
Opvallend sterke ARAC prestaties op veldloop in Neerpelt ! 

De toon was al snel gezet met onze G-atleten die collectief heel knap presteerden met een 

1ste plaats voor Kevin Somers, een 2de plaats voor ( pupil ! ) Noah Hens gevolgd door een 4de 

plaats van Ellen Ceulemans en ook nog een 5de plaats voor Dieter Meeus. Super gedaan 

meisjes en jongens ! 

Ook onze jonge atleetjes hebben laten zien dat ARAC aanwezig was met een hele hoop top 

10 plaatsen met als uitschieter de 2de plaats bij de pupillen van Mauro Blockx. 

Bij de kadetten meisjes hadden we 2 - 1ste jaars aan de start met een 19de plaats voor Lotte 

Verwaest en een 29ste plaats voor Laura Van Thillo. Zij moeten het ritme van de kadetten nog 

te pakken zien te krijgen maar binnen een maand of twee gaat dat er al veel beter uit zien ! 

De kadetten jongens hebben dit jaar een leuk groepje en hebben zich aan elkaar kunnen 

optrekken. Op dit moment is Rens Van Heerewaarden als 1ste jaars al heel sterk bezig met 

een 21ste plaats, niet vergeten dat in deze categorie een jaar verschil heel veel uitmaakt wat 

betreft kracht . Verder was er nog Siebe Verwaest met een 29ste plaats ( voor mij de 

verrassing ) Hij werd gevolgd door de rest van onze 1ste jaars met Jens Marek op een 30ste 

plaats, Joeri Ceulemans op 31, Witse Waumans op 32 en Jasper Van Hoof op 33. 

Bij de scholieren jongens 2 ARACKERS aan de start Met Bjarne Vennekens op een 14de plaats 

en Jonas Verwaest op een 19de . Voor deze 2 jongens is de cross geen doel op zich maar een 

voorbereiding op het indoor seizoen na Nieuwjaar. In deze reeks ook nog master +50 Dirk 

Simons met een mooie 20ste plaats. 

Bij de junioren meisjes hadden we 2 deelneemsters met al direct een eerste overwinning bij 

haar eerste cross als junior van Marthe Meeus. Ook Leonie Govaerts kon nog een mooie 5de 

plaats versieren maar ondervond toch dat je voldoende training in de benen moet hebben 

om een cross van 5 à 6 km aan te kunnen . 

Bij de senioren ook 2 ARACKERS MET Yirco Van Herck op een 7de plaats . Hopelijk zijn we nu 

voorgoed vertrokken en dan kan het alleen maar beter gaan . Dieter Verwaest heeft met de 

glimlach zijn eerste senioren cross afgewerkt met een knappe 18de plaats als resultaat. Ik 

verbaas me er telkens weer over hoe hij dat klaarspeelt met een minimum aan training ! 

Ten slotte moesten de junioren en ( jonge ) masters nog het bos in en hier konden we een 

heel knappe 5 de plaats noteren van Jarne Smolders die na een heeeel lange revalidatie aan 

de terugweg naar boven timmert en voorlopig zeker op de goede weg is . In deze groep 

hadden we ook nog master Gaetan Spoormans op een 20ste plaats die het in Neerpelt een 

schitterend parcours vindt en dat is het ook !!! 
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