
Klaar voor het crossseizoen? De jeugd is er duidelijk klaar voor! 

Zaterdagvoormiddag 30/10/2021, enkele helpende handen komen samen om het parcours van de 

veldloop al wat wedstrijd klaar te maken.  

De jeugdtrainers dachten ideaal, als het parcours al proper is, zullen we meteen eens kijken of onze 

atleten dat ook zijn. En ja hoor die zijn helemaal klaar om aan het cross seizoen te beginnen.  

Om 13u45 verzamelden we met z’n allen aan de parking van de scouts. Van hieruit zijn we 

gezamenlijk naar het Congobos gewandeld waar we onze oefencross hielden. Als eerst hebben we 

even een toelichting gegeven aan de ouders en kinderen hoe zo een wedstrijd eraan toeging. Waar 

verzamelen op een wedstrijd, hoe opwarmen, wie loopt met wie, …  

Wanneer iedereen op de hoogte was, was het tijd om per categorie het parcours te gaan verkennen. 

De trainers gaven onderweg nog wat tips. Na de verkenning nog een rondje inlopen en opwarmen en 

dat kon de strijd beginnen. 

   

 

En wat was dat voor een strijd. Bij de kangoeroes hadden we helaas maar 1 deelnemer, maar niet 

getreurd zijn nam het op tegen al die benjamins. Zij mocht na een kleine ronde naar de finish lopen 

terwijl de benjamins nog een extra lus mochten lopen.  

Dan was het de beurt aan de pupillen om het beste van zichzelf te geven. Zij mochten 2 kleine rondes 

voor hun rekening nemen. 

Na de pupillen, kwamen de miniemen ook nog aan de start. Zij waren met 5 deelnemers. Zij liepen 

een kleine en een grote toer voor hun rekening. En doordat de eerste loper ineens een fout padje 

inliep, werd het op het einde nog wel heel spannend wie als winnaar over de meet liep.  



Wat hebben we gezien: 

- Veel lachende gezichten zowel voor, tijdens als na de wedstrijd 

- Een mooie strijdt waar iedereen super zijn best heeft gedaan 

- Veel supporterende ouders die de kinderen naar de finish riepen. Sfeer verzekerd dus 

- Heel blije trainers omdat we voelen dat de kinderen enthousiast zijn, de ouders genieten hoe 

hun kind zich amuseert en nog eens het beste van zichzelf geeft. 

Wij voelen het, we gaan er als club een topseizoen van maken. Laten we alleen massaal deelnemen 

aan de wedstrijden. Verzamel nu al zo veel mogelijk punten om in september mee op weekend te 

kunnen. Laten we ons samen amuseren op alle wedstrijden en laat zien wat een plezante club we zijn 

       

  


