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GORISSEN EN SOMERS MAKEN INDRUK AAN HET ZILVERMEER
Nadat vorig seizoen het hele winterseizoen in het water viel door de coronapan-
demie en er alleen een lightversie van het BK op het menu stond, was het af-
gelopen zondag eindelijk nog eens tijd voor een ‘normale’, individuele manche 
van de CrossCup. Aan het Zilvermeer in Mol verzamelde het veldloopwereldje 
voor de eerste echte krachtmeting van het veldloopseizoen, drie weken voor de 
EK-selectiewedstrijd in Roeselare. De krachtverhoudingen werden meteen een 
pak duidelijker en het waren onder onze landgenoten vooral Mieke Gorissen en 
Michael Somers die indruk maakten. Zij finishten elk op hun beurt tweede in de 
lange cross na winnaars Julia van Velthoven en Samuel Fitwi uit respectievelijk 
Nederland en Duitsland. 

VALLENDE MIEKE VALLENDE MIEKE 

Op de bochtrijke, eerder korte omloop 
van de Relays in Berlare was de motor 
van Mieke Gorissen/ADD nooit honderd 
procent aangeslagen, en dus was het nog 
een beetje een vraagteken hoe het met de 
vorm van de titelvoerende nationale kam-
pioene zou staan. In de aanvangskilometer 
in Mol werden we nog niet veel wijzer en 
bleef een relatief grote groep samen. Toen 
Mieke besliste om een eerste keer aan de 
boom te gaan schudden, was meteen dui-
delijk dat ze dik in orde was. Alleen het 
Lokerse duo Eline Dalemans/AVLO en Lisa 
Rooms/AVLO kon in de buurt blijven, net 
als de Nederlandse Julia van Velthoven en 
de Russische Anna Tropina. Mieke schakel-
de wat later nog een versnelling hoger en 
toen kon er niemand meer met onze ma-
rathonolympiër mee. Ze leek op weg naar 
een solo-overwinning, maar struikelde in 
de voorlaatste ronde aan de passage over 
de balkjes. Het was niet zomaar een kleine 
struikelperte, maar een zware val. Mieke 
bleef even op de grond liggen, waardoor 
Julie Van Velthoven en Eline Dalemans 
haar passeerden. Ze krasselde uiteindelijk 
wel weer recht en begon nog aan een in-
haalrace. De Nederlandse was onmogelijk 
nog bij te benen, maar diep in het slot ging 
Mieke wel nog over Eline om als beste Bel-

gische te finishen. Mieke lijkt binnen drie 
weken in Roeselare ook over de beste pa-
pieren te beschikken voor een EK-selectie, 
maar de wedstrijd moet altijd nog gelopen 
worden. Achter het podiumtrio haalde de 
Russin Anna Tropina het uiteindelijk van 
Lisa Rooms, die vijfde werd als derde Bel-
gische. Ze werd in het slot nog stevig be-
dreigd door Florence De Cock/WACO, die 
tot op twee seconden naderde en vierde 
Belgische werd. Florence is in de vorm 

van haar leven en liet met Hanna Vanden-
bussche/AVR (achtste), Nina Lauwaert/
ACW (tiende) en Sofie Van Accom/ACHL 
(elfde) drie gevestigde waarden achter 
zich. Tussen die drie in nestelde zich met 
Chloé Herbiet/WACO nog een clubgenote 
van Florence op de negende plaats. In het 
CrossCup-klassement neemt Mieke overi-
gens de leiderstrui over van het AVLO-duo, 
met Eline nu op twee en Lisa op drie. In 
het licht van de EK-selectie moeten we ze-
ker ook de Belgische beloftes vermelden. 
Daar was Febe Triest/ALVA afgetekend 
de beste voor Juliette Thomas/DAMP en 
Roxane Cleppe/UAC. 

ELISE DEMONSTREERT

De korte cross had met de lange gemeen 
dat alles in de aanvangsronde nog wat 
gesloten bleef. Iedereen keek wat naar 
elkaar tot topfavoriete Elise Vanderelst/
MOHA bij het begin van de tweede ron-
de haar duivels ontbond. Niemand moest 
zelfs maar proberen om in haar buurt te 
blijven. Ze was simpelweg een klasse te 
sterk voor de verzamelde concurrentie en 
soleerde na een demonstratie makkelijk 
naar de overwinning. Het zou wel eens 
het beeld van dit seizoen kunnen worden, 
want voor het eerst staat de korte cross 
voor vrouwen deze winter bij elke Cross-
Cup-manche op het programma. Wie graag 
wat meer spanning zag, moest tijdens de 
korte cross bij de strijd voor de verdere 
ereplaatsen zijn. Daar was het uiteindelijk 
Camille Muls/RESC die Jenna Wyns/VAC 
met drie seconden afhield voor de tweede 
plaats. Jenna kon op haar beurt Mariska 
Parewyck/EA met twee secondes van het 
podium houden. Paulien Nelissen/OEH 
liep een mooie inhaalrace en maakte de 
top vijf compleet. Binnen drie weken in 
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Roeselare volgt een nieuwe krachtmeting 
met nog een stukje meer inzit, want dan 
is de korte cross doorslaggevend voor de 
EK-selectie in de Mixed Relay. In het Cross-
Cup-klassement ziet de tussenstand er pre-
cies hetzelfde uit als de uitslag van zondag, 
met Elise op één, voor Camille en Jenna.

LYRA BOVEN 

In de lange cross bij de mannen – waar Ro-
bin Hendrix/OEH in laatste instantie ziek 
forfait moest geven - was het een Leuvens 
duo dat het heft in handen nam tijdens de 
eerste kilometer. Belofte Guillaume Gri-
mard/DCLA en gevestigde waarde Dries 
Basemans/DCLA staken als eerste hun neus 
aan het venster met een grote groep in hun 
zog. Guillaume zou later overigens opge-
ven, Dries zou als elfde finishen. Daarna 
was het de beurt aan Simon Debognies/
OEH en Michael Somers/LYRA om een ver-
snelling hoger te schakelen. De kopgroep 
werd ferm uitgedund, vooral toen Michael 
eens doortrok. Behalve Simon konden al-
leen de Duitser Samuel Fitwi en verrassing 
Nikolaï Saké/LYRA volgen. Het was Nikolaï 
die als eerste afhaakte, maar in een gewel-
dige slotronde ging hij Simon nog terugha-
len voor de derde plaats. Hij verbaasde niet 
alleen de buitenwereld, maar ook zichzelf 
door als tweede Belg te finishen en kon zijn 
geluk na afloop niet op. In de strijd om de 
zege ontbond Samuel Fitwi op twee ronden 
van het einde zijn duivels en plaatste een 
snedige aanval. Niemand kon mee, hoewel 
Michael de kloof altijd klein wist te houden 
en uiteindelijk binnen de zeven seconden 
van de Duitse topper finishte. Michael liep 
de verzamelde Belgische concurrentie op 
meer dan een halve minuut. Het is duidelijk 
dat hij met uitstekende papieren naar de 
EK-selectiewedstrijd in Roeselare trekt, al 
komen er met Isaac Kimeli/OEH en Lander 
Tijtgat/ALVA nog twee zware concurrenten 
bij. Het was trouwens helemaal LYRA boven 

zondag aan het Zilvermeer, want ook de 
vijfde plaats ging naar Lier. De Nieuw-Zee-
lander Hamish Carson/LYRA, die in Leuven 
woont, debuteerde degelijk in het Belgische 
veld. In de strijd om de verdere ereplaatsen 
kwamen er heel wat verrassingen boven-
drijven. Zo finishte de 23-jarige Jonathan 
Goudeseune/FLAC als vierde Belg, net 
voor zijn leeftijdsgenoot Sander Vercau-
teren/ACME. Marco Vanderpoorten/HAMM 
was zesde Belg, maar veel belangrijker met 
het oog op Dublin: eerste belofte. Na Marco 
volgden marathonman Dieter Kersten/ADD 
en tweede belofte Arnaud Collard/HERV. 
In het CrossCup-klassement neemt Michael 
de leiding over, met zes punten meer dan 
nummer twee Simon. Nikolaï en Jonathan 
delen de derde plaats. 

RUBEN GAAT SOLO 

Na de Relays in Berlare – en uiteraard nog 
met het BK van in maart indachtig – was al 
duidelijk dat het ook in Mol lastig zou wor-

den om Ruben Querinjean/WACO van de 
zege te houden in de korte cross. Dat hij 
nog maar negentienjaar is, belet hem niet 
om nu al te domineren bij de grote jongens. 
Met het zelfvertrouwen zit het duidelijk ook 
goed, want Ruben nestelde zich meteen 
vooraan en begon ook vroeg in de wedstrijd 
aan een solo. Hij zou nooit meer worden 
teruggezien en de tegenstand uiteindelijk 
op acht seconden lopen – wat in een korte 
cross al kan tellen. Op het EK komt hij voor 
Luxemburg uit, dus met hem moeten onze 
landgenoten met ambitie voor de Mixed Re-
lays alvast geen rekening houden. In dat op-
zicht tankte Stijn Baeten/DCLA in Mol veel 
vertrouwen door kort na zijn trainerswissel 
richting Hendrik Plevoets naar de tweede 
plaats te snellen. Hij kon net Europees 
beloftekampioen op de 1500m Ruben Ver-
heyden/EA voorblijven, die eveneens mag 
beginnen denken aan een EK-selectie op de 
Relays. Ook voor de vierde plaats was er 
spanning. Sven Bombeke/ALVA haalde het 
nipt van Pieter-Jan Hannes/ACHL, die zijn 
start volledig miste maar daarna wel een 
sterke inhaalrace liep. In het klassement 
heeft Ruben Querinjean nu negen punten 
meer dan Stijn, maar Ruben loopt in Roese-
lare de lange cross en dus liggen er kansen 
om hem voorbij te gaan. Die andere Ruben 
– Verheyden – is voorlopig derde met drie 
punten minder dan Stijn. 

ANNELIES HEERST

Zoals elk jaar stond er in Mol een sterke 
Nederlandse delegatie aan de start, en bij 
de juniores meisjes viel er weinig te begin-
nen tegen Emmy van den Bergh. Ze nam al 
snel de kop en kon niet worden bijgebeend. 
Dat neemt niet weg dat ook onze eigen An-
nelies Nijssen/ATLA een sterke wedstrijd 
liep. Ze hield makkelijk de tweede Neder-
landse Anne Knijnenburg af en zette de 
Belgische concurrentes op een volle halve 
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minuut. Dat ziet er niet slecht uit richting 
eventuele EK-selectie in Roeselare. Anne-
lies’ twee jaar jongere clubgenote Fien 
Peusens/ATLA eindigde afgetekend als 
vierde en tweede Belgische. Nog eens een 
klein half minuutje verder gingen plaatsen 
vijf en zes naar Emma Vanhoeck/DUFF en 
Sophie Laloux/CSDY. Femke Dhauwers/
RCG, die zevende werd, blijft wel derde 
in het CrossCup-klassement, waar Annelies 
aan de leiding komt voor Fien. 

Bij de juniores jongens was de Nederland-
se dominantie nog iets groter en liep Jesse 
Fokkenrood iedereen op meer dan twintig 
seconden. Daarachter was het bijzonder 
spannend voor plek twee, maar ook die 
ging uiteindelijk naar Nederland met Noah 
Baltus. Hij haalde het nipt van Mathis Lie-
vens/VAC, die als eerste Belg eindigde en 
met goeie papieren naar de EK-selectie-
cross trekt. Sterk, want Mathis is nog maar 
eerstejaars junior en liep dus tegen concur-
renten van twee jaar ouder. Robbe Theeu-
wes/ACHL was afgetekend tweede Belg, 
voor Casper Lievens/VAC, de tweeling-
broer van Mathis. Zjef Ceunen/SACN was 
vierde Belg, voor Kobe Van Rie/ACG, die 
in de aanvangsfase prominent voorin kwam 
lopen. In het CrossCup-klassement is Mathis 
nu leider voor broer Casper, met Robbe op 
plaats drie.  

WEST-VLAAMS SUCCES

De juniores waren pas helemaal aan het 
eind van de namiddag aan zet, veel eer-
der op de dag waren de cadetten al aan 
de beurt geweest in Mol. Ook daar ging de 
winst bij de meisjes naar Nederland. Heel 
even duldde Sophie Eikendal nog Shanaya 
Esther Schollaert/AVR naast zich, maar 
uiteindelijk opteerde ze voor een solo. Voor 
de eerste Belgische stek leek het nog even 
spannend te worden tussen Shanaya Esther 
en een oprukkende Anna Ornelis/EA, maar 

die eerste wist wel degelijk stand te hou-
den. Een vijftigtal meter verderop ontspon 
zich het duel voor de vierde plaats, de der-
de Belgische dus, waarbij Daglinde Cools/
AVR uiteindelijk de bovenhand nam van 
Lieke Lietaert/FLAC. In het CrossCup-klas-
sement leidt Shanaya Esther nu voor club-
genote Daglinde en Anna. 

Bij de cadetten jongens was de beste land-
genoot – en in dit geval ook de overallwin-
naar - net als bij de meisjes een West-Vla-
ming, al was het wel behoorlijk spannend. 
Willem Renders/HCO nam al snel het heft 
in handen, maar Mats Vervoort/LYRA gaf 
zich niet zomaar gewonnen. Hij bleef altijd 
dichtbij, maar Willem wist het finaal wel 
af te maken. Mats was afgetekend tweede, 
daarachter viel een enorm gat. Lars Pee-
ters/ROBA en Simon Courtois/CABW maak-
ten het spannend voor de laatste podium-
plaats, maar Lars was uiteindelijk nipt de 
sterkere. Emiel Penneman/ACW maakte 
de top vijf compleet. Het CrossCup-klasse-

ment ziet er precies zo uit als de top drie 
van in Mol met Willem op één, gevolgd door 
Mats en Lars. 

SIMON MET STRAF NUMMER

Bij de scholieren meisjes schoof favoriete 
Charlotte Penneman/ACW snel naar de 
kop. Ze bepaalde bijna de hele wedstrijd 
het tempo, maar Dorien Poppe/AVLO liet 
zich niet zomaar kennen. Ze klampte lang 
aan, maar moest uiteindelijk toch haar 
meerdere erkennen en nog zes seconden 
prijsgeven. Charlotte was na een dominan-
te wedstrijd de verdiende winnares, Dorien 
een gelukkige tweede. Achter het leidende 
duo viel een kloof van bijna honderd meter. 
Astrid Van Breedam/LIER kreeg nog even 
concurrentie van Maaike Vander Cruys-
sen/AZW voor de derde plaats, maar Astrid 
diepte haar kloof steeds een beetje verder 
uit en liep zich zo het podium op. Fien Pau-
lussen/ACHL vervolledigde de top vijf. In 
het CrossCup-klassement heeft Charlotte 
nog maar twee puntjes bonus op Dorien, 
die met AVLO een betere Relays afwerkte. 
Astrid is derde. 

Bij de jongens leek de Nederlander Mick 
Wolvekamp even op weg naar de zege, 
maar dat was buiten Simon Jeukenne/
HERV gerekend. Hij liep een indrukwekken-
de slotronde en zette onze noorderbuur in 
een mum van tijd op twaalf seconden. Een 
straf nummertje dat hem de winst oplever-
de. Wolvekamp kon wel de tweede plaats 
vasthouden. Achter hem maakten twee 
eerstejaars scholieren het mooie weer. El-
liot Vermeulen/WS liep een knappe inhaal-
race, maar geraakte niet meer tot bij Sem 
Serrano/KAAG, die zich wél van bij de start 
voorin had genesteld om als tweede Belg 
binnen te lopen, als eerste bij de eerste-
jaars scholieren. De vijfde plaats, als vier-
de landgenoot, was voor Etienne Caudron/
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VAC. In het CrossCup-klassement blijft Sam 
dankzij zijn ploegzege in Berlare aan de 
leiding, voor Simon. Etienne bezet er de 
derde plaats.

REACTIES

Shanaya Esther Schollaert/AVR (tweede 
cadetten meisjes): “Hier ben ik relatief 
tevreden mee. Ik ben bijlange nog niet in 
topconditie en weet ook dat Mol een van 
de wedstrijden is die mij het minst ligt. 
Net daarom ben ik toch tevreden met die 
tweede plaats. Ik moet wel zeggen dat het 
zand beter beloopbaar was dan de voorbij 
jaren. Ik kijk al uit naar Roeselare en hoop 
daar mijn voorsprong in het klassement uit 
te diepen.”

Willem Renders/HCO (winnaar cadetten 
jongens): “Het was een lastig parcours met 
dat zand en Mats maakte het mij heel las-
tig, maar ik ben heel tevreden met mijn 
wedstrijd. Op voorhand gaf ik mezelf 50 
procent kans om te winnen van Mats. Het 
was leuk om op zo’n mooie plek te lopen en 
er waren ook veel supporters.” 

Mats Vervoort/LYRA (tweede cadetten 
jongens): “Het was de eerste cross in an-
derhalf jaar en dus was het er even terug 
inkomen, maar het gevoel keerde snel te-
rug. Ik voelde al snel dat het goed ging en 
versnelde. Op twee ronden van het einde 
begon ik het moeilijker te krijgen om Wil-
lem te volgen, maar in de bochten kon ik 
telkens weer aanpikken. Op het einde werd 
het gevoel weer beter en aan de balkjes 
dacht ik dat ik kon winnen. Ik wachtte tot 
het laatste stuk, maar in het zand was Wil-
lem veel sterker en kon ik helemaal niet 
meer meespurten. Ergens ben ik tevreden 
met mijn wedstrijd, maar ook weer niet 
omdat ik niet gewonnen heb. De lange af-
stand was een voordeel omdat ik nog niet 

veel kracht heb en wel uithouding, maar ik 
ben toch nooit zo moe geweest achteraf.” 

Dorien Poppe/AVLO (tweede scholieren 
meisjes): “Met dit resultaat ben ik heel 
erg tevreden. Dat ik Charlotte zo lang zou 
kunnen volgen, had ik helemaal niet ver-
wacht. Dat verbaasde me heel erg. Het was 
vooral een leuke wedstrijd en ik had altijd 
een goed gevoel.”

Simon Jeukenne/HERV (winnaar scholie-
ren jongens): “Bij de start vond ik het wat 
snel gaan, maar ik kon nog net volgen. De 
Nederlander ging ervandoor, maar uitein-
delijk merkte ik dat ik er naartoe kon lopen 
en nog overheen kon gaan. Ik zag dat hij 
kraakte en voelde me zelf nog goed, dus 
toen begon ik wel te vermoeden dat ik nog 
zou winnen. Mijn benen waren echt heel 
goed. Na twee jaar zonder crossen had ik 
top vijf hier al goed gevonden, maar aan 
een zege had ik mij niet verwacht. Ik heb 
wel veel getraind de laatste tijd, dus is het 

wel leuk om de resultaten van te zien. Ook 
in Roeselare zal ik erbij zijn.”

Sem Serrano/KAAG (derde scholieren jon-
gens): “Dit is megamooi als eerstejaars. 
Ergens wist ik wel dat die nieuwe, lan-
gere afstand mij moest liggen, maar aan 
het podium dacht ik helemaal niet. Ik had 
heel veel stress op voorhand omwille van 
de afstand, het zand en de heuveltjes. Dit 
is een beetje een droom die uitkomt. Na 
één ronde was er al afscheiding tussen ons 
drieën en de rest. Dat gaf hoop, maar toen 
ik moest lossen begon ik toch even te vre-
zen dat het nog moeilijk ging worden. Maar 
toen ik in het zand even achterom keek, 
zag ik dat ik mijn plaats wel kon vasthou-
den.”

Fien Peusens/ATLA (vierde juniores meis-
jes): “Het was de eerste keer sinds lang ge-
leden dat ik nog eens een veldloop mocht 
doen, dus ik had er zin in. Tijdens de wed-
strijd zelf had ik nooit echt het gevoel dat 
ik helemaal in mijn ritme geraakte, dus dat 
was wel een beetje vervelend. Ook ben ik 
niet echt een zandloper dus de stukken in 
het zand verliepen niet zo vlot, maar uit-
eindelijk heb ik nog wel goed gelopen dus 
kan ik tevreden zijn en met een goed ge-
voel aan de andere manches starten.”

Annelies Nijssen/ATLA (tweede juniores 
meisjes): “De wedstrijd ging goed. Het 
gevoel werd doorheen de wedstrijd beter. 
Ik had vooraf niet echt een doel gesteld, 
maar ben wel blij met het resultaat. Het 
is fijn dat er weer veldlopen zijn. Op het 
parcours lag vrij veel zand, maar dat vind 
ik niet erg.” 

Mathis Lievens/VAC (derde juniores jon-
gens): “Mijn start was slecht, maar ik ben 
snel naar voren kunnen lopen en zat al snel 
vooraan met mijn broer. Daarna begonnen 
er gaatjes te vallen, en heb ik de gok ge-
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waagd om Robbe te volgen. Ik wist dat hij 
twee jaar ouder was en voelde me niet ze-
ker of ik hem zou kunnen volgen, maar ik 
voelde me heel comfortabel. Ik was blij dat 
ik toch nog het podium op mocht. Als je 
tussen al die oudere jongens derde wordt, 
en eerste Belg, mag je tevreden zijn. Ik ben 
ook blij dat mijn broer het ook goed deed. 
Hopelijk gaat Roeselare even goed. Het zou 
een droom zijn om samen naar het EK te 
mogen.”

Robbe Theeuwes/ACHL (vierde juniores 
jongens): “De race is voor mij nogal chao-
tisch verlopen. Bij de start kwam ik achter 
iets of iemand te haken, dus was ik als een 
van de laatsten weg. Maar ik kreeg al snel 
het gevoel dat er niet meteen werd door-
getrokken, dus heb ik in het bos mijn weg 
naar voor gezocht en zo kwam ik aan kop 
van het tweede groepje. Daarna heb ik niet 
zo slim genomen en al het werk voor mijn 
rekening genomen. Bij het ingaan van de 
laatste ronde was het beste eraf en wist ik 
ook dat ik de minste was in het zand. Ik zag 
dit vooral als een test voor Roeselare, en 
in dat opzicht is het wel geslaagd. Tevoren 
liep ik nog nooit top tien in Mol, maar toch 
heel jammer om mijn eerste podium net 
te missen.”

Ruben Querinjean/WACO (winnaar korte 
cross mannen): “Ik had heel veel stress en 
voor de wedstrijd voelde ik me echt niet 
goed om eerlijk te zijn, maar eenmaal het 
startschot weerklonk, ging het prima. In de 
tweede ronde keek ik eens achterom en zag 
ik dat het wel leek te gaan lukken om te 
winnen. Op het einde kon ik blijven ver-
snellen en zo kon ik uiteindelijk nog een 
mooi kloofje maken. Ik werk in Roeselare 
wel de Belgische selectiewedstrijd af op 
de lange cross, gewoon om mij nog eens te 
kunnen meten met de beste Belgen. Het 
doel is om me eerst te plaatsen voor het 

Luxemburgse team bij de beloften met het 
oog op het EK veldlopen.”

Ruben Verheyden/EA (derde korte cross 
mannen): “Het liep super goed. Ik had wel 
wat schrik omdat ik nog nooit echt goed ge-
lopen in Mol, maar mijn start was goed en 
ik kon van in het begin voorin meedraaien. 
Het motiveerde superhard toen ik besefte 
dat ik voor het podium liep. Uiteindelijk 
werd het nog nipt, maar wel supergoed 
voor het vertrouwen. Deze winter werk ik 
in principe elke manche de korte cross af, 
ook in Roeselare. En ik heb wel EK-ambities 
daar, want de afstand is er korter en het 
parcours zou nog beter beloopbaar moeten 
zijn. Dat ligt mij allebei wel.”

Mieke Gorissen/ADD (tweede lange cross 
vrouwen): “Het gevoel was goed. Beter 
dan twee weken geleden in Berlare, tot de 
val uiteraard. Ik bleef net met het topje 
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van mijn schoen achter een balkje haken. 
Ik lag als een schildpad op mijn rug en was 
toch even van mijn melk. Gelukkig begon 
iedereen meteen te roepen dat ik recht 
moest staan. De mensen moedigden mij 
aan om door te zetten. In het slot naderde 
ik weer en tot mijn eigen verbazing werd ik 
nog tweede. Of ik op het EK veldlopen mik? 
De mensen hebben mij er net aan herinnerd 
dat de selectie in Roeselare plaatsvindt. Ik 
probeer er nog niet aan te denken.”

Eline Dalemans/AVLO (derde lange cross 
vrouwen): “Ik ben heel rustig van start 
gegaan en dat was ook vooraf het plan, 
maar het was echt wel heel zwaar. Het 
zand ligt me altijd wel goed en dan kom je 
met plezier naar Mol natuurlijk. Vandaag 
kon niet beter, dus ik mag méér dan tevre-
den zijn. In Roeselare hoop ik even goed 
te presteren. Het voornaamste blijft om de 
komende weken gezond te blijven natuur-
lijk. Komende winter werk ik in elk geval 
de volledige CrossCup af. Met deze benen 
hoop ik in Roeselare mee te strijden voor 
een EK-ticket.”

Elise Vanderelst/MOHA (winnaar korte 
cross vrouwen): “Eerlijk gezegd ging het 
heel makkelijk. Toen in versnelde was ik 
meteen vertrokken en kon ik zonder al te 
veel moeite naar de overwinning lopen. 
Ik wil van dit jaar na de Olympische Spe-
len gebruik maken om mijn Bachelor in de 
Dieetkunde af te ronden. Daarop ligt de 
focus. Ik sla het indoorseizoen over maar 
werk wel alle manches van de CrossCup af 
om toch wat wedstrijdritme op te doen. 
Ondertussen ben ik, na een pauze die volg-
de op de Spelen, wel weer hard aan het 
trainen. Bovendien is het fijn dat er sinds 
dit seizoen ook een klassement op de korte 
cross is voor vrouwen. Dat voegt zeker een 
extra dimensie toe aan de CrossCup.”

Michael Somers/LYRA (tweede lange cross 
mannen): “Ik heb bewezen dat mijn basis-
tempo heel hoog ligt. De afgelopen weken 
heb ik nog enorm veel kilometers gedraaid. 
Daardoor was ik vandaag niet fris en kon 
ik bijgevolg niet volledig in het rood gaan. 
Volgens mij had ik nog een ronde kunnen 
doorgaan. Die frisheid hoop ik op het EK 
wel te hebben. Dat ik een stap heb gezet, 
komt volgens mij omdat ik in 2020 enorm 
veel kilometers heb gedraaid, simpelweg 
omdat er door corona geen wedstrijden 
waren. Die trainingsarbeid, daar pluk ik nu 
de vruchten van.”

Nikolaï Saké/LYRA (derde lange cross man-
nen): “Ik heb me helemaal kapot en leeg 
gelopen voor die derde plaats. Dit komt 
geheel onverwacht na een aantal moeilijke 
weken waarin ik keihard werkte als arts en 
weinig sliep. Simon kreeg het erg lastig in 
de slotronde en ik kan altijd net iets extra 
in die slotronde. Op een zware omloop zo-

als in Mol moet je gewoon mentaal ijzer-
sterk zijn en dat heb ik vandaag getoond. 
Het was fantastisch om het podium te de-
len met Michael. Na de finish zijn we ge-
woon vrienden. In Roeselare wil ik gewoon 
zonder druk starten. Na Roeselare moet ik 
even de planning bekijken, zeker omdat ik 
zonder coach zit momenteel.”

De uitslag van de CrossCup in Mol vind je 
hier terug.

Eline Dalemans

Michael Somers wacht clubgenoot Nicolaï Saké op
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