extra diensturen als zevende in zijn 
eerste cross van het seizoen. 
Het feit dat succesvolle 
marathonlopers, crossers, stra-
tenlopers, triatleten en een duatleet 
in de top 7 zijn terug te vinden, toont 
aan dat veldlopen voor een breed 
sportief publiek is weggelegd. 

Tweelingzussen van ECCC naar PK

In de 5.050m lange cross bij 
de vrouwen, ontstond al snel 
een kopgroep van drie met de 
tweelingzussen Esther en Aria 
Schouten/VMOL en titelverdedigster 
Jolien Boonen/ACHL. Vlak voor 
het ingaan van de laatste ronde 
trok Aria stevig door op het zware 
strandzand. Jolien Boonen moest 
meteen passen en even later loste 
ook Esther Schouten. Zo lag het 
podium vast. Eerstejaarsseniore 
Elke Godden/AVKA finishte op een 
minuut van de winnares als vierde 
en Birgit Massagé was de derde 
Vabco-atlete in de top vijf. Normaal 
gezien zouden de Vabco-atletes Aria 
en Esther Schouten, Birgit Massagé 
en Vasilia Gounakis deelnemen aan 
het ECCC in Turkije. Maar door een 
sneeuwstorm werd hun binnenlandse 

vlucht van Istanbul naar Kastamonu 
geannuleerd, waardoor er niets 
anders opzat dan terug te keren 
naar België. Ze besloten dan last 
minute maar om deel te nemen aan 
het PK. Het eindresultaat had er dus 
heel anders kunnen uitzien bij de 
vrouwen...
In de korte cross kenden Sam 
Valgaeren/HULS en Renée Eykens/
KAPE weinig tegenstand. Valgaeren 
liep onbedreigd naar zijn derde titel op 
rij. Voor Europees junioreskampioene 
800m Renée Eykens was het de 
tweede overwinning op rij in het PK 
korte cross. 

Juniores: titel voor eerstejaars

Juniores en masters liepen zowel 
bij de mannen als bij de vrouwen 
in één wedstrijd. Twee eerstejaars, 
Sander Vercauteren/ATAC en 
Jochem Vermeulen/KAPE, vochten 
een spannend duel uit. Zowat heel 
de race liep het duo zo’n 50 meter 
achter master Emmanuel Loverie/
DUFF. In een langgerekte eindsprint 
wist Belgisch scholierenrecordhouder 
1500m Jochem Vermeulen uiteindelijk 
Sander Vercauteren af te schudden. 
Lindert Lemouche/LYRA claimde 38 

seconden na Vercauteren 
de derde podiumplek. Bij 
de juniores meisjes maakte 
Eva De Rooy/ACBR haar 
favorietenrol waar. In het 
begin moest ze nog het 
gezelschap dulden van 
Vasilia Gounakis/VMOL, 
maar nog voor halfweg kon 
ze voorsprong nemen en 
zonder al te veel problemen 
haar schildje binnenhalen. 
Vasilia Gounakis werd 
tweede op 23 seconden en 
de junioreskampioene van 
2015, Jolien Denis/KAPE, 
kwam als zesde in totaal en 
als derde juniore over de 
streep. 

Lilse Bergjes 
Pieter-Jan Appels/ATAC, goud 
tweedejaarscadetten: “Ik moest nog 
alles blijven geven tot het einde. 
Ik won hier ook al de veldloop in 
december maar een PK voor eigen 
club is toch nog iets anders. Er waren 
heel veel supporters en dat maakt het 
wel extra speciaal.” 
Thomas Willems/OLSE, goud 
eerstejaarscadetten: “Ik heb gewoon 
zolang mogelijk proberen te volgen 
in de kopgroep, maar op het einde 
ging het te snel. Dit is nog maar mijn 
eerste jaar bij de VAL-clubs. Voordien 
liep ik bij de vriendenclubs. Ik word 
nu getraind door Gert Boden. Op de 
volgende kampioenschappen - KVV 
en BK - een toptienplaats halen, zou 
mooi zijn.”
Femke Speelman-Rooms/ATAC, 
goud tweedejaarsscholieren: “Dat was 
nog een heel vermoeiend spurtje op 
het einde. Ik wist dat Laura eerstejaars 
was, maar ik wilde de sprint toch 
winnen. Dankzij de supporters kon ik 
nog net iets meer. De vele mensen 
die zo hard roepen zijn echt wel een 
extra motivatie. Als dit niet voor eigen 
club was, had dat laatste spurtje er 
niet meer ingezeten. Eigenlijk ligt het 
zand me niet zo heel goed, maar de 
rest van het parcours vind ik wel heel 
leuk.”
Laura Schadron/ZWAT, goud 
eerstejaarsscholieren: “Dat het zo 
goed zou gaan, had ik echt niet 
verwacht. Deze winter heb ik nog niet 
veel crossen gelopen. Ik hoop dat 
dit een opsteker is voor de volgende 
kampioenschappen.”
Aline Delbaen/DUFF, zilver 
tweedejaarsscholieren: “In de tweede 
ronde kreeg ik het lastig en ik heb dan 
ook nog eens mijn voet omgeslagen. 
Het KVV en het BK worden nog 
belangrijkere wedstrijden. Ik hoop 
om daar nog mijn seizoen op een 
positieve manier af te sluiten met 
mooie resultaten.”
Tim Van de Velde/DUFF, goud 
eerstejaarsscholieren: “Direct voor-
sprong genomen. Daarna eigen tempo 
gezocht en gecontroleerd. Nu wil ik 
nog mijn andere veldlooptitels (KVV 
en BK) verdedigen.”
Bjarne Löfgren/ABES, goud 
tweedejaarsscholieren: “Tegen Tim 
was niets te doen. Ik probeerde 
gewoon een stevig tempo te lopen 
en in de tweede ronde moest Thomas 
Vanoppen lossen.”
Thomas Vanoppen/ACHL, zilver 
tweedejaarsscholieren: “Zilver was het 
hoogst haalbare. Bjarne was te sterk. 
Op het einde viel ik een beetje stil. Ik 
ben een halfbroer van spurter Kobe 
Vleminckx. Vorig weekend haalden we 
allebei een bronzen medaille op het 
KVV indoor alle categorieën: ik in de 
1500m en Kobe in de 60m.”

Sam Valgaeren: re-
velatie van de lange 
cross in Hannut en 
makkelijke winst in 
de korte cross.

Renée Eykens krijgt in de korte 
cross Eline Pinter (links) en Ine 
Wouters naast zich op het podium.
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Lilse Bergjes 
Ward Leunckens/ABES, brons 
eerstejaarsscholieren: “Ik ben wat 
ziek geweest. Het ging echt niet zo 
goed vandaag. Hopelijk ben ik wat 
meer hersteld tegen het KVV van 
volgend weekend.”
Renée Eykens/KAPE, goud korte 
cross: “Het was best zwaar in het 
zand. Zeker gezien de felle wind. Op 
de IFAM loop ik een 800m. Maar het 
is moeilijk in te schatten wat ik daar 
kan omdat ik vooral toewerk naar de 
zomer. De crossen beschouw ik vooral 
als een hele goeie training.”
Eline Pinter/AVKA, zilver korte 
cross: “Blij met zilver. In de zomer leg 
ik me toe op de 800m. Mijn doel is om 
dan onder de 2’10” te lopen.”
Sam Valgaeren/HULS, goud korte 
cross: “Ik ben blij met mijn derde titel 
op rij, maar ik ben minstens even blij 
dat mijn makker Thomas mee op het 
podium staat. Dit is mijn beste winter 
ooit. Ik zit in een positieve flow. 
Zowel op training als in wedstrijden 
draait het gewoon super. Op het BK 
korte cross wil ik meestrijden voor de 
medailles.”
Vasilia Gounakis/VMOL, zilver 
juniores: “Mijn benen voelden niet 
zo goed door het heen-en-weer 
gereis tussen ons land en Turkije. 
Ik probeerde Eva zolang mogelijk te 
volgen wat niet echt lukte, maar ik 
ben wel tevreden met zilver.”
Aria Schouten/VMOL, goud 
seniores: “Ik vreesde voor slappe 
reisbenen, maar bij het inlopen viel dat 
nog wel mee. De eerste ronde moest 
ik op de tanden bijten om Esther te 
kunnen volgen. Na anderhalve ronde 
vroeg ze om over te nemen. In het 
zand ben ik beginnen versnellen en 
toen ik van de supporters hoorde dat 
ik een gaatje had dacht ik: gewoon 
gaan nu ! Ik had geen keuze meer. Ik 
kon standhouden tot het einde, maar 
veel langer had de cross niet mogen 
duren voor mij.”
Esther Schouten/VMOL, zilver 
seniores: “Ik ben blij met zilver. 
Gezien de omstandigheden met heel 
de reis en het weinige slapen, is dat 
zeker niet slecht. Aria en ik gingen 
met z’n tweeën voor het podium en 
dat is ook gelukt. Doel bereikt dus.”
Ruben Geys/VMOL, zilver seniores: 
“Dit is al de vierde of vijfde keer dat 
ik op het podium sta, maar winnen 
is me nog nooit gelukt. Ik ben iets 
te snel gestart. Bij Pieter aanpikken 
lukte niet, maar in de achtervolgende 
groep kon ik even temporiseren en op 
adem komen. Ik durfde niet op mijn 
eindsprint rekenen en ben daarom 
in de laatste ronde weggelopen. 
Uiteindelijk naderde ik zelfs nog vrij 
dicht op Pieter.”

Tekst: Bart SPRUIJT 
Foto’s: Dirk VAN AELST

Scholieren: Femke voor eigen club

Bij de scholieren jongens kregen 
we de traditionele onemanshow 
van Tim Van de Velde/DUFF. In de 
4,1km lange wedstrijd haalde hij 
het met 30 seconden voorsprong op 
Bjarne Löfgren/ABES die al vroeg 
in de wedstrijd Thomas Vanoppen/
ACHL (zilver bij de tweedejaars) kon 
afschudden. Jelle Van Leuffelen/ACHL 
kwam als vijfde in totaal en als derde 
tweedejaars over de finish. Jorne 
Vanherck/VMOL en Ward Leunckens/
ABES vervoegden Tim Van de Velde 
op het podium bij de eerstejaars. 
In de wedstrijd bij de scholieren 
meisjes nam Aline Delbaen/DUFF 
de snelste start. De vice-Belgisch 
scholierenkampioene cross en steeple 
kreeg dra het gezelschap van Laura 
Schadron/ZWAT en Femke Speelman-
Rooms/ATAC. In de laatste ronde 
moest Delbaen de twee laten gaan. In 
een felle eindsprint, waarin de kansen 
voortdurend wisselden, kon de luid 
aangemoedigde thuisatlete met 
een laatste extra krachtinspanning 
nipt Schadron achter zich houden. 
Schadron verloor weliswaar het 
prestigesprintje, maar was wel de 
beste eerstejaars.

Cadetten: thuiszeges

De cadetten jongens maakten er een 
tactische race van. Na één ronde 
bleef nog een grote groep bij elkaar. 
Met vijf gingen ze de finale in: Pieter-
Jan Appels/ATAC, Lukas Maes/KAPE, 
Dennis Baccarne/ACBR, Emiel Van 
Osselaer/RAM en Thomas Willems/
OLSE. Pieter-Jan Appels moest in het 
begin van de laatste ronde een paar 
keer een klein gaatje laten, maar 
kon zich herpakken. In de laatste 
500m moest de enige eerstejaars in 
de kopgroep, Thomas Willems/OLSE, 
als eerste passen. Met een snedige 

eindsprint kon Appels uiteindelijk één 
na één zijn concurrenten afschudden. 
Hij moest wel tot op de finishlijn alles 
blijven geven om Lukas Maes voor 
te blijven. Thomas Willems zag zijn 
aanklampwerk in de kopgroep beloond 
met een overwinning bij de eerstejaars.  
De meisjes dan. Belgisch 
veldloopkampioene Isabeau Lenaerts/
ATAC nam een verschroeiende start. 
Femke Verschoren/LYRA kwam 
halfweg de eerste ronde aansluiten 
maar dat kostte krachten. Lenaerts 
kon in de laatste halve ronde 
vlot opnieuw afstand nemen van 
Verschoren en winnen. Jenthe Vaes/
GEEL en Sara Engelen/ATAC vochten 
op ruime achterstand van dat duo 
een spannend duel uit voor het 
brons.  Jenthe Vaes moest tot in de 
laatste meters alles geven om de luid 
aangemoedigde Sara Engelen achter 
zich te houden. Janne Bicker/ABES 
had nog een vinnig eindsprintje in 
huis en finishte met een comfortabele 
voorsprong als beste eerstejaars.

Pieter-Jan Appels 
kreeg het niet 
onder de markt bij 
de oudste cadetten.

Tweedejaars Speel-
man-Rooms (2298) 
en eerstejaars 
Schadron (437) op 
weg naar de scho-
lierentitels.

Isabeau Lenaerts (rechts) haalt het van 
Femke Verschoren bij de oudste cadetten 
en zorgt voor de eerste van drie thuiszeges.
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De podia van de Antwerpse veldloopkampioenschappen 
  
 Meisjes Jongens 
Cadetten 2002 1. Janne Bicker/ABES 1. Thomas Willems/OLSE
 2. Silke Rutten/ACHL 2. Jannes Peeters/AVZK
 3. Marthe Meeus/ARAC 3. Robbe Theeuwes/ACHL
Cadetten 2001 1. Isabeau Lenaerts/ATAC 1. Pieter-Jan Appels/ATAC
 2. Femke Verschoren/LYRA 2. Lukas Maes/KAPE
 3. Jenthe Vaes/GEEL 3. Dennis Baccarne/ACBR
Scholieren 2000 1. Laura Schadron/ZWAT 1. Tim Van de Velde/DUFF
 2. Melissa Vets/DUFF 2. Jorne Vanherck/VMOL
 3. Charlottte Vandenlindenloof/ABES 3. Ward Leunckens/ABES
Scholieren 1999 1. Femke Speelman-Rooms/ATAC 1. Bjarne Löfgren/ABES
 2. Aline Delbaen/DUFF 2. Thomas Vanoppen/ACHL
 3. Lorane Lenaerts/ATAC 3. Jelle Van Leuffelen/ACHL
Juniores 1. Eva De Rooy/ACBR 1. Jochem Vermeulen/KAPE
 2. Vasilia Gounakis/VMOL 2. Sander Vercauteren/ATAC
 3. Jolien Denis/KAPE 3. Lindert Lemouche/LYRA
Seniores 1. Aria Schouten/VMOL 1. Nick Van Peborgh/ACBR
 2. Esther Schouten/VMOL 2. Pieter Heemeryck/HULS
 3. Jolien Boonen/ACHL 3. Ruben Geys/VMOL
Korte cross 1. Renée Eykens/KAPE 1. Sam Valgaeren/HULS
 2. Eline Pinter/AVKA 2. Benoît Goethals/ACBR
 3. Ine Wouters/ABES 3. Thomas Derboven/HULS

De podia van de Limburgse veldloopkampioenschappen  
 
 Meisjes Jongens 
Cadetten 2002 1. Annelies Nijssen/ATLA 1. Arnoud Janssen/ATLA
 2. Silke Smeets/AVT 2. Robbe Vandebosch/ADD
 3. Rani Pannemans/AVT 3. Daan Reenaers/ACA
Cadetten 2001 1. Nienke Hellings/AVT 1. Quinten Vanwetswinkel/LOOI
 2. Britt Lemmens/AVT 2. Greg Reynders/ADD
 3. Lina Mebis/ATLA 3. Jasper Philippe/SACN
Scholieren 2000 1. Lena Putters/ATLA 1. Jef Neyens/AVT
 2. Sien Smeets/AVT 2. Hendrik Heylen/BREE
 3. Drea Vandooren/ATLA 3. Marnick Nicolaes/ATLA
Scholieren 1999 1. Paulien Nelissen/ACA 1. Matthias Janssen/ATLA
 2. Antse Meylaers/AVT 2. Rutger Smeets/AVT
 3. Esmee Van de Maele/AVT 3. Simon Robben/TACT
Juniores 1. Laurien Billen/ADD 1. Mohammed Laaraj/LOOI
 2. Sara Helsen/ACA 2. Ruben Quagliara/ATLA
 3. Heleen Helsen/ACA 3. Arno Teuchie/ADD
Seniores 1. Manuela Soccol/ADD 1. Jeroen Hendrikx/LOOI
 2. Goele Truyers/AVT 2. Dave Maes/AVT
 3. Martine Peeters/AVT 3. Geert Maes/DALO

    Limburg

Jeroen Hendrikx/LOOI en Manuela Soccol/ADD 
hadden in Alken weinig moeite om de Limburgse 
veldlooptitels bij de seniores binnen te halen. Met 
limieten voor internationale kampioenschappen in 

het achterhoofd, maakten beide atleten er op het al bij al nog 
goed beloopbare parcours doorgedreven trainingen van. 
Dat Jeroen Hendrikx/LOOI de sterk-
ste man in de wedstrijd was, bleek 
al onmiddellijk na het startschot. De 
29-jarige Diepenbekenaar, die dit 
winterseizoen nog maar een hand-
vol crossen op de teller staan heeft, 
zette zich meteen aan kop en be-
paalde voortdurend het tempo. Alleen 
Dave Maes/AVT en Geert Maes/DALO 
konden mee. Twee ronden vóór het 
einde vond Hendrikx het welletjes en 
zette hij de beslissende versnelling in. 
“Ik liep inderdaad heel gemakkelijk, 
maar ik wilde niet te vroeg alleen in 
de koude wind komen te zitten. Na-
dat ik eerder al eens derde en tweede 
geworden was, had ik ook absoluut 
mijn zinnen op dit provinciaal kam-
pioenschap gezet. Wat veldlopen be-
treft, doe ik dit winterseizoen alleen 

nog maar het BK.” Hij loopt op trai-
ning al een hele winter met de EK-
limiet in de 10.000m in zijn hoofd. 
“Over twee maanden wil ik op een 
meeting in Porto al zo dicht mogelijk 
bij het minimum komen. Verderop in 
het zomerseizoen doe ik dan nog een 
tweede poging.” Dave Maes/AVT, die 
na een lange blessureperiode weer 
boven water gekomen is, schudde in 
de slotfase naamgenoot Geert Maes 
af. “Voor mij had er vandaag best 
wat meer modder mogen zijn,”  aldus 
beroepsmilitair Maes. Ex-Limburgs 
kampioen Geert Maes kon leven met 
het brons. “Zeker omdat ik de voor-
bije maanden toch wel wat minder 
heb kunnen trainen. Zondag loop ik 
in Schoorl de halve marathon.”

Juniore Eva De Rooy (99) 
krijgt aanvankelijk het 
gezelschap van Vasilia 
Gounakis.

Juniore Laurien Billen. 
Pas aangesloten en al 
provinciaal kampioene.
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Bij de vrouwen was de strijd zo mo-
gelijk nog ongelijker. Manuela Soc-
col/ADD was meer dan een maatje te 
groot voor de concurrentie. “Ik ben 
aan de tweede week van mijn voor-
bereiding op de marathon van Rot-
terdam begonnen en had ’s morgens 
al een achttal kilometer losgelopen. 
Ik heb er hier een goede training 
van gemaakt. Aanvankelijk wilde ik 
dit winterseizoen wat meer crossen 
lopen, maar met het oog op de ma-
rathon ben ik blij dat we uiteindelijk 
meer de weg opgezocht hebben. 
Volgende week loop ik in Schoorl. 
Eind deze maand vertrek ik voor een 
maand op stage naar Kenia.”  Goe-
le Truyers/AVT, die na een mindere 
start geleidelijk aan beter in de wed-
strijd kwam, bolde meer dan een mi-
nuut later afgescheiden als tweede 
binnen. “In Herentals liep het drie 
ronden goed, één ronde heel slecht. 
Na onderzoek van mijn bloed bleek 
dat ik ijzertekort had. Het was voor 
vandaag dan ook een beetje koffie-
dik kijken.” Ook clubgenote Martine 
Peeters kampte met lichamelijk leed. 
“Ik liep in de dagen vóór het PK een 
voedselvergiftiging op. Daardoor 
voelde ik me heel slecht. In dat licht 
is deze bronzen medaille niet eens zo 
slecht.”

Juniores
Triatlete Laurien Billen sloot pas en-
kele dagen vóór de CrossCup in Han-
nuit bij ADD aan. Daardoor kan de 
18-jarige Tongerse niet alleen haar 
eindzege in het Limburgs Crosscri-
terium verzilveren, maar het gaf 
haar ook startrecht in het PK. Billen 
won met sprekend gemak en zette 
de zusjes Sara en Heleen Helsen/
ACA op ruime achterstand. “Jammer 
dat er niet meer concurrentie was. 
Ik loop zondag ook nog het Vlaam-
se kampioenschap, al ben ik tijdens 
de krokusvakantie wel de hele week 
weg om een animatorcursus te vol-
gen.”
Bij de mannen nam Mohammed 
Laaraj/LOOI een verschroeiende 
start. Daardoor dwong hij de één 
jaar jongere Ruben Quagliara/ATLA 
in de achtervolging. En die tactiek 

loonde. Al zag de Genkenaar wel op-
nieuw een dartelende master Steven 
Heemskerk/ATLA van zich weglopen. 
De laatste ronde liep Heemskerk let-

terlijk op één spike. 
“Als ik met de snel-
lere Quagliara naar de 
meet ging, zou ik klop 
krijgen. Dus was het 
zaak om een kloof te 
slaan. Eigenlijk mocht 
ik niet eens lopen. Za-
terdag zat ik nog met 
koorts bij de dokter. 
Maar ik wilde absoluut 
lopen om de vele trai-
ningsuren niet ver-
loren te laten gaan,” 
verklapte Laaraj. An-
derhalve minuut later 
pikte Arno Teuchie/
ADD de bronzen me-
daille in.

Scholieren
Tweedejaars Matthias Janssen/ATLA, 
Rutger Smeets/AVT en Simon Rob-
ben/TACT én eerstejaars Jef Neyens/
AVT, zwaaiden bij de scholieren de 
plak. Ze bleven lange tijd samen, 
maar in de laatste ronde maakte 
Janssen, de Eupense leerling aan de 
Topsportschool in Leuven, het ver-
schil. Smeets bleef in de strijd voor 
zilver Robben voor. Neyens had dan 
weer een ruime voorsprong op leef-
tijdsgenoten Hendrik Heylen/BREE - 
die de prijs voor het luidste applaus 
kreeg -  en Marnicq Nicolaes/ATLA. 
Bij de meisjes ging eerstejaars Lena 
Putters/ATLA vrank en vrij de strijd 
aan met de één jaar oudere Paulien 
Nelissen/ACA. Putters kwam na een 
achtervolging zelfs in het zog van 
Nelissen, maar moest de thuisatlete 
finaal toch weer laten gaan. “Ik ga 

T(alk), t(alk), t(ALK)
Hendrik Heylen/BREE, tweede 
eerstejaarsscholier: “Ik ben al zes 
jaar bezig, maar word steeds ster-
ker. Het is de eerste keer dat ik kan 
meespelen.”
Sien Smeets/AVT, tweede eerste-
jaarsscholiere: “Ik had de laatste 
weken veel duurlopen gedaan en 
echt naar dit kampioenschap ge-
piekt.”
Antse Meylaers/AVT, tweede 
tweedejaarsscholiere: “Het liep een 
stuk beter dan in Hannuit. Maar ik 
gun Paulien Nelissen de titel. Ze is 
een echte topper.”
Greg Reynders/ADD, tweede 
tweedejaarscadet: “Ik cross niet zo 
veel. De wedstrijd stond voor mij in 
functie van het BK indoor.”
Arnoud Janssen/ATLA, eerste 
eerstejaarscadet: “Ik ben niet ver-
rast. Ook in het LCC bleef ik mijn op-
ponenten altijd voor.”

Jef Neyens/AVT, eerste eerste-
jaarsscholier: “Het ging er heel tac-
tisch aan toe. Mooi dat ik kampioen 
word. Op nu naar het Vlaamse en 
Belgische kampioenschap.”
Ruben Quagliara/ATLA, tweede 
junior: “Ik probeerde Laraaj te vol-
gen, maar had het zwaar in de mod-
der. Vorige week in Breda was de 
cross langer, maar toen draaide ik 
beter.”

Mohammed 
Laaraj wint bij 
de juniores.

Manuela Soccol tus-
sen AVT-sters Goele 
Truyers (links) en 
Martine Peeters.

Arnoud Janssen.



Links: 
Zondag 07 februari: Provinciale veldloopkampioenschappen 
Resultaten: op de site van de organiserende vereniging of het Provinciaal Comite: 
Antwerpen = ATAC : http://www.atac-atletiek.be/ 
Limburg = http://www.pclimburgatletiek.be/sites/default/files/PK-VELDLOOP-16-02-07-ACA.pdf 
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Esmee Van de Maele/AVT, 
die op kampioenschap-
pen bijna altijd podium 
haalt, werd derde. Bij de 
eerstejaars verraste Sien 
Smeets/AVT met zilver. 
Drea Vandooren/ATLA 
moest met brons vrede 
nemen.

Cadetten
Bij de cadetten domi-
neerde eerstejaars An-
nelies Nijssen/ATLA. De 
atlete uit Bilzen, die nog 
maar aan haar tweede 
competitiejaar bezig is, 

kijkt zelden achterom. Ook in Alken 
legde ze iedereen haar tempo op. Al-
leen Silke Smeets/AVT, die net als zus 
Sien naar het PK gepiekt had, kon de 
schade beperken. Nijssen, die ook in 
het modderbad van Hannuit al indruk 
maakte, komt steeds meer in beeld 
als topfavoriete voor de Vlaamse en 
Belgische kampioenschappen. “Het 
doel vandaag was om de tweedejaars 

voor te blijven. En dat is gelukt,”  vatte 
ze haar wedstrijd gebald samen. Een 
eind achter het duo Nijssen/Smeets liep 
Rani Pannemans/AVT naar brons. Nienke 
Hellings/AVT, die in Hannuit Nijssen nog 
wist voor te blijven, finishte op de derde 
plaats als beste tweedejaars. “Ik was 
de hele week vóór het PK ziek. De titel 
in mijn categorie winnen was het enige 
doel. Opdracht volbracht.” Britt Lem-
mens/AVT leverde haar beste cross van 
deze winter af en hield pal op de streep 
Lina Mebis/ATLA nog van het zilver. 
Tweedejaars en mountainbiker Quinten 
Vanwetswinkel/LOOI drukte bij herha-
ling zijn stempel op de LCC-manches. 
Ook in Alken was hij heer en meester. 
Greg Reynders/ADD, die pas zijn tweede 
cross van het seizoen liep, kreeg bijna 
twintig seconden aan het been gelapt. 
Jasper Philippe/SACN onderstreepte zijn 
winterse regelmaat met brons. Zij moes-
ten allebei ook nog eerstejaars Arnoud 
Janssen/ATLA laten passeren. Robbe 
Vandebosch/ADD, zoon van supermas-
ter Patrick Vandebosch, en Daan Reen-
aers/ACA verdeelden zilver en brons.

nu een weekje in Oostenrijk skiën. Het 
zal van de files afhangen of ik tijdig voor 
de Vlaamse kampioenschappen terug 
zal zijn. Op het BK ben ik zeker aan-
wezig.” Bij de tweedejaars toonde Antse 
Meylaers/AVT zich na Nelissen de beste. 

Een thuiszege voor Paulien Nelissen. De tweede-
jaarsscholiere krijgt Antse Meylaerts (2467) en 
Esmee Van de Maele naast zich op het podium.


