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"Craag opnieuw winnen"
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BEVEREN.LEIE/HARETBEKE o Op zondag 15 februari vindt de 4Lste veldloop

van Vriie Atletiek Club Beveren-Leie plaats. Bestuurslid Bert Deschodt (33) en ziin
wiendin Audrey Goessaert (31) uit Harelbeke ambiëren na een iaar afwezigheid

een podiumplaats. "We hebben allebei de goede voÍïn te pallken", klinkt het.

Het koppel moest veÍstek geven

voor de 40ste editie van de veld-
loop van VAC Beveren-Leie. "Au-
drey was toen zwangeÍ van ons

tweede kindje Korneel, die op 7
maar-t ter wereld krram", legt Bert
uit. "Ik heb zelf ook niet meege.
daan, omdat ik in die periode wat
minder getraind had. Onderlus-
sen gaan we allebei weer vijf à zes

keer per week trainen. Onze doch-
ter Amalia (2,5) heeft ook al de

loopmicrobe te pakken en nam
vorige week deel aan haar eerste

wedstriid bij de kuikentjes."
Zowel Bert als Audrey lieten de

laatste weken mooie resultaten
noteren. "Drie weken geleden
won ik in Deinze de Winterjog-
ging over 13,22krn en AudreY
werd derde dame in de GP Stad

Ieper voor aangeslotenen. Afgelo-
pen zondag krvamen we ook aan

de start in de eerste wedstriid van
het criterium voor wije sPorteïs
in Dadizele. Ik eindigde er als

tweede in mijn reeks en AudreY
kaapte er met ruime vooÍsProng
de eerste plaats weg. Toch hebben
we geen ambitie in het criterium,
want we pikken eÍ gewoon enkele
veldloopwedstrijden uit "

CLUBWEEKEND
Beide atleten zlin dan ook gesPe-

cialiseerd in langere afstanden op
de weg. "Audrey geeft de voorkeur
aan de 10 km en ik loop de 10 km
of halve marathon. We willen het
in de eigen organisatie echter
goed doen. Audrey won de laatste

drie keer dat ze deelnam en ik
eindigde altijd in de top drie, dus
we geloven allebei opnieuw in een

podiumplaats. Mijn laatste over'

winning voor eigen volk dateert al

van aan aantal jaar geleden. Het
zou leuk ziin om nog eens als

eerste oveÍ de streeP te komen:
Voor Audrey is het afwachten wie
aan de start komt, maar miin

grootste concuÍrenten zullen Mis-
h-a Declerck en Kobe Witdouck
zljn."
Bert en Audrey zljn al lang met
atletiek bezig. "Mijn wouw speel'
de eerst handbal met Desselgem

in competitie en schakelde zes

jaar geleden over op het lopen. Ik
ben zelf al sinds mijn twaalfde lid
van VACBL, maar begon intensief
aan wedstrijden deel te nemen op
mifn 18de. Nu zit ik al een viertal
jaar in het bestuur van de club.
Het engagement was er al en toen
er iemand wegviel, was dat een

logische stap. Ik organiseer onder
meer het clubweekend dat dit jaar

in april plaatsvindt in Hofstade.
Met 52 atleten koppelen we daar
ontspanning aan inspanning met
op zaïerdag een wedstrijd in Me-
chelen. Maar nu gaat eerst alle
aandacht naar de eigen veldloop",
rondt Bert af. lDries Bernaert)

Praktisch
De 41ste veldloop van Vrije
Atletiek Club Beveren-Leie
wordt op zondag 15 februari
gelopen aan het gemeente-
lijk spoftstadion in de Leen-
riestraat 18 in Beveren-Leie
en op de akker van Koen
Vercruysse. Inschrijving,
prijsuitdeling en kleedkamers
aan het gemeentelUk sPort-
stadion. De eer5te wedstr'{d
is'de zesde KBC bedrijfs-,
verenigingen- en gezinscross
van bijna 2 km met start om

13.45 uur. Daarna is het de
beurt aan dejeugd en ko-
men de personen mêt een
beperking, senioren en vetê-
ranên aan bod. ïussendoor
is er ook nog een volkscross.
De veldloop is de tweede
wedstrijd van het criterium
voor vrije sporters. Leden
van \ffVLVTAV betalên 2
euro, niet-leden 4 euro, Per-
sonen met een bePerking 2

êuro èn deelnemers aan de
volks- of KBC-cross 2 euro.
lnkom voor toeschouwers is
2 euro met tombola.

www.vacbeverenleie.be

Bert Deschodt en Audrey Goessaert met Korneel en Amalia. (Foto LLV)


