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CROSS A.C.LEBBEKE 2011-2012 
 

Stand na 6 wedstrijden 

 
Om gerangschikt te worden in het eindklassement moet je de eindmeet hebben bereikt in minstens 5 wedstrijden. Voor alle 
categorieën tellen de 7 beste uitslagen mee en er worden 13 wedstrijden opgenomen in deze kalender.  De benjamins hebben één 
wedstrijd minder; met name het Belgisch Kampioenschap. De volgende wedstrijden komen op de kalender voor: [1] Opwijk (OPW) 
(06.11.11) [2] Deinze (20.11.11) [3] Zele (27.11.11) [4] Oudenaarde (04.12.11) [5] Stekene (11.12.11) [6] Brussel-Crosscup (18.12.11) 
[7] Grimbergen (08.01.12) [8] Hamme (15.01.12) [9] Bornem (22.01.12) [10] P.K. Lebbeke (Op 250 punten; 04.02.12)  [11] Lokeren 
(12.02.12) [12] Opwijk (VAC) (04.03.12) [13a] B.K. Oostende (Op 300 punten; 11.03.12); [13b] B.K. masters in Wallonië (Op 300 
punten; 18.03.12). 

 
Atleten die voor de club deelnamen aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent vinden een “+” voor hun naam. De benjamins 
die voor de club deelnamen aan de aflossingswedstrijd op 11.03.2012 op het B.K. te Oostende krijgen hetzelfde teken voor hun 
naam. Om gerangschikt te worden in het eindklassement moet een loopster of loper vermeld worden in 5 uitslagen. Dit betekent: 
punten hebben behaald (tussen 1 en 100). Eventueel aangevuld met een deelname in de Lotto Crosscup relays Oost-Vlaanderen of 
een deelname door Benjamins aan het Belgisch kampioenschap aflossing. Deze twee veldlopen leveren geen punten op maar wel een 
vermelding die bijgeteld wordt bij het aantal gelopen crossen; minimaal 5 om opgenomen te worden in het eindklassement. 
 

Dames-benjamins 2003-2004-2005 [max = 850]: (7 beste uitslagen uit 12 wedstrijden) 
 
     [1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 
1. Madeleine RAEMDONCK (04)  90 69 65 --- --- --- 224 
2. Nina COOREMAN (04)  --- 36 --- --- 58 --- 094 
3. Jana SCHUTZ (03)   37 16 --- --- --- --- 053 
4. Nienke VAN CAMPENHOUT (05) 19 11 11 --- --- 11 052 
5. Ella HEYVAERT (05)   --- --- 48 --- --- --- 048 
6. Flore HEYVAERT (03)   --- 12 --- --- --- 27 039 
7. Sara VERCAUTER (05)  --- --- 38 --- --- --- 038 
8. Nina WILLEMS (03)   19 --- --- --- --- --- 019 

 
Dames-pupillen 2001-2002 [max = 1050]: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 

(+) 1. Britt ROELANDT (02)  100 97 100 --- 97 90 484 
(+) 2. Loike VIERENDEELS (01)  78 --- --- --- 46 59 183 
(+) 3. Emma UYTTERSPROT (01) 23 28 24 --- 18 --- 093 
(+) 4. Cato VAN UYTVANCK (02)  --- 17 16 --- 29 --- 062 
(+) 5. Lotte HEYVAERT (01)  01 10 01 --- --- 15 027 
(+) 6. Sophie VERMEIREN (01)  --- --- 12 --- --- --- 012 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
 

Dames-miniemen 1999-2000 [max = 1050]: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 

(+) 1. Emma VANNIEUWENHUYZE (00) 41 35 42 --- 34 31 183 
(+) 2. Jule WALRAEVENS (00)  24 11 35 --- --- --- 070 
3. Jente VAN CAMPENHOUT (00) 04 01 --- --- --- 02 007 
(+) 4. Anne-Sophie CHAMPEAUX (00) --- --- --- --- --- --- 000 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
 

Dames-kadetten 1997-1998 [max = 1050]: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 

(+) 1. Lies VERCAUTER (98)  --- 99 93 --- --- 93 285 
(+) 2. Amber VAN DE MAELE (98) 52 59 80 --- --- --- 191 
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3. Maïthé RIVERA ARAMAYONES (98) 33 40 57 --- 51 --- 181 
(+) 4. Kaat THEELEN (97)  09 41 42 --- --- 13 105 
(+) 5. Lynn VEREEKEN (97)  13 --- 37 --- --- 18 068 
(+) 6. Mariska ROELANDT (98)  --- --- --- --- --- --- 000 
(+) 6. Céline DE MEESTER (98)  --- --- --- --- --- --- 000 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
 

Dames-scholieren 1995-1996 [max = 1050]: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 

(+) 1. Astrid VERHOEVEN (95)  141(*) 100 150(**) --- --- 96 487 
(+) 2. Kaat PATERNOSTER (96)  13 21 44 --- --- --- 078 
(+) 3. Jolien DEHAES (96)  --- --- --- --- --- --- 000 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
(*) 2

de
 plaats op 17 aankomers in cross-cup te Mol (= x 1,5) 

(**) 1
ste

 plaats op 25 aankomers in cross-cup te Roeselare (= x 1,5) 
 

Dames-seniores [max = 1050]:  (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 
(+) 1. Sofie de PROFT (88)  66 60 --- 63 --- --- 189 
(+) 2. Karolien de PROFT (88)  60 51 --- 69 --- --- 180 
3. Nathalie DE RIDDER (90)  --- --- 33 --- --- --- 033 
(+) 4. Marijke VANBUGGENHOUT (83) --- --- --- --- --- --- 000 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
 

Dames-masters [max = 1050]:  (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 
(+) 1. Hilde SCHOLLIERS (62)  65 63 68 --- 71 --- 267 
2. Ilse DE RIDDER (72)   68 55 71 --- 42 --- 236 
(+) 3. Els DUVIVIER (60)   48 --- --- --- 26 --- 074 
(+) 4. Muriël SAERENS (71)  --- 31 --- --- --- --- 031 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
 

Heren-benjamins 2003-2004-2005 [max = 850]: (7 beste uitslagen uit 12 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 

(+) 1. Josse VANNIEUWENHUYZE (03) 71 --- 77 --- 75 89 312 
(+) 2. Yoran KERKHOFS (03)  41 72 --- 63 --- 72 248 
(+) 3. Arne DE BRAEKELEER (03) 33 31 --- --- 26 57 147 
4. Aico VAN GREMBERGEN (03)  38 --- 36 --- 07 --- 081 
(+) 5. Ben VAN DE VOORDE (03)  68 --- --- --- --- --- 068 
6. Flor ROBIJNS (03)   25 --- --- --- --- --- 025 
7. Aga SETH (05)   --- --- 13 --- --- --- 013 
8. Bruce VERMEIREN (03)  --- --- 10 --- --- --- 010 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
 

Heren-pupillen [max = 1050] 2001-2002: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 
1. Siebe VAN CAMPENHOUT (02) 84 85 86 88 --- 88 431 
(+) 2. Wannes THEELEN (01)  --- --- 76 --- 66 83 225 
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(+) 3. Arne NAUDTS (02)  --- --- 89 --- --- 84 173 
4. Rembert MATTHYS (01)  --- --- --- --- 24 78 102 
(+) 5. Benthe van de MAELE (01)  36 --- 65 --- --- --- 101 
6. Maxim VERMORGEN (02)  20 --- 12 --- --- --- 032 
 (+) 7. Senne VAN GEERTRUYEN (02) --- --- --- --- --- --- 000 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
 

Heren-miniemen [max = 1050] 1999-2000: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 
(+) 1. Jonas van BIESEN (99)  64 61 68 --- 37 51 281 
(+) 2. Ward KLINCKAERT (00)  --- 36 44 --- 48 26 154 
(+) 3. Toon THEELEN (99)  --- --- 75 --- --- 71 146 
(+) 4. Matthias KERKHOFS (00)  --- 40 --- 32 --- 36 108 
(+) 5. Joren BLOMMAERT (00)  43 --- --- --- 58 --- 101 
(+) 6. Wout DE KINDER (99)  --- 52 39 --- --- --- 091 
(+) 7. Wout VERCAUTER (00)  --- --- 72 --- --- --- 072 
8. Robbe GABRIELS (99)  --- --- 56 --- --- --- 056 
9. Mauro DAELEMANS (00)  05 02 01 --- --- --- 008 
(+) 10. Aster VAN KERCKHOVE (99) --- --- --- --- --- --- 000 
(+) 10. Roel VAN GEERTRUYEN (00) --- --- --- --- --- --- 000 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
 

Heren-kadetten [max = 1050] 1997-1998: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 
     [1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal  

 
(+) 1. Dries DE SMET (98)  95 99 146(*) --- --- 93 433 
(+) 2. Arne TECK (98)   41 21 43 --- --- --- 105 
3. Stef VERSCHUEREN (98)  --- --- 07 --- --- --- 007 
(+) 4. Lars VAN GEERTRUYEN (98) --- --- --- --- --- --- 000 
 
(+) = Deelname aan de aflossingswedstrijd op 23.10.2011 te Gent 
(*) = 2

de
 plaats op 43 aankomers in de Warandeloop te Tilburg (= X 1.5) 

 
Heren-scholieren [max = 1050] 1995-1996: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal  
 

1. Danny van NUFFEL (95)  33 --- --- --- --- --- 033 
 

Heren- juniores [max = 1050] 1993-1994: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 
1. Robbe NEYNS (94)   87(*) --- 76(**) --- --- --- 163 
2. Soren SUYS (94)   09 08 01 01 --- --- 019 
 
(*) 18

de
 plaats op 41 aankomers in cross-cup te Mol (= x 1,5) 

(**) 15
de

 plaats op 29 aankomers in cross-cup te Roeselare (= x 1.5) 
 

Heren-seniors [max = 1050]: (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 
1. Joachim PELICAEN (85)  60 77 72 --- --- --- 209 
2. Thomas CAUDRON (90)  --- --- 45(*) 31(*) 28(*) --- 104 
3. Glen BRAEM (90)   24(*) 26  29 --- --- --- 079 
4. Steven BRACKX (81)   --- --- --- --- --- 57(**) 057 
5. Kris van GUCHT (83)   13 20 22 --- --- --- 055 
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6. Guy WAUTERS (81)   17 --- 26 --- --- --- 043 
7. Michiel de PROFT (90)  17(*) --- 11(*) --- --- --- 028   
 
(*) = Korte Cross (gedeeld door 1,75) 
(**) = Cross voor Andersvaliden (gelijkgesteld met “Korte Cross” = gedeeld door 1.75) 
 

Heren-masters [max = 1050]:  (7 beste uitslagen uit 13 wedstrijden) 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Totaal 
 
1. Jan MOENS (68)   81 71 76 --- 64 --- 292 
2. Jozef BEQUE (54)   60 56 43 --- 58 35 252 
3. Sigurd SUYS (66)   35 31 34 27 --- 22 149 
4. Kris VANNIEUWENHUYZE (69) --- --- 40 --- --- --- 040 
5. Albert VAN NUFFEL (60)  13 --- --- --- --- --- 013 
6. Jos BRABANT (52)   --- --- 12 --- --- --- 012 
 

Puntentelling van het cross- klassement van A.C.LEBBEKE (2011-2012) 
 
Voor alle categorieën tellen de 7 beste uitslagen mee. Er werden 13 wedstrijden opgenomen in de kalender.  De benjamins hebben 
één wedstrijd minder. Om geklasseerd te worden in het eindklassement moet je gerangschikt zijn in minstens 5 wedstrijden. De 
atleten die deelnamen aan de aflossingswedstrijd van de Cross Cup te Gent op 23.10.2011 tellen één wedstrijd op bij hun totaal, 
zoals de benjamins die deelnamen aan de aflossingswedstrijd van de B.K. te Oostende op 11.03.2012. Voor die aflossingen worden 
evenwel geen individuele punten toegekend. 
 
Atleten die niet aangesloten zijn bij de VAL of LBFA bij het begin van het seizoen en zich aansluiten bij A.C. Lebbeke gedurende dit 
seizoen krijgen punten voor alle wedstrijden van onze kalender waaraan ze deelgenomen hebben. 
 

puntentelling : 
 

Overwinning = 100 punten; laatste plaats = 1 punt; tussenin wordt lineair  
geïnterpoleerd. Cijfers nà de komma (>50) worden naar boven afgerond. Cijfers nà de komma (≤50) worden naar beneden 
afgerond.  
 
De behaalde punten in een “Korte Cross” worden gedeeld door 1,75. De behaalde punten in een “Cross voor 
Andersvaliden”  worden eveneens gedeeld door 1.75. 
 
De behaalde punten op het provinciaal kampioenschap worden vermenigvuldigd met 2,5. Indien hier een korte cross wordt 
gelopen, wordt het resultaat vermenigvuldigd met 2,5 en daarna gedeeld door 1,75: is vermenigvuldigd met afgerond 
1,429. 
 
De behaalde punten op het Belgisch kampioenschap worden vermenigvuldigd met 3. Indien hier een korte cross wordt 
gelopen, wordt het resultaat vermenigvuldigd met 3 en daarna gedeeld door 1,75: is vermenigvuldigd met afgerond 1,714. 
 
Gaat een atleet (vanaf scholier) naar een crosscup-wedstrijd tijdens een weekend dat één van de 11 door de club gekozen 
crossen doorgaat (13-2=11 – de 2 crossen die niet bij het totaal van de 13 wedstrijden worden gerekend zijn het PK en BK), 
dan behaalt hij of zij op de crosscup-wedstrijd de verworven punten zoals op een gewone wedstrijd, vermenigvuldigd met 
1,5. Dezelfde regel wordt toegepast voor een atleet die door de K.B.A.B. of VAL wordt uitgekozen om deel te nemen aan 
een internationale wedstrijd. 
 
Het maximaal aantal te behalen punten is dus :  
 
1) (5x100 + 1x250 (PK) + 1x300 (BK) = 1050) voor alle categorieën die een individueel Belgisch kampioenschap kunnen 
lopen. 
2) (6x100 + 1x250 (PK) = 850) voor de benjamins die geen individueel Belgisch kampioenschap kunnen lopen. 
 
Teneinde de prestaties van alle lopers en loopsters van K.A.C. Lebbeke met elkaar te kunnen  vergelijken worden alle 
resultaten in het eindklassement herberekend op een totaal van 1000 punten. 
 

Voorbeeld van puntentelling: 
 
Je komt als 24ste binnen in een cross met 83 aangekomen atleten. De gebruikte  
grootheden zijn dan: N = 83 en X = 24. Het behaalde puntentotaal Y wordt nu  
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als volgt berekend : 
 

  



Y100 
99 (X1)

(N 1)
100 

99 x(24 1)

(83 1)
100 

99 23

82
 ≈  72, 23 ; afgerond op Y=72 

 
Kom je als 22

ste
 binnen, dan wordt dit : 

 

  



Y100 
99 (X1)

(N 1)
100 

99(22 1)

(83 1)
100 

99 21

82
 ≈  74,65 ; afgerond op Y=75 

 
Wanneer er in één reeks gelopen wordt worden de verschillende leeftijden NIET uit elkaar gehaald voor een afzonderlijk 
klassement. Er is dan maar één klassement met 100 punten voor de eerste tot en met 1 punt voor de laatste. 
 
Wanneer er in verschillende leeftijdscategorieën wordt gelopen, worden de verschillende reeksen WEL apart geteld. 
De seniores mannen die op het B.K. uit de wedstrijd worden genomen omdat ze worden gedubbeld, genieten van volgende 
regel:  
Het puntentotaal wordt verhoogd met de  punten van hun beste niet-meetellende of slechtste welmeetellende uitslag. 
Punten worden vermenigvuldigd met 2,5 als die cross het P.K was. 
Atleten die deelnemen aan verschillende Belgische kampioenschappen [korte cross, lange cross, seniors, veteranen,...] zien 
hun score berekend op hun beste uitslag (qua punten). 
In het eindklassement worden alleen die atleten geklasseerd die aan het minimum aantal van vijf wedstrijden hebben 
deelgenomen. De anderen worden vermeld in cursief schrift en met "x.N." genummerd. 

 


