
 
 
    
Bijna 200 sportievelingen aan de start van de loopwedstrijd GP Zandbergen 
 
 
Het is stilaan een traditie: al voor de 7e keer stond in Zandbergen het begin van de zomervakantie 
synoniem met loopwedstrijd. Het afhaspelen van de verschillende afstanden was gezien de grote 
hitte niet evident, maar toch vonden bijna 200 jonge en iets minder jonge atleten op 3 juli de weg 
naar de start.  
 
Voor de eerste wedstrijden over een korte afstand gaven een 30-tal kinderen het beste van zichzelf. 
Bij de jongste deelnemers stonden Xiana Crucke (ACG), Vanderhaegen Febe en Van De Vijver Sanne 
bij de meisjes en Raf Stassijns, Renzo Dierickx (Vita) en Tibo De Coster (Vita) bij de jongens de 
overwinning. In de leeftijdscategorie tot 10 jaar stonden bij de meisjes Febe De Bolle (ACG), Shari 
Van Lierde en Amara Ribbens (ZA) op het podium; bij de jongens waren Jonas Larmuseau (ACG), Tijs 
Stassijns (ACG) en Thor Massaer de gelukkigen. Uiteindelijk werden alle kinderen beloond met een 
medaille en een prijs. 
 
Daarna was het de beurt aan de jongeren en volwassenen voor het grotere werk. 
In de korte cross over 900 m kwamen Laure Van Snick (ACG) en Mario Penne als eerste over de 
streep. Op de 2 km waren Joke Fleurus (DAC) en Stijn Vermeersch de winnaars. 
Van de zowat 50 deelnemers aan de 4 km, waren uiteindelijk Els De Schuyteneer (Vita) en Kristof De 
Borlé (ZA) het snelst. Op de 6 km, met liefst 60 deelnemers, mochten Wendy Vermeir en Jo Van den 
Brulle overwinningsbeker in ontvangst nemen. Ten Slotte was er ook nog de 10 km waar Cindy Van 
Den Bossche (Vita) en David Van den Broeck (EA) met de overwinning gingen lopen. 
 
Na de traditionele prijsuitreikingen, werden de aanwezigen nog getrakteerd op een spetterend 
afsluitend vuurwerk. 
Mede dankzij de medewerking van ACG en heel wat andere vrijwilligers, kunnen mede-
organisatoren David Larmuseau en Jo Premereur terugblikken op een geslaagde organisatie. Ze 
nodigen iedereen nu al uit voor de volgende editie in 2016! 
 
 
 


