Iris CrossCup

Internationale jeugdwinnaars
De Britse atletiekbond en de Nederlandse KNAU stuurden traditioneel nationale jeugdselecties uit. Toch kleurde het cadettenpodium bij de meisjes
volledig Belgisch. De uitslag liet wel
anders vermoeden. Zo stond er naast
de winnares niet ‘BEL’ maar ‘SWE’.
Gael De Coninck bleek nochtans een
getogen en geboren Belgische. Moeder is een Luikse en vader is afkomstig van Aalst. Hij verhuisde omwille
van zijn job met het hele gezin naar
het Zweedse Göteborg. Gael liep in
Brussel in de shirt van haar Zweedse
club, verzamelde in het hoge noorden
nationale jeugdtitels in het veldlopen
de 800m, de 1000m en het hinkstapspringen, maar bleef Belgische. De
800m snelde zij afgelopen zomer af
in 2’14”38. Rumbeekse tss-leerlinge
Estelle Temmerman/AVR stond net
als bij de CC in Mol en Roeselare weer
als 2de op het podium. Bilzense Annelies Nijssen/ATLA verraste aangenaam als 3de en beste eerstejaars.
Louis Vandermessen/CABW won na
Mol en Tilburg ook de cadettencross
van Brussel. Hij woont in Bergen,
maar bezit ook de Franse nationaliteit. Vorige winter won hij trouwens
naast de Belgische ook de Franse
crosstitel. De geboren Zeeuwse tweelingbroers van Ethiopische komaf
- Bezuayehu en Bereket Petersen kwamen in Brussel als 2de en 3de aan.
Het scholierenpodium bij de meisjes bleek net hetzelfde als dat van
Mol: Kathleen Faes won één jaar na
de cadettencross ook de Brusselse
scholierenveldloop na een indrukwekkende demonstratie. De Britse
crosskampioene met de Antwerpse
vader, haalde het van Jasmijn Lau,
Nederlands kampioene 3000m. Justine Tinck/AVLO, die ook als tweedejaars nog geen enkele Belgische scholiere in een veldloop voor zich duldde,
werd na een 5de plaats in 2013 en

een 6de vorig jaar, deze keer 3de.
Met Lucas Da Silva/RFCL, Antoine
Senard/SER en Rémi Schyns/HERV,
namen Luikenaars het hele scholierenpodium in bij de jongens. Tim Van
De Velde/DUFF, in Roeselare de beste,
liep er niet bij. Guillaume Grimard/
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DCLA beleefde als 5de een offday,
maar bleef CC-leider. Amper drie dagen
eerder moest hij op ditzelfde parcours
ook al eens vol aan de bak voor de ISFselectiecross die hij overigens won.
Dieter Kersten/ADD, 8ste bij het EKJ,
verkoos de korte cross. De Limburger hield CC-leider Wesley De Kerpel/
ROBA van het podium en duldde enkel
lokale master Hamid El Mouaziz/CSF
(die een dag eerder de halve marathon
van het Nederlandse Dronten won in
1u05’45”) en een herboren Ali Hamdi/
DCLA voor zich. Simon Debognies/
OEH, 11de van het EKJ, gaf forfait.
Met Jack Rowe en Phoebe Law beheersten Britse juniores, die net niet het EK
haalden, de juniorescrossen. Eerstejaarsjuniores zorgden bij de mannen
voor de betere Belgische prestaties.
Daarbij snelde Guillem Pennewaert/
CABW in de laatste rechte lijn voorbij
Dries De Smet/LEBB. Zij werden 5de
en 6de. Eerstejaarsseniore Elke Godden/AVKA onderscheidde zich als 7de
bij de meisjes als beste landgenote in
haar laatste juniorescross.

Brussel,
20 december 2015

Onder de Atomiumbollen

Elke Godden.

Elke Godden/AVKA (7de
juniore): “Ik ben eerstejaarsseniore en tel dus niet meer
mee voor het CC-klassement
bij de juniores. Na Nieuwjaar mag ik enkel nog aan
de langere senioresveldlopen
deelnemen. Ik werk dan ook
steeds langere duurlopen af,
want wil mij ondanks mijn
studies bio-ingenieur ook als
seniore bewijzen.”
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