
 

Eindstand KAPE Crosstrofee 2017-2018 : 

 

1. Lukas Maes                           190 p (7) 

2. Sette Van Hoof                       183 p (7) 

3. Jochem Vermeulen                  178 p (7) 

4. Senne Van Cleuvenbergen       172 p (7) 

5. Lander Vermeulen                   159 p (7) 

6. Jarno Blomme                         133 p (7) 

7. Jolien Denis                            110 p (7) 

8. Witse Jacobs                           109 p (7)  

9. Ingrid Van Giel                         79 p (7) (*) 

 
(*) Ingrid kan als enige nog enkele punten meer verzamelen indien ze eventueel nog zou 
deelnemen aan het BK veldlopen masters op 18/03/2018. 
 

Volgens de spelregels van de KAPE crosstrofee komen alleen de KAPE atleten die aan 

minstens 7, van de geselecteerde, veldlopen hebben deelgenomen in aanmerking voor de 

eindstand en dat zijn deze 9 atleten die eigenlijk allemaal winnaars zijn want zij hebben 

allen voldaan aan een voorwaarde die niet zo simpel is.  

 

Vaak zetten de prestaties tijdens het BK-veldlopen de stand van de KAPE Crosstrofee nog 

helemaal op zijn kop en dat was dit jaar niet anders. Renée Eykens plaatste met het 

behalen van de Belgische titel op de Korte Veldloop de kers op de taart, maar ook 

collectief was dit wellicht de allerbeste KAPE teamprestatie van de laatste 25 jaar op deze 

meest prestigieuze veldloop van het jaar en met gevolg hoge extra punten voor de KAPE 

crosstrofee voor zowat iedereen.  

 

Lukas Maes weet blijkbaar goed dat de bloemen pas aan de eindmeet worden 

uitgedeeld en haalde met een 5e plaats op dit BK veldlopen ineens zijn joker boven en 

bekroonde zich zo, net als in 2016, voor de 2e keer tot winnaar van de KAPE 

Crosstrofee.  

 

De eerste 5 van dit klassement krijgen een geldprijs (zie KAPE Crosstrofee 

reglement) die traditioneel tijdens het volgende clubfeest wordt overhandigd.  

 

Maar ook diegene die net buiten de prijzen vallen verdienen een stevig applaus 

want nooit te tevoren was de tegenstand voor een plaats in deze Crosstrofee ranking 

groter dan deze winter. De voorbije jaren was aan 7 veldlopen deelnemen bijna zoveel 

als een garantie dat men 1 van de voorziene prijzen in de wacht zou slepen. 

We herinnerden ons nog wel een paar veldloopseizoenen dat 7 KAPE atleten aan de 

voorwaarden voldeden, maar 9 is wel het hoogste aantal sinds het ontstaan van de KAPE 

Crosstrofee in het begin van de jaren 90 van vorige eeuw. De KAPE Crosstrofee is in al 

die jaren dus uitgegroeid tot een ware klassieker in het KAPE winterprogramma.     

 

En dan nog ter aanmoediging voor de eerstejaars in hun categorie, want voor hen is het 

moeilijker omdat zij moeten opboksen tegen de oudere atleten, denk eraan volgend jaar 

is het net omgekeerd. 

 

(André)   

 


