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MACW kaapte heel wat medailles weg. Bij de eerstejaarscadetten
stonden er zelfs twee MACW’ers op het podium. Simon Blanckaert
(MACW) was sneller dan Michiel Vanhuysse (AZW) en clubgenoot
Baptiste Alleman.

Ook bij de tweedejaarscadetten ging de zege naar een atleet van
MACW. Kevin Vandewoude was heer en meester en was uiteindelijk
vijf seconden sneller dan Jolan Desimpelaere (AZW). Raoul Decraene
(AZW) was derde.

Ook de bij cadettenmeisjes (geboortejaar 2000) was er een thuiszege
voor Houtland AC. Leontine Versyck haalde het voor Lisa Isebaert van
Kortrijk Sport en Lynn Dekeyser van AVR.

Bij de tweedejaarscadetten stond er geen maat op Lien Goossens. De
atlete van AVR haalde het met ruim 20 seconden voor Celine Roelens
(HCO) en Lieze Slos (AVMO).

DOOR HANS VANBESIEN &
OLIVIER VOLCKAERT

Voor het eerst in zeven jaar orga-
niseerde Houtland AC het provin-
ciaal kampioenschap veldlopen en
dat groeide zondag uit tot een
groot succes in Wijnendale. In de
eerste plaats vanwege het aantal
deelnemers. Voor het eerst in ja-
ren was er een stijgend aantal
deelnemers te noteren. Vooral in
de voormiddag was het een drukte
van jewelste op en rond het voet-
balterrein aan de Baarsstraat.
Ook een voltreffer : het parcours.
Na het PK waren de enige onte-
vredenen de voetballers die meen-

den dat hun terrein beschadigd
werd door de spikes van de ruim
700 deelnemers. Andere deelne-
mers waren unaniem lovend over
het parcours.
En de organisatoren kregen er
nog een leuk toetje bij. Het koppel
Evy Pieters en Thijs Vander-
meersch kwam te voet naar het
PK en won de belangrijkste wed-
strijden van de dag.
Bij de dames was het nog even
spannend tussen Evy Pieters en
Charlotte Dewilde van Kortrijk
Sport, maar uiteindelijk haalde
Pieters het met 16 seconden voor-

sprong.

NIET OP HET PODIUM
“Leuk meegenomen, mijn tweede
provinciale titel. Maar ook niet
meer dan dat. Titelverdedigster
Barbara Maveau keek toe. Zij is
zwanger. Veerle Dejaeghere en
Louise Carton houden het bij de
CrossCup en Hanna Vandenbus-
sche liep in Breda. Met hen erbij
haal ik niet eens het podium.”
Haar vriend Thijs Vandermeersch
had aan Tom Meire van Olympic
Brugge een taaie klant, maar half-
weg de wedstrijd kon hij hem

toch afschudden.
“Ik won na de korte afstand in
Ieper en de lange in Veurne mijn
derde cross in evenveel weken.
Toch liep ik niet mijn sterkste sei-
zoen. Ik trainde dit seizoen amper
70 kilometer per week. Daardoor
schiet ik hopeloos tekort tegen
profatleten en jonge kerels met
studiespreiding. De afgelopen we-
ken draaide het beter. Maar tegen
Alexander Diaz Rodriguez, in
2012 voor de derde keer op rij pro-
vinciaal kampioen, achtte ik mij
kansloos. Hij viel deze week met
een liesblessure uit. Mathijs Cas-
teele, die mij vorig jaar bijna één
minuut achter zich hield, spaarde
zich net als broer Steven voor de
CrossCup.”

LANG EN ZWAAR
“Ik bleef voorzichtig en reageerde
niet toen Tom Meire meteen 20
meter nam. Het PK was lang en
zwaar genoeg. Ik beende Tom na
enkele kilometers bij en nam
voorsprong. Op het einde hoefde
ik niet meer alles te geven. Ver-
wacht mij niet bij het BK. Ik sluit
mijn seizoen op 23 februari in Ar-
dooie af. Ik voel mij veeleer een
pisteduivel. Ik leg mij komende
zomer op de 5.000 meter toe. Lu-
cas Van Assche, een kerel van
mijn niveau, haalde vorig jaar
14’08”14. Dat is mijn doel.”
Tot slot : Nore Vandekerckhove,
ook al uit Wijnendale, won bij de
eerstejaarsminiemen.

Koppel wint in achtertuin
WIJNENDALE q Het
provinciaal kampioen-
schap veldlopen in Wij-
nendale was één groot
feest voor organisator
Houtland Atletiekclub
(HAC). Veel volk, een
gesmaakte omloop en als
toetje pakten Evy Pieters
en haar vriend Thijs Van-
dermeersch, beiden lid
van HAC, de provinciale
titel bij de senioren. En
om het feestje compleet
te maken : het koppel
woont in... Wijnendale.

Evy Pieters en Thijs Vandermeersch werden provinciaal kampioen op 500
meter van hun woonplaats. (Foto's Ronny Neirinck)

G Het provinciaal kampioen-
schap begon met een wed-
strijd voor G-atleten. En opval-
lend : maar liefst 14 van de 15
deelnemers waren lid van
Hermes Club Oostende. Tho-
mas Jacobs was de snelste van
het pak !

G AVR is de primus in de
medaillestand (als we geen
rekening houden met de mas-
ters). De Roeselaarse atletiek-
club was goed voor maar liefst
acht gouden, vier zilveren en
twee bronzen medailles.
MACW presteerde ook opval-
lend sterk. De atletiekclub uit
de Westhoek stond vijf keer op
het hoogste schavotje.

G Na het PK was er heel wat te
doen over de staat van het
voetbalveld. Het veld zou
enorm zwaar beschadigd ge-
weest zijn door het provinciaal
kampioenschap. Organisator
Houtland Atletiek Club weer-
legt dit op zijn website. “Enkel
de startzone en één dwarse
oversteek over het veld maakte
deel uit van het parcours, de
rest van de omloop lag in de
neutrale zone of in aanpalende
zones.” De foto’s vóór en ná
tonen inderdaad aan dat het
event amper bijkomende scha-
de aanrichtte aan het veld.

G In totaal waren er 719 aan-
komsten en dat is een ruime
stijging in vergelijking met de
vorige jaren.

G Op deze twee pagina’s staan
alle podiumfoto’s tot en met de
cadetten. Voor de volledigheid
geven we nog de andere
provinciale kampioenen mee :
Hanne Desaever (HCO, scholie-
ren 1998), Annouk Dedeyne
(FLAC, scholieren 1997), Victor
Verstichele (AVR, scholieren
1998), Henok Vermeire (AZW,
scholieren 1997), Jana Vande-
poele (AVR, juniores), Iwein
Bau (AVR, junioren).

G Er waren zondag ook 88
masters present. Dit zijn onze
provinciale kampioenen : Ria
Thienpont (AVMO, W35), Nata-
lie Tijtgat (AZW, W40), Els Van
Coillie (AVMO, W45), Christine
Lefever (FLAC, W50), Marianne
Verbauwhede (AVMO, W55),
Joost Dewaele (AZW, M35),
Dominique Alleman (MACW,
M40), Didier Verstraete
(MACW, M45), Nick De Paeme-
laere (AVR, M50) en Frans Van
Nevel (BEHO, M55).

G Bij de dames won Evy Pie-
ters (HAC) met 16 seconden
voorsprong op Charlotte Dewil-
de (KKS). Julie Van De Velde
van FLAC was derde. Thijs
Vandermeersch (HAC) was de
snelste man. Hij had een ruime
voorsprong op Tom Meire (OB)
en Bram Coppens (BEHO).

WEETJES
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1
Bij de benjaminmeisjes (geboortejaar 2006) was Ella Deprae-
tere (FLAC) de snelste van 21 deelneemsters. Zij haalde het
voor Elien Anckaert (AVR) en Jutta De Keyser (OB).

2
Maaike Vander Cruyssen (AZW) verjaarde zondag en zij vierde
dat met een provinciale titel bij de tweedejaarsbenjamins.
Marie-Julie Van Der Bauwhede (MACW) was tweede, Febe
Desmet (FLAC) derde.

3
Bij de jongste benjamins snelde Matisse Vandevelde (MACW)
naar de zege. Tiemen Laenens (HCO) bezette de tweede stek,
net voor Cyriel Verhelle (HAC).

4
Bij de benjamins met geboortejaar 2005 was Axel Vandamme
(MACW) de beste van 56 atleten. Wout Godderis (AVR) pakte
zilver en Leon Van Eygen (FLAC) brons.

5
Lore Louagie (AVR) behaalde goud bij de eerstejaarspupillen.
Elke Vandervorst (HCO) was tweede en Isolde Libbrecht (BE-
VO) derde.

6
Rhune Vansteenkiste (FLAC) had een mooie voorsprong op
Mien Vanhecke (AVR) bij de pupillenmeisjes van 2003. Marie
De Hantsetters van MACW raakte nog net op het podium.

7
Jarne Vandenbussche (MACW) liep bij de eerstejaarspupillen
naar de provinciale titel. Hij was net iets sneller dan Lukas
Ponette (HCO) en Ritsu Vandewalle (AVR).

8
Bij de tweedejaarspupillen ging de West-Vlaamse titel naar
Robbe Depotter (AVR). Yaron Nuytten (FLAC) pakte zilver en
het brons was voor Jonas Ingelbeen (FLAC).

9
Nore Vandekerckhove (HAC) boekte een thuiszege bij de
miniemenmeisjes van 2002. Morena Vanhoorne (FLAC) en
Charlotte Van Laethem (HCO) haalden ook het podium.

10
Estelle Temmerman (AVR) zorgde voor een van de vele zeges
van AVR. Amber Nuytten (FLAC) was tweede bij de miniemen-
meisjes van 2001, Line De Waegenaere (KKS) derde.

11
Robin Demeester (AZW) zegevierde bij de miniemenjongens
van 2002. Arthur Covemaeker (OB) pakte zilver, Rune Lemey
(FLAC) brons.

12
Stan Vanhecke (AVR) haalde het bij de tweedejaarsminiemen
van Juul Vanhoutteghem (AZW) en Arthur Daenens (OB).
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