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A T L E T I E K P O S T  
Clubblad van A.V. Molenland vzw 

41ste jaargang  nr 3 -   mei 2015 
 

 

 
 
 
 
DE REDACTIE VAN DIT CLUBBLAD WERD AFGESLOTEN OP VRIJDAG 8 MEI 2015. 
 
 
 

 
 
 

A.V.  Molen land  v . z .w .  
Ho ldes tra a t  9   -   8 7 0 0   T i e l t  

VAL 4 0 4  -   BTW  BE0 4 3 0 .61 6 .2 56  
e m a i l  :  a v m o @ v a l . b e  

 
R e k .  n r  A r g e n t a  :   BE31 9730 2396 1155 

 
R e k .  n r  V D K  :     BE19 8901 2426 4812 

 
 

Voorzitter   Secretaris    Penningmeester 
 

Karel Cannaert  Rita Debusschere   Arne Chevrolet 
Holdestraat 9              Jan Moritoenstraat 5/2                       Klijtenstraat 126 
8700 Tielt   8310 Brugge    8700 Tielt 
051/40.71.02   0496/41.82.37               0494/50.04.77 

 karel.cannaert@skynet.be   rita.debusschere@skynet.be                  arnechevrolet@hotmail.com 
 
 
 

 

Redactie: 
 
Rita Debusschere Jan Moritoenstraat 5/2 8310 Brugge       050/84.01.29 
Karel Cannaert  Holdestraat 9   8700 Tielt      051/40.71.02    
Kristof Haverbeke Oostrozebekestraat 120 8770 Ingelmunster 0486/64.54.65 
Erwin Sissau  Ronceval 58   8700 Tielt  051/40.53.70 
Rudi Van Bruwaene Steenovenstraat 25  8700 Tielt  051/40.82.32 
Griet Lambrecht  Rozendalestraat 59  8750 Wingene  0486/95.41.22 
 

 h t t p  :  / / w w w .a vmo .be  
webmaster : Ignace Verkaemer  - ignace.verkaemer@skynet.be 
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M E T  D A N K  V O O R  D E  S T E U N  V A N  O N Z E  
B E S C H E R M L E D E N  E N  E R E L E D E N  

 
 
 
Dhr Luc Maes, ceo Latexco – Sint-Amandstraat 8bis  Tielt 
Dhr Eric Wandels  -  Astenhove 13  Kanegem 
Dhr Erik Chevrolet  -  lid  RvB Vlaamse Atletiekliga – Bosviooltjesstraat 5  
Ingelmunster 
Dhr Bert De Brabandere  -  Schatbewaarder  KBAB – lid RvB Vlaamse 
Atletiekliga - Sloep 9  Knokke-Heist 
Dhr. Johan De Brabandere en Mevr. Erna Ots – Natiënlaan 303 – Knokke Heist 
En naamloze sympathisanten 
 
Beschermlid of erelid worden kan door 60 euro of  30 euro te storten 
op rekeningnummer 088-2272753-38 van sponsorwerking AV Molenland. 

 
 
 
 
 

INHOUD : 
 
Barbecue AVMO             5 
Redactioneel           6 
Secretariaat            8 
Trainingsschema Zomer 2015         16 
Winterkampioenen          17 
Miniclub            20 
Joggingclubnieuws          23 
Wegatletiek            27 
Londen Marathon           34 
 
 
Volgend clubblad verschijnt op woensdag 08  juli.  Artikels binnen bij eindredactie ten laatste 
vrijdag  03 juli 2015. kristof_haverbeke@telenet.be  
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Barbecue  

AVMO en de joggingclub 
bundelen, hun krachten en 
organiseren op 
Zondag 28 juni 2015 
om 11.30 uur hun 
aan het clubhuis van AVMO hun 

Wat kost dit: 
-12-jarigen: 9 EUR 
+12-jarigen: 17 EUR 
het aperitief is inbegrepen 

          Inschrijven bij: 
 
Christa D. in het clubhuis 
Bij Christa G., Luc of Karel 
 
Uw inschrijving wordt pas definitief 
genoteerd na het betalen van het 
verschuldigde bedrag 
Doe dit bij voorkeur via overschrijving  
met vermelding BBQ en jullie naam en 
aantal personen. 
Contant betalen aan de bovenvermelde 
personen kan ook. 
 

Uiterste inschrijfdatum: 20 juni 2015 
 

Rek.AVMO  BE31 9730 2396 1155  
(niet op de rekening van de joggingclub)       

Deze BBQ is zowel voor de leden van AVMO, als voor de leden van de joggingclub 
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REDACTIONEEL 
 

De interclubs zijn in onze sport iets speciaals: dan primeert het clubbelang boven de 
individualiteit. Eens in het jaar moet er niet alleen gedacht worden aan zo goed mogelijk 
presteren voor jezelf, maar vooral voor de club. Zes Beker van Vlaanderen-meetings hebben 
we ondertussen achter de rug en deze zijn verlopen met wisselend succes. Voor alle 
duidelijkheid: alle deelnemende atleten hebben het beste van zichzelf gegeven, bij de 
cadetten en scholieren echter vielen we te licht uit met degradatie tot gevolg. De clubteams 
alle categorieën die uitkwamen in hun respectievelijke afdelingen kwamen niet in de 
problemen om zich te handhaven (overzicht van de resultaten in de volgende editie) Bij de 
pupillen en miniemen kan de interclub eerder beschouwd worden als een gewone jeugdmeeting: 
er moet niet zozeer een ploeg samengesteld worden, want iedereen kan deelnemen. Maar 2 
zaken zijn dan jammer: niet alle disciplines werden bezet door een Molenlander en wat ik 
meer ontgoochelend vind, is dat er zó weinig interesse is om aan wedstrijden deel te nemen, 
dit in tegenstelling tot de grote groep die er op training is! Om voort te bouwen aan de club 
moet er al vanuit de jeugd wat aan competitie gedaan worden! Kan er daar op de volgende 
wedstrijden voor gezorgd worden? De trainers zullen jullie ‘dankbaar’ zijn! 
Ook hopen we dat de atleten die op stage gingen de vruchten van hun trainingsarbeid zullen 
plukken! 
 
In dit clubblad vinden jullie de laatste resultaten van het winterseizoen en een overzichtje 
van wat er al op de piste gepresteerd werd. En een uitgebreid relaas over de wegatletiek. 
Jullie zien het: de club draait weer op volle toeren! Hou, voor het plannen van jullie eigen 
activiteiten graag wat rekening met de wedstrijden- en activiteitenkalender van de club (op 
de site kan je die bekijken) En het moet niet altijd prestatiegericht zijn; tijd om te 
ontspannen moet er ook zijn, dit kan op de barbecue die doorgaat op zondag 28 juni. 
Inschrijven is de boodschap! 
 
’t Wordt weer terrasjestijd! De mooiste en warmste tijd van het jaar komt er aan. De 
komende weken en maanden wordt het weer met volle teugen genieten van de zon. Voor de 
komende maanden wens ik jullie allen veel sportgenot toe en gewoon veel ontspannen 
momenten liefst op het zonovergoten terras van het clubhuis!  
 

De sprintersgroep kijkt alvast uit naar de zomer! 
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M e t a a l w a r e n  
 
 

  D e     t a l e n  G r e e p  
 

B e d e v a a r t s t r a a t  5 3  -  8 7 0 0  T i e l t  
                         Tel. 051/42 69 61  *  Fax. 051/40 3110  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

N A T U U R S T E E N B E D R I J F   D A V I D  
 

F i l i p  D a v i d  –  B u s s c h a e r t  
 

S i n t - J a n s t r a a t  6 3   -   8 7 0 0  T i e l t  
 

Tel. 051/40 03 05 
 
 

 
 

Carrosserie Arickx bvba 
 

Abeelstraat 15 – 8700 Tielt 
Werkplaats : Ten Hovestraat 6b – 8700 Tielt 

 
Tel. 051/40 16 47 

 
 

S 
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FAMILIENIEUWS 
 

                  Op 13 maart overleed op 94-jarige leeftijd Mevrouw Mariette Vantomme. 
Zij was de oma van Stijn Fincioen.  

 
Wij bieden Stijn en zijn familie onze oprechte deelneming aan. 

  

 
  

 
SECRETARIAAT 

 
 Nieuwe leden: 
Kangoeroe:  Louisa Mogg – Torhout    Amber Monseur – Tielt  
Benjamins:  Céleste Van Gucht – Tielt   
Pupillen:  Simon De Smet – Tielt  Baukis Vanderhaeghe Minnebo – Tielt  
Recreanten:   Patrice Lefranc – Tielt   An Didden – Tielt  
   Bart Verhelst – Tielt  
 
 
 Belgisch kampioenschap cadetten en scholieren 
Hieronder vind je de minima voor deelname aan de kampioen-schappen op 
zaterdag 5 en zondag 6 september te Moeskroen. Iedereen die aan  een 
minimum voldoet kan sowieso deelnemen.  
De prestatie dient dit pisteseizoen gelukt te zijn. Inschrijven ten laatste tegen 
zondag 23 augustus. 
  
   MANNEN      VROUWEN 
   CAD   SCH      CAD   SCH 
100m    12.40   11.80     13.30   13.20 
200m    25.50   23.90     27.65   27.40 
400m    58.50   54.00     1.04.40  1.03.40 
800m    2.11.50  2.02.50    2.27.00  2.27.00 
1500m    4.30.00  4.17.00    5.07.00  5.05.00 
3000m   /   9.20.00    /   11.30.00 
80H/100H/110H  17.80   18.00     13.80   18.00 
300H/400H   47.50   63.00     51.70   1.16.00 
1500ST   4.58.00  /     5.55.00  / 
2000ST   /   6.45.00    /   8.00.00 
Hoogspringen   1.65   1.80    1.53   1.55 
Polsstokspringen  3.10   3.50     2.50   2.60 
Verspringen   5.50   6.20     4.95   5.10 
Hinkstapspringen  11.00   12.10     10.00   10.10 
Kogelstoten   12.25   12.75     10.50   11.50 
Discuswerpen   40.00  37.50     27.00   30.00 
Speerwerpen   40.00  46.50     31.00   33.00 
Hamerslingeren  25.00   28.00       20.00  25.00 
 
De datums van alle kampioenschappen verschenen in het vorig clubblad. Die is te raadplegen op de 
website! 
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WEDSTRIJDUITSLAGEN 
 

Het winterseizoen werd in schoonheid afgesloten !!! 
 

 Belgisch kampioenschap juniors en beloften – 7 maart 
Twee Molenland-juniors waren geselecteerd om deel te nemen. Ellen Claus sprong een goede 
4m69 ver en Mathijs Maton verbeterde zich gevoelig op de 400m; hij liep een erg knappe tijd: 
52.79! Proficiat! 
 

 De volgende dag was het de beurt aan de cadetten en 
scholieren om hun BK te betwisten. Jammer voor Faith Maes, want 
door een voetkwetsuur zag ze haar kansen op medailles aan zich 
voorbijgaan. Scholieren Stephanie Callens en Hanne Scheffers deden 
mee aan het hinkstapspringen: Stephanie sprong zich met 9m86 naar 
een persoonlijk record en Hanne was wat ontgoocheld want had dit 
seizoen al beter gedaan dan 10m15. Hanne Claus kon zich met 
reekswinst makkelijk plaatsen voor de finale van de 60m; daarin 
behaalde ze brons met een tijd van 7.72. In de 200m liep Hanne zelfs 
naar zilver in een supertijd van 25.11; dit zijn telkens persoonlijke 
records en bijna vanzelfsprekend ook clubrecords! 
 
 
Proficiat aan iedereen!  
 
 

            
 Op 14 maart behaalden de masters op hun Belgische indoorkampioenschappen - 
tevens ook een wedstrijd voor de provinciale titels – 1x goud, 1x zilver, 3x brons en 6 provinciale 
titels. Er werden ook enkele clubrecords verbeterd. 
Hun uitslagen:                     1/ 
Günther Vanhoutte – M40: 800m: 2’01.82 (CR!) (prov. kampioen)    
2/ Christophe Willems – M40: 800m: 2’09.14      
3/ Christa Geerolf – W50: 1500m: 6’18.30               3/ 
Didier Laureys – M50:  200m: 26.05 (PR en CR!) 
    60m: 8.11 (PR en CR!) (2x prov. kampioen)           
3/ Patrick De Craene – M50: hinkstapspringen: 7m96 + hoog: 1m25 (2x prov. kampioen)                  
Annick Coene: kogelstoten: 7m55 (CR!) (prov. kampioen) 
 
 De dag erna waren we toe aan de Belgische kampioenschappen veldlopen te 
Wachtebeke. Naast enkele jeugdatleten waren het vooral de scholieren en 1 cadet (allemaal 
meisjes!) die de kleuren van Molenland verdedigden. Jolien behaalde tussen het kransje van de 
beste veldloopsters een erg verdienstelijke toptwintig-plaats. De reeksen van de scholieren zijn 
traditioneel minder bezet zodat de aanwezigheid van 7 AVMO-meisjes meteen opviel. Jammer dat 
Fran Royaert moest opgeven, want de scholieren mogen zich samen Belgisch kampioen 
noemen: zij behaalden een eerste plaats in het clubklassement! Deze prestatie werd vereeuwigd 
door een diploma, gekregen op de algemene vergadering van de Vlaamse Atletiekliga. 
Een dikke proficiat aan alle deelnemers!  
Cadetten 
(73) 19/ Jolien Madou  
Scholieren 1999 
(47) 26/ Lieze Slos – 41/ Renée Dewitte – 46/ Camille Deceuninck 
Scholieren 1998 
(35) 27/ Kjillsea Devoldere – 30/ Lieselotte Lauwers – 34/ Lisa Vandekerckhove 

In het clubklassement van alle veldlopen van de CrossCup staat AVMO op een 9de plaats en dit op 
126 clubs! 
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 Belgisch kampioenschap veldlopen te Beernem op 22 maart.                           
In totaal namen 10 AVMO-atleten deel aan dit kampioenschap, allen luid aangemoedigd door een 
grote groep AVMO-supporters. Iedereen had ‘chance’ dat het BK zo dichtbij georganiseerd werd. 
Het parkoers was gekend van de vroegere damesveldlopen en provinciale kampioenschappen: het 
is iets voor de betere bochtenloper en ook de kleine heuvelzone kon het verschil maken. 
Beverhout kan terugkijken op een knappe organisatie en veel eigen deelnemers met als 
hoogtepunt de overwinning van Alexander Diaz bij de jongste masters.     
Voor AVMO was Antoon Van Ryckeghem als eerste aan de beurt in de wedstrijd van de M55+. 
Antoon nestelde zich aanvankelijk in het spoor van topfavoriet Erik Leyseele, maar bij het ingaan 
van de laatste ronde moest hij de rol lossen met uiteindelijk een zilveren medaille bij de M65. Een 
prachtprestatie van Antoon bij dit éénmalig optreden! Bij de W45+ stonden 5 AVMO-dames aan de 
start. Els Van Coillie - W45 werd heel knap 6de.  Marleen 
Hoorelbeke werd 11de bij de W50 en 19de in de totaal 
uitslag. Sabine Denolf sluit een goede winter af met een 
11de plaats bij de W45 en 29ste in de totale uitslag. Nabila 
Taguema deed het ook prima, 12de-W45 en 39ste totale 
uitslag. Christa Geerolf finishte als 20ste bij de W50 en 47ste 
totale uitslag. In de M45-M50-reeks waren er 83 deelnemers. 
Dirk Lannoo liep een heel sterke wedstrijd: hij werd 10de bij 
de M50 en 24ste totaal. Pol Vackier eindigde op de 58ste 
plaats en 33ste bij de M45 van dichtbij gevolgd door Geert 
Liefrouw: 60ste totaal en 34ste bij de M45. Bart Guillemyn 
was onze enige vertegenwoordiger bij de M35. Hij werd 31ste 
op 42 deelnemers. En naar zijn mening loopt hij veel liever 
een marathon dan zo’n lastige cross! 
 
Aan iedereen proficiat! 
 
 
RA, RA, RA, wat is dit? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Antwoord: op 15 april ontdekten atleten een gat in de sector van het kogelstoten: het ging om een 
konijnenpijp met 6 baby-konijntjes!  
 
We doen verder met een overzicht van de uitslagen, maar nu van het pisteseizoen! 
 
 Openingsmeeting te Tielt – 6 april 2015 
Het was moeilijk om een gepaste datum te vinden in de wedstrijdprogrammering en om tot een 
vergelijk te komen met andere clubs; daarom was niemand ‘gelukkig’ dat onze openingsmeeting 
zo vroeg in het seizoen kwam. Naast 30 eigen atleten, waren we blij dat Deinze er ook met 
evenveel atleten was, want anders zou het héél erg magertjes geweest zijn… En toch: 
niettegenstaande de eerder kille weersomstandigheden en de vroege datum in de 
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wedstrijdkalender, hebben de meesten behoorlijke, hoopvolle resultaten behaald! Dit belooft voor 
de rest van het seizoen! De resultaten van de Molenlanders:  
Cadetten 
Faith Maes: 100m: 13.79 – kogel: 8m90 (PR) 
Pauline Callens: 100m: 14.43 (PR) – ver: 4m27 (PR) 
Eveline Maes: 100m: 15.19 (PR) – kogel: 6m88 (PR) 
Jolien Madou: 200m: 30.66 (PR) 
Wout Janssens: kogel: 8m24 (PR) – ver: 4m05 (PR) – 200m: 27.62 (PR) 
Iwein Claus: kogel: 7m44 (PR) – 200m: 30.66 (PR) 
Milan Verschaeve: kogel: 6m03 (PR) – hoog: 1m37 (PR) – 1500m: 5’29.37 (PR) 
Scholieren 
Danilsa Minier Capellan: speer: 38m03 – 200m: 28.97 
Stephanie Callens: 100m: 14.44 – ver: 4m57 
Camille Deconinck: 100m: 17.04 
Lisa Vandekerckhove: 200m: 31.83 (PR) 
Renée Dewitte: 200m: 34.76 (PR) 
Kjillsea Devoldere: 200m: 28.90 – ver: 4m14 
Lieze Slos: 200m: 27.79 (PR) 
Thomas Vanluchene: 100m: 12.87 (PR) – 200m: 25.76 (PR) 
Jarne Deprez: kogel: 10m26 (PR) – speer: 35m03 (PR) 
Michiel Maes: speer: 46m74 (PR + CR!) – 200m: 27.04 
Juniors 
Ellen Terryn: 100m: 15.53 - ver: 3m67 
Ellen Claus: 100m: 13.81 – 200m: 28.07 – ver: 3m92 
Seniors en Masters 
Pauline Vackier: speer: 23m77 – kogel: 8m91 
Lisa Vanluchene: kogel: 8m20 
Tom Vanluchene: 400m: 52.98 – 200m: 23.80  
Robin Vanluchene: speer: 47m15 
Benoit Maryns: kogel: 10m54 (PR) 
Simon Lievens: kogel: 8m03 (PR) 
Charlotte Haspeslagh: kogel: 7m01 (PR + CR! W50) 
Christa Geerolf: speer: 14m83 – 1500m: 6’29.81 
Patrick DeCraene: ver: 3m67 – 400m: 68.76 – speer: 28m84 
Antoon Van Ryckeghem: 1500m: 5’28.39 (CR! M65) 
Rudi Van Bruwaene: 1500m: 5’47.20 (CR! M60) 
 
 Meeting te Kortrijk – 18 april 2015 – Memorial Guy Dorchain 
Pauline Callens: 80mH: 15.23 – hinkstapspringen: 8m81 
Milan Verschaeve: 1000m: 3’28.18 – speer: 21m50 (PR) 
Lukas Scheffers: 1000m: 3’31.90 
Iwein Claus: kogel: 7m47 (PR) 
Hanne Scheffers: 100mH: 17.50 – hinkstapspringen: 10m22 
Stephanie Callens: 100mH: 20.59 – discus: 20m64 – hinkstapspringen: 9m47 
Jarne Deprez: kogel: 9m93 – speer: 34m73 
Lisa Vanluchene: discus: 28m09 
Patrick De Craene: 1000m: 3’33.38 – speer: 29m50 
Didier Laureys: 200m: 26.68 (CR! M50) 
 Provinciale kampioenschappen te Nieuwpoort – 25 en 26 april 2015 
Negen gouden, 11x zilver en 5x brons: dit is de medailleoogst van de provinciale kampioen-
schappen. Tel daarbij nog 4 hoogstaande clubrecords en dit alles maakt dat het een vruchtbaar 
weekend was. De grootste medailleoogst was voor Faith Maes met 3x goud en nog een 
clubrecord erbovenop! Dat atleten diep kunnen gaan bewijzen de foto’s: de 2 Hannes na hun 
200m en Lieze na haar 400m. Meer mooie fotoreeksen kunnen jullie bekijken op de website: met 
dank aan Paul, Eddy en Koen! Paul heeft oa. alle podia getrokken en zonder afbreuk te doen aan 
alle ‘podiumbeesten’, maar het podium die het meeste ‘deugd’ doet is die van Ellen Terryn in het 
verspringen! 
Proficiat aan iedereen!!! 
 
 

Ik zal er dit 
seizoen een 
lap op geven! 
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Hieronder de uitslagen: 
Cadetten 
Faith Maes: 1/ 80mH: 12.45 (PR + CR!) – 1/ ver: 5m22 – 1/ 200m: 26.86 – kogel: 8m51   
Pauline Callens: 3/ hinkstapspringen: 8m90 
Eveline Maes: kogel: 6m81 
Jolien Madou: 800m: 2’30.37 
Iwein Claus: kogel: 7m43 – 200m: 30.25 (PR) – speer: 14m30 (PR) 
Lukas Scheffers: ver: 3m92 
Scholieren 
Danilsa Minier Capellan: 2/ speer: 40m37 (PR + CR!) 
Stephanie Callens: 3/ hinkstapspringen: 9m50 – 2/ discus: 24m74 – kogel: 8m47 
Lisa Vandekerckhove: 800m: 2’45.90 
Fran Royaert: 800m: 2’35.46 
Marlies Huys: 400m: 69.94 
Renée Dewitte: 1500m: 5’42.8 
Lieselotte Lauwers: 1500m: 5’31.7 
Hanne Claus: 100m reeksen: 12.48 (CR!) – 1/ 100m finale: 12.48 – 1/ 200m: 25.83 
Hanne Scheffers: 3/ 100mH: 16.73 – 1/ hinkstapspringen: 10m00 – 100m reeksen: 13.34 – 2/ 
100m finale: 13.21 – 3/ 200m: 27.51 
Kjillsea Devoldere: 400mH: 79.20  
Lieze Slos: 1/ 400m: 62.07 
Jarne Deprez: discus: 32m03 – kogel: 10m21 – speer: 37m99 (PR) 
Michiel Maes: 1/ speer: 46m93 (PR + CR!)  
Juniors 
Ellen Terryn: 1/ ver: 4m50 
Ellen Claus: 100m: 13.40 – 200m: 28.10 – ver: 3m92 
Delphine Callens: 2/ discus: 21m96 – 2/ kogel: 7m37 
Ward Declerck: 3/ 800m: 2’05.23 
Jonas Steyaert: 1500m: 4’39.89 
Seniors en Masters 
Lisa Vanluchene: kogel: 8m42 – 2/ discus: 30m78 
Elke Bruwier: 2/ 3000m: 11’13.95 
Stephen De Craene: speer: 43m80 
Tom Vanluchene: 2/ 400mH: 59.35 – 2/ 110mH: 17.34   
Robin Vanluchene: 2/ speer: 46m96 
Annick Coene: discus: 20m58 – kogel: 7m01 
Günther Vanhoutte: 2/ 800m: 2’07.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Julien Saelens-meeting – Brugge – 1 mei 2015 

Een handvol Molenlanders trok voor de 2de manche 
van de Oost-West Cup naar Brugge waar de 
jaarlijkse meeting doorging ter herinnering aan 
Julien Saelens; op de foto kunnen jullie zien wie die 
persoon was.  
De wisselvallige wind blies meestal niet in het voor-
deel van de sprinters, maar dit belette niet dat er 
PR’s en een CR gelopen werden. De afstandslopers 
moesten natuurlijk ook tegen de wind opboksen. 
De uitslagen in volgorde van categorieën: 
Lukas Scheffers: 2000m: 7’34.21 (PR) 
Milan Verschaeve: 2000m: 7’36.98 (PR) – hoog: 1m33 
Iwein Claus: 100m: 14.43 (PR) – 200m: 30.07 (PR) – kogel: 7m87 (PR) 
Hanne Scheffers: 100m: 13.54 – 200m: 28.21 – ver: 4m51 
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Stephanie Callens: 200m: 28.17 (PR) 
Thomas Vanluchene: 100m: 12.98 
Jarne Deprez: 200m: 25.07 (PR) – kogel: 9m63 
Ellen Claus: 100m: 13.80 – 200m: 27.88 (PR) – ver: 4m29 
Robin Vanluchene: speer: 48m46 
Marleen Hoorelbeke: 3000m: 12’36.53 
Christa Geerolf: 800m: 3’01.88 
Didier Laureys: 100m: 13.19 – 200m: 26.24 (CR! – M50) 
Patrick De Craene: speer: 28m73 – hoog: 1m20 – 200m: 31.04 
 
 Beker van Vlaanderen cadetten/scholieren  
De uitslagen van de meisjes cadetten: 
Faith Maes: 300mH: 47.94 (PR) en geen prestatie in het speerwerpen – Eveline Maes: 100m: 
15.17 (PR) en kogel: 7m29 (PR) – Lise Dossche: 800m: 2’42.90 (PR) – Jolien Madou: 
1500m:5’09.80 (PR) en 400m: 65.52 (PR) – Pauline Callens: 80mH: 14.82 (PR) en hoog: 1m35 
(PR) – Lou Stevens: 200m: 30.86 (PR) en ver: 3m69 (PR) – Liselot Vande Weghe: discus: 13m45 
(PR) – 4x100m: Eveline, Jolien, Pauline, Faith: 54.45 
De uitslag van de meisjes scholieren: 
Kjillsea Devoldere: 400mH: 72.79 (PR) – Hanne Claus: 100m: 12.26 (CR!) en 200m: 25.26 (CR!) – 
Lieselotte Lauwers: 800m: 2’31.28 (PR) – Renée Dewitte: 1500m: 5’42.16 (PR) – Marie Maton: 
100mH: 19.55 (PR) – Lieze Slos: 400m: 61.98 – Stephanie Callens: hoog: 1m45 en kogel: 8m83 – 
Hanne Scheffers: ver: 4m89 – Danilsa Minier Capellan: discus: 26m94 (PR) en speer: 38m69 – 
4x100m: opgave 
 
Totaal aantal punten: 11de met 129,5p 
 
De uitslag van de jongens cadetten: 
Lukas Scheffers: 300mH: 57.65 (PR) en ver: 4m00 – Thomas Depuydt: 100m: 15.25 (PR) en 
200m: 32.42 (PR) – Milan Verschaeve: 800m: 2’40.05 (PR) en speer: 21m82 (PR) – Jens Tanghe: 
1500m: 4’56.85 (PR) – Wout Janssens: 400m: 59.56 (PR) en hoog: 1m30 (PR) – Iwein Claus: 
kogel: 8m05 (PR) en discus: 17m50 (PR) – 4x100m: Lukas, Iwein, Milan, Wout: 56.40 
De uitslag van de jongens scholieren: 
Thomas Vanluchene: 100m: 12.75 (PR) en ver: 4m44 – Arne Declerck: 800m: 2’19.04 (PR) en 
200m: 29.14 (PR) – Kevin Degrande: 1500m: 4’31.96 (PR) en 400m: 58.87 (PR) – Michiel Maes: 
hoog: 1m50 (PR) en speer: 47m54 (PR + CR!) – Jarne Deprez: kogel: 9m84 en discus: 29m14 – 
4x100m: Jarne, Michiel, Kevin, Thomas: 49.98 
 
Totaal aantal punten: 12de met 95p 
Op zaterdag 2 mei was er interclub voor de cadetten en scholieren meisjes te Deinze, zondag 3 
mei was het de beurt aan de jongens in Zwevegem.       Vorig jaar 
promoveerden de meisjes naar de eerste landelijke afdeling. Natuurlijk wordt die afdeling ‘bevolkt’ 
door alleen maar heel sterke clubs. Niettegenstaande  heel sterke eigen prestaties en de maximale 
inzet van iedereen kon de degradatie niet vermeden worden. Het gebeurt niet vaak dat een club 
drie overwinningen in de wacht sleept en dan nog als voorlaatste eindigt…; het feit dat er geen 
punten gescoord werden in het speerwerpen en de aflossingen en het gebrek aan homogeniteit in 
de ploeg deden ons de das om. Volgend jaar beter: dan worden we weer kampioen!           
De dag nadien bestond de jongensploeg (net zoals bij de meisjes) uit veel eerstejaars-cadetten 
met weinig piste-ervaring. De jongens waren niet bij machte om een rol van betekenis te spelen in 
deze afdeling en dus waren ze solidair met de meisjes: zij konden de degradatie niet ontlopen. 
Maar er kan niet gemopperd worden: ook de jongens hebben allemaal hun uiterste best gedaan; 
en misschien smaakt dit voor de atleten met weinig competitie in de benen naar meer!  
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    Mooie actiefoto’s van Lou en Pauline !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Twee nieuwkomers op de piste: Thomas en Arne. 
 
Proficiat aan… 
 
 Onze voorzitter Karel Cannaert. Hij is niet alleen een duiveltje-doe-’t al bij Molenland en de 
joggingclub, maar Karel is tevens jurylid. Hij had de graad van nationaal jurylid, maar deed 
examens mee voor de graad van internationaal jurylid, waarin hij met glans slaagde! 
 Nathalie D’Hondt en Luc Maes, die tijdens de sportgala van Meulebeke (op 14 maart) 
verkozen werden als sportvrouw en sportman van het jaar van hun gemeente! Naast de eerdere 
verkiezing van Christa Geerolf als sportvrouw van het jaar in Tielt, vallen weer twee Molenlanders 
in de prijzen! 
 Paul De Schuyter, Bert De Brabandere en zijn vader Johan De Brabandere, Paul 
Vanwalleghem en Caroline Hemerijck en Erik Chevrolet. Ter gelegenheid van de Nationale 
Dag van de Juryleden mochten ze een trofee ontvangen als teken van waardering voor hun 
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jarenlange inzet. Paul is al 15 jaar jurylid, Bert 20 jaar, Paul en Caroline beide 25 jaar, Erik 40 jaar 
en Johan 50 jaar! Dit kan tellen! Proficiat aan de jubilarissen! Molenland heeft trouwens in haar 
rangen een 30-tal juryleden, allen met veel ervaring.  
Terzijde, het jurylid met de langste staat van dienst is Noël Opsomer, aangesloten bij KKS, die al 
sinds 1960 jurylid is! Ieder die geregeld aan wedstrijden in West-Vlaanderen (en daarbuiten) 
deelneemt zal Noël zeker kennen. Hij is werkelijk een nationale persoonlijkheid binnen de 
juryrangen! 
 Jan Petralia, die brons behaalde op de Europese kampioenschappen duatlon voor beloften 
(U23). De wedstrijd vond plaats in de buurt van Madrid en Jan kon rekenen op een schare 
supporters waaronder enkele vrienden van Molenland! 
 Hanne Claus die op de 100m onder de limiet dook voor deelname aan de EYOF 
(European Youth Olympic Festival) Deze jeugd-olympische spelen gaan door te Tbilisi (in Georgië) 
Nu maar hopen dat ze ‘echt’ geselecteerd wordt, want ze zijn met tweeën die het minimum 
behaald hebben en er mag maar 1 atleet per discipline deelnemer. 
 

 
 

 Aan alle atleetjes die hun eerste communie, groeifeest, plechtige communie of lentefeest gedaan 
hebben!!! 
 

Daar is de lente! Maar… daar komt ook de stresserende periode 
van de examens aan! 
 
Enkele tips:  . gezonde voeding 
  . voldoende nachtrust 
  . voldoende ontspanning 
 
Succes aan alle studenten, groot en klein! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
A.V.M.O. TRAININGSSCHEMA - VANAF APRIL 

 
      DAG UUR CATEGORIE DISCIPLINE TRAINER PLAATS 

Maandag 
18u30-
20u00 vanaf pupil horden Sarah clubhuis 

  
19u30-
21u00 vanaf cadet discus 

Jo(volgens 
afspraak) 

binnenplein 
piste 

Dinsdag           

Woensdag 
18u30-
19u45 benjamins algemeen Griet/Ann   

    pupillen algemeen Marino   
        Lien   
    miniemen algemeen Joost clubhuis 
        Jantien   
    vanaf pupil polsstokspr. Manu   
    kadetten algemeen Peter   
        Franck   

  
18u30-
20u00 vanaf scholier sprint Rita   

     vanaf scholier afstand Els   
     vanaf junior afstand Kristof   
Donderdag           

Vrijdag 
18u30-
19u45 benjamins algemeen Griet/Ann   

    pupillen/miniemen algemeen Marino/Lien   
    vanaf pupil hoogspringen Joost   
    kadetten algemeen Franck clubhuis 
    vanaf kadet sprint Rita   
    vanaf scholier afstand Els   
    vanaf junior afstand Kristof   

  
18u00-
20u00 

op afspraak(vanaf 
mei) polsstokspr. 

Paul 
Vanwalleghem   

Zaterdag 
10u00-
11u30 vanaf pupil kampnummers Rita/Marino/Kurt clubhuis 

            

Zondag 
10u00-
11u00 vanaf kadet afstand Els volgens afspraak 

     vanaf junior afstand Kristof volgens afspraak 
 
Rita Debusschere secretaris/sprint rita.debusschere@skynet.be  

0496/41 82 37 

Gunther Vanhoutte 
coördinator 
sportcom. gunther.vanhoutte@telenet.be 

0484/93 54 65 
Griet Lambrecht benjamins grietlambrecht@telenet.be 

0486/95 41 22 
Ann Voorts benjamins a.voorts@fulladsl,be 

0496/03 09 10 
Lien Coussens pupillen  liencoussens@telenet.be 

0498/33 70 07 
Marino Maes pupillen /speer marinomaes@hotmail.be 

0478/58 97 91 
Joost Vanluchene miniemen/hoog joostvanluchene@hotmail.com 

0472/52 67 79 
Franck Cannaert kadetten franckcannaert@hotmail,be 

0474/08 73 01 
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Peter Willems kadetten peter.willems@mariagaard.be 
051/40 85 72 

Kurt Van Wynsberge springen/horden kurtvw@gmail,com 
0498/46 85 77 

Els Van Coillie >= scholieren-afstand els-van-coillie@telenet.be 
0472/76 74 45 

Kristof Haverbeke >= junior-afstand kristof_haverbeke@telenet,be 
0486/64 54 65 

Paul Vanwalleghem polsstokspringen paul.vanwalleghem@hotmail.com 
0477/55 66 17 

Emmanuel Audenaert initiatie polsstokspr emmanuelaudenaert@yahoo.co.uk 
0478/29 45 65 

Jo Vandaele >= cadet - discus jodiscus@telenet.be 
0476/44 79 99 

 
 
 
 

KAMPIOENEN EN MEDAILLEWINNAARS WINTERSEIZOEN 2015 

BELGISCH                                                                                                                       
GOUD FAITH MAES     CAD 5-kamp 3303p 
  GUNTHER VANHOUTTE M40 800m 2'01.82 
    

   
  

 
  

ZILVER HANNE CLAUS SCH 200m 25.11 
  CHRISTOPHE WILLEMS M40 800m 2'09.14 

  
ANTOON VAN 
RYCKEGHEM M65 cross   

    
   

  
 

  
BRONS HANNE CLAUS SCH 60m 7.72 
  CHRISTA GEEROLF W50 1500m 6'18.30 
  DIDIER LAUREYS M50 200m 26.05 
  PATRICK DE CRAENE   M50 hss 7m96 

BELGISCH INTERCLUBKAMPIOEN VELDLOPEN 
LIEZE SLOS       KJILLSEA DEVOLDERE   
RENEE DEWITTE LIESELOTTE LAUWERS   
CAMILLE DECEUNINCK     LISA VANDEKERCKHOVE   

VLAAMS                                                                                                                          
GOUD FAITH MAES     CAD 5-kamp 3303p 
  HANNE CLAUS SCH 200m 25.25 
    

   
      

ZILVER HANNE CLAUS     SCH 60m 7.79 

        PROVINCIAAL                                                                                   
GOUD FAITH MAES     CAD 60mH 9.33 
  FAITH MAES CAD ver 5m34 
  HANNE CLAUS SCH 60m 7.94 
  HANNE CLAUS SCH 200m 25.32 
  HANNE SCHEFFERS SCH hss 10m26 
  ELLEN CLAUS JUN ver 4m53 
  ANNICK COENE W40 kogel 7m55 
  ELS VAN COILLIE W45 cross   
  MARLEEN HOORELBEKE W50 cross   
  FREDERIK COLPAERT M35 cross   
  GUNTHER VANHOUTTE M40 800m 2'01.82 
  DIDIER LAUREYS M50 200m 26.05 
  PATRICK DE CRAENE M50 hoog 1m25 
  PATRICK DE CRAENE M50 hss 7m96 
 
 LISE LAMONT PUP 2004 cross   
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Lieze na haar 400m, Ward zit er bezorgd bij … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZILVER 
  LIEZE SLOS SCH 1999 cross   
  STEPHANIE CALLENS SCH hss 9m81 
  DELPHINE CALLENS JUN kogel 8m22 
  MATHIJS MATON JUN ver 5m76 
  SABINE DENOLF W45 cross   
  CHRISTA GEEROLF W50 1500m 6'18.30 
  CHRISTOPHE WILLEMS M40 800m 2'09.14 
  DIRK LANNOO M50 cross   
BRONS LORE VAN HECKE BEN 2007 cross   

  
MATICE VAN 
WALLEGHEM MIN 2002 cross   

  KEVIN DE GRANDE SCH 1998 cross   
  HANNE SCHEFFERS SCH 60m  8.35 
  MATHIJS MATON JUN 400m 53.89 
  ANNICK COENE     SEN kogel 6m48 
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H O O G D R U K R E I N I G E N  
 
 
 

n v  H e l l e b u y c k  
 

O n d a n k s t r a a t  1 9   -   8 7 0 0  T i e l t  
T e l .  0 5 1 / 4 0  0 7  5 0    

 
 
 

 
 

 

B l o e m e n  A r t i f l e u r  
 

G e r r y  R o s s e l l e  &  C a r i n e  V e r c o u t e r e  
 

P i t t e m s e s t e e n w e g  3 4 - 3 6   -   8 7 0 0  T i e l t  
 

Tel.  051/40 26 56  *  Fax. 051/40 72 52 
E-mail :  arti fleur@skynet.be 

 

 

 

b v b a  Electro  Verhalle  
 

Algemene elektriciteit  
Stationstraat 45  -  8700 Tielt 

 

Tel.  051/40 10 23  *  Fax. 051/40 75 86 
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Miniclub – Miniclub – Miniclub – Miniclub – Miniclub – Miniclub 
 
 Verrassingsreis op 19 september  
Op de kalender met de wedstrijden ontbrak nog de datum van de verrassingsreis. Na de laatste vergadering 
van de jeugdcel werd als datum 19 september vastgelegd. Wie deelnam aan minstens 10 wedstrijden 
(veldlopen en piste) kan inschrijven voor deze gratis uitstap. De voorwaarden en meer informatie in verband 
met de verrassingsreis vind je terug op de jeugdrubriek op de website.   
Waar we naartoe gaan is nog niet geweten, dus heeft het nog geen zin om bij de leden van de jeugdcel te 
polsen naar de bestemming. 
 
 Wedstrijdkalender tot eind juni 
- Donderdag 14 mei : Rubenscup te Tielt om 13.30 uur (www.avmo.be) 
- Maandag 25 mei : Rubenscup te Torhout om 13.30 uur (www.houtlandatletiek.be) 
- Zaterdag 13 juni : Rubenscup te Roeselare om 13.30 uur (www.kavr.be) 
- Zaterdag 27 juni : Provinciaal kampioenschap te Brugge om 10.00 uur  (www.olympicbrugge.be) 
 
Inschrijvingen kunnen steeds gebeuren op woensdag en vrijdag na de training in het clubhuis. (uitzondering 
Provinciaal kampioenschap : zelf inschrijven) 
 

 
Traditiegetrouw begint het nieuwe pisteseizoen met de beker van Vlaanderen voor de pupillen en miniemen. 
De meisjes mochten op zaterdag naar Wervik terwijl de jongens op zondag in Roeselare aan bod kwamen. 
We zagen heel mooie wedstrijden en iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven zodat we met een goed 
gevoel naar huis konden. Zowel de meisjes als de jongens eindigden op de negende plaats. Aan iedereen 
bedankt voor de inzet en de aanmoedigingen voor elkaar. 
 
 Beker van Vlaanderen Pup/Min meisjes – 18/04/2015 – Wervik  
 

 
 

 
Pupillen 
Lise Lamont: ver: 3m40 – 60m: 9.68 (PR) – 1000m: 3’45.19 (PR) 
Noor Braeckevelt: kogel: 5m54 – hockey: 22m71 (PR) – 1000m: 3’48.59 
Hanne Lamont: ver: 3m24 – 60m: 10.02 – 1000m: 3’56.75 (PR) 
Babette Deceuninck: 60mH: 14.68 (PR) – hoog: 0m90 (PR) – 1000m: 4’05.56 (PR) 
Hanne Callens: ver: 2m86 – 60m: 10.01 – 1000m: 4’10.56 (PR) 
4x60m:  Hanne L., Hanne C., Noor, Lise: 39.14 
 
 
 
Miniemen 
Marthe Arickx: 300m: 52.13 (PR) – 80m: 13.08 (PR)  
Lotte Van Ryckeghem: ver: 2m56 – 1000m: 4’42.22 
Julie Mouton: 80m: 11.60 (PR) – ver: 3m85 (PR) 
Charelle Cool: hoog: 1m20 – ver: 4m14 (PR) – 150m: 21.43  
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Margot Marreel: hoog: 1m10 – 80m: 11.88 (PR) – 150m: 23.96 (PR) 
Ibe Maes: speer: 14m00 – 60mH: 14.51 – 300m: 57.05 (PR) 
4x80m: Margot, Ibe, Julie, Charelle: 48.06 
 
Puntentotaal: 9de met 98p (de pupillen eindigen op de 9de  plaats en de 
miniemen op de 10de plaats) 
 
 Beker van Vlaanderen Pup/Min jongens – 19/04/2015 – Roeselare 
 
Pupillen 
Tibo Eeckhout: 60mH: 18.89 (PR) – 60m: 10.53 (PR) – ver: 2m75 
Baptiste Laureys: 60m: 10.05 – 1000m: 3’46.27 – ver: 3m53 (PR) 
Léon Dedecker: 60m: 10.56 – 1000m: 3’27.38 (PR) – ver: 3m10 (PR) 
Thijs Gelaude: hockey: 28m90 (PR) – 1000m: 3’29.53 
Victor Dedecker: 60m: 10.42 – kogel: 4m58 (PR) – 1000m: 3’37.37 
Rune Marreel: 60mH: 14.02 (PR) – 60m: 9.23 (PR) – ver: 2m76 
Matteo Statsbader: 60m: 9.44 (PR) – 1000m: 3’40.08 (PR) – ver: 3m12 (PR) 
Emiel Velghe: 1000m: 3’48.06 (PR) – hockey: 23m83 (PR) 
Robbe Vroman: kogel: 6m04 (PR) – hockey: 36m51 (PR)  
4x60m:  Rune, Emiel, Tibo, Victor: 39.50 
  Thijs, Baptiste, Matteo, Léon: 39.00 
Miniemen 
Bernard Laureys: 1000m: 3’21.02 – speer: 18m45(PR) – ver: 3m46 
Robbe Van Ryckeghem: 80mH: 17.41 (PR) – 1000m: 3’41.38 (PR) 
Andreas Maton: 80mH: 16.09 (PR) – kogel: 7m72 (PR) – 150m: 22.14 (PR) 
Hannes Terryn: hoog: 1m30 (PR) – 150m: 24.21 (PR) – kogel: 6m38 (PR) 
Robbe Callens: 300m: 49.24 (PR) – 80m: 12.40 (PR) 
4x80m:  Andreas, Robbe V., Bernard, Robbe C.: 48.22 
 
Puntentotaal: 9de  met 88p (pupillen en miniemen samen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog een vergeten winteruitslag: op de eerste zondag van het jaar (4 januari) stond Chloë Ameye  
aan de start van de veldloop te Zottegem. Tussen alleen maar Oost-Vlaamse meisjes, trok Chloë goed haar 
plan. Met een 19de plaats eindigde ze mooi in de toptwintig. 
 
 Rubenscup te Izegem – 1mei 
Trainster Ann maakte een verslagje over de benjamins: 
In het hockeybalwerpen ging Yari Taliman als enige de uitdaging aan en hij behaalde een 1ste plaats met een 
afstand van 28m23 (PR) Bij de meisjes begonnen onze 3 atleetjes welgezind aan de wedstrijd met 3 mooie 
resultaten. Michelle Cool behaalde, net als Yari, met een worp van 20m03 (PR) ook de 1ste plaats. 
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Romy Callens en Chloë Ameye, die voor de 1ste keer meededen, zetten allebei een mooie prestatie neer. 
Romy gooide de bal 12m80 (PR) ver en Chloë 9m37 (PR). Na enkele goede oefensprongen haalden onze 
jonge atleten bij het verspringen volgende prestaties: Michelle sprong met 3m52 (PR) én haar gekende smile 
naar de 1ste plaats. Romy haalde in haar 1ste wedstrijd direct een 4de plaats met 3m22 (PR) en Chloë sprong 
2m66 (PR) ver. Bij de jongens sprong Lars Braeckevelt 3m29, Yari 3m13 en Achiel Dedecker 2m89; dit 
zijn allemaal persoonlijke records. Knap gedaan! Zestig meter: niet zo’n lange afstand zou je denken. Maar 
kan jij het lopen in 10.08 (PR), 10.52 (PR) en 11.44 (PR) zoals 
Michelle, Romy en Chloë het deden? Of in 9.83 (PR), 10.05 (PR) en 
12.01? Want dit zijn de tijden van Lars, Yari en Achiel. Zoals we 
gewoon zijn in Izegem begon de 600m meer dan uur later dan 
gepland. Niet erg vonden Lars en Achiel. Na een gemoedelijke 
babbel met de trainster, liet Lars een pakje stress achter om zeer 
geconcentreerd en berekend aan zijn 600m te beginnen; 2’21.84 was 
zijn resultaat. Achiel ontspande zich eerder op een speelse manier en 
zette daarna een prachtige prestatie neer 2’25.76 (PR) 
Sommige papa’s en mama’s hebben al ondervonden dat ze zullen 
moeten oppassen met het maken van beloftes met sommige van onze 
atleten of hun portemonnee zal vlugger leeg zij dan het seizoen lang 
is… 
- De resultaten van de pupillen: 
Hanne Callens: hoog: 1m00 (PR) – 60m: 9.95 – 1000m: 3’59.93 (PR) 
Noor Braeckevelt: 60m: 10.29 – kogel: 5m44 – 1000m: 3’40.22 
Babette Deceuninck: 60m: 10.56 (PR) – kogel: 6m30 (PR) – 1000m: 
3’59.29 (PR) 
Lore Maes: 60m: 10.74 (PR) – kogel: 3m78 (PR) 
4x60m: Hanne, Babette, Noor, Lore: 40.15 
Maxime De Witte: ver: 3m50 – ver: 8.80 (PR) – Maxime is de enige die onder de 9 seconden loopt! 
Baptiste Laureys: ver: 3m49 (PR) – 60m: 10.08 – 1000m: 3’48.84 
Emiel Velghe: ver: 3m12 – 60m: 9.94 (PR) 
Rune Marreel: ver: 2m89 – 60m: 9.98 
Léon Dedecker: ver: 2m87 – discus: 8m07 – 1000m: 3’27.92 (PR) 
Tibo Eeckhout: ver: 2m82 – 60m: 10.77 (PR) – discus: 9m45 (PR) 
Victor Dedecker: ver: 2m78 – 60m: 10.20 (PR) – 1000m: 3’33.51 (PR) 
Thijs Gelaude: 1000m: 3’30.93 – net geklopt in de spurt voor de 1ste 
plaats in zijn reeks 
4x60m: Maxime, Emiel, Baptiste, Tibo: 38.12 
- De resultaten van de miniemen: 
Margot Marreel: 80m: 12.29 – hoog: 1m10 
Ibe Maes: 80m: 13.56 (PR) – hoog: 1m10 (PR) – speer: 14m34 (PR) 
Charelle Cool: 80m: 11.22 – hoog: 1m25 – speer: 13m12 
Julie Mouton: 80m: 11.86 – hoog: 1m20 (PR) 
Robbe Callens: 80m: 12.29 (PR) – 1000m: 3’25.86 
Bernard Laureys: 80m: 12.19 (PR) – 1000m: 3’20.74 
Tristan Verschaeve: discus: 12m61 (PR) 
Matice Van Walleghem: 1000m: 3’11.38 
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Joggingclubnieuws mei 2015 
 
 

We vragen jullie aandacht voor 3 eigen organisaties: 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inschrijven via: www.watewyloop.be of www.lopeninhetmolenland.be 
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Wedstrijden en in Egem en Ruiselede 
 
Naast onze eigen organisaties vragen wij ook jullie aandacht voor de wedstrijden in Egem en 
Ruiselede. Op zaterdag 30 mei treken we de loopschoenen aan voor de wedstrijd in Ruiselede 
en eind juni, meer bepaald zaterdag 27 juni trekken we naar de saladekermisloop in Egem.  
Beide wedstrijden behoren tot het‘lopen in het Molenland’-criterium. Meer inlichtingen en 
voorinschrijven voor deze wedstrijden kan via de website www.lopeninhetmolenland.be.  
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12-urenjogging tegen kanker 
 
Op 21 maart namen jullie massaal deel aan de 12-urenjogging tegen kanker. De mensen die in de 
voormiddag liepen hadden het mooie weer als bondgenoot. Tegen 13u00 telden we reeds een 401 
lopers. De ambiance was zeer goed. Maar in de namiddag sloeg het weer om in regen en wind en 
bleven de lopers droog, maar thuis. Toch telden we de laatste 7 uren nog 300 lopers. Uiteindelijk 
stopte de teller op 701 lopers. 
Toen Luc het kleingeld en ook het grootgeld geteld had mochten we  2700 EUR gelijk verdelen 
over Kom op tegen kanker en de kinderkankerdag. 
Samen liepen alle lopers 4366,9 km. Dit was een nieuw meetingrecord. 
Onze Luc Maes naam daarvan 100 km voor zijn rekening. Om juist te zijn 100,300 km. Een nieuw 
record voor onze 12-urenjogging. Sedert zijn deelname aan de 100 km had hij nog nooit de 
magische grens van de 100 km overschreden. Onze deelnemer die van het verst kwam, was een 
dame, die net als Luc Maes de vole 12-uren gelopen/gewandeld heeft. De Mevrouw kwam van over 
Utrecht (Ned) en zij verzamelde 50 km voor het goede doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ginsteloop 18 april 2015 
 
Zaterdag 18 april werd de Ginsteloop gehouden. De Ginsteloop is een organisatie van Dirk Lannoo 
en de familie Slos. Beide families zijn sterk verbonden met AVMO en de jogginglub. 
Door hun voortreffelijke organisatie gaat ook bij hen het aantal deelnemers de hoogte in . Dit jaar 
ronden ze de kaap van de 250 deelnemers. Dit zijn er ongeveer 50 meer dan vorig jaar. 
Ook onze joggers lieten zich niet onbetuigd en liepen een mooie wedstrijd. Opmerkelijk was de 
prestatie van Hilde Debrabandere die net binnen de top 10 de finish van de 6,7 km bereikte. Het 
clubgevoel bij onze dames was vrij groot, want ze finishten allen binnen de 6 minuten. Hieronder 
vinden jullie de prestaties van onze leden: 
 
 
 
 

Foto’s Luc Vanneste  
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   6,7 km Hilde  Debrabandere 30'42"  10 km Wim Huys 47'49" 
  Mieke De Weweire 33'20"   Ann Didden 49'36" 
  Sonja Semmetier 35'36"   Frankie Devooght 51'20" 
  Aniana Cool 35'52"   Geert Teirlynck 51'40" 
  Ann Billiet 36'24"   Johan Latruwe 52'45" 
   10 km Mario Boldens 45'00"   Patrick Deceuninck 52'47" 

  Stefaan Ver Eecke 45'06""   Luc Vanneste 53'14" 

  Patrice Lefranc 47'20"   Natascha Verstraete 53'18" 

  Bart Verhelst 47'41"   Bart Braeckevelt 53'29" 

  Tom Dedecker 47'46"   Ronny Taelman 56'24" 

  Wim Huys 47'49"   Erwin soenen 60'48" 
 
Kort genoteerd. 
Ik ontving volgende uitslagen: 
Eugeen De Bruycker is een lid van onze club die maar weinigen kennen. Tot vorig jaar was hij het 
lid van onze club die het verst (Overmere) van onze regio woonde. Deze eer moet hij vanaf dit jaar 
aan Danny Bellemans laten die naar het Pajottenland verhuisd is. Maar Eugeen laat dit niet aan zijn 
loophart komen en hij is heel veel op looppad in West-Vlaanderen. Eugeen kwam bij onze club 
door zijn schoonzoon Jan Vromman die bij AVMO aangesloten is. Jan is medeorganisator van de 
saladekermisloop einde juni in Egem. 
Hieronder Eugeens loopprestaties sedert 1 januari: 

07-02-15 Oostende 7,4 km 43'37" 
15-02-15 Deinze winterjogging 4,6 km 25'34" 
14-03-15 Oudenburg 10,7 km 60'58" 
15-03-15 Beselare Wardenomloop 10 mijl (16 km) 1u24'02" 
21-03-15 Tielt 12-urenjogging tegen kanker   
22-03-15 Eernegem Kasseiloop 10 km 57'31" 
28-03-15 Oostende 7 km 40'35" 
06-04-15 Ichtegem 10,5 km 59'01" 
17-04-15 Oostende 7,2 km 40'49" 

 
Op 15 maart trok Steven Vermeulen uit Meulebeke naar zijn geboortestreek Beselare om daar de 
Wardenomloop10 miles te verorberen. Hij liep de 16,090m in 1u24’02”. 
 
Oproep, deelname aan wedstrijden 
Willen jullie het volgende doen bij het deelnemen aan wedstrijden: 

 Jullie oranje club T-shirt of loopsinglet dragen als bovenkledij. Zo kan ik jullie 
gemakkelijker terugvinden op de foto’s. Onze sponsors stellen dit zeker op prijs. 

 Als de mogelijkheid bestaat bij het inschrijven om de club te vermelden, vermeld dan 
jcavmo of avmo. Indien de club niet gevraagd wordt, vermeld dan zeker de gemeente 
waar je woont. Deze beide zaken vergemakkelijken het opzoeken in de uitslagenlijsten. 

 Als je deelneemt aan wedstrijden, die wij niet aangekondigd hebben, meld ons dan je 
deelname. Het is niet alleen leuk voor ons om dit te weten, maar onze Tieltse subsidies 
hangen voor een klein deeltje af van de deelname aan wedstrijden.  

Dank Karel 
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Wegwedstrijden aan gesloten AVMO atleten. 
Rollegem-Kapelle -6de run voor wegcriterium AVMO- Running Center Hulste. 
 We waren terug paraat :  op 11/04/15: d.w.z. een heuse regenbui verteren in de korte loop voor de 
dames, samen met heel veel strakke windstoten en daarna een 13km te lopen in winderig maar 
droog weer. We liepen langs een landelijk en zeer mooi  parcours (4,4km) , met voldoende drankjes 
en de nodige ambiance aan de start/aankomst .  
De atleten van de korte wedstrijd over bijna 5 km werden tijdens hun race getrakteerd op een 
enorme regenbui gepaard gaande met felle rukwinden. Katrijn liet zich op de eindmeet nog de 4de 
plaats afsnoepen door een plaatselijke atlete, Linda (binnen enkele dagen terug een jaartje ouder, 
maar steeds een gedreven atlete) liep terug een vlotte wedstrijd, daarna Annick en dochter Stefanie 
die dicht in elkaars buurt aankwamen in het gezelschap van Sonja. Uitslag : 26ste Van Hulle 
Katrijn (17'46"), 72ste Vermeersch Linda(21'46") , 94ste Coene Annick(22'56"), 95ste 
Sementier Sonja en 97ste Callens Stefanie (23'09"). Er waren 174 deelnemers aan deze korte 
wedstrijd.  
Dan kwam de 13 km ; de regen droogde op , veel wind en ja daar was de zon! Een pak snelle 
atleten namen deel aan de lange wedstrijd over 13 km. De omstandigheden waren bijna identiek aan 
de korte wedstrijd maar de regen bleef gelukkig uit. De strakke wind blies op het langste deel van 
het traject volledig in het nadeel en toch werden sterke eindtijden genoteerd. Alexander Eggerick 
(19de in 45'55") kon gedurende 11 km het snelle tempo aan doch moest de groep toch laten gaan, 
niet getreurd, de wedstrijden volgen elkaar nu snel op, Dirk Lannoo (36ste in 49'14"), terug als een 
pijl uit een boog vertrokken kon zijn rivaal Filip Van Haecke deze keer niet volgen maar werd 
verdienstelijk 5de M+45, dan Bart Guillemyn -54ste in 52'15"- (geplaagd door buikkrampen)moest 
op het einde van de wedstrijd nog een tandje bijsteken om zowel Patrick Deleersnijder (60ste in 
52'50") als Rudi Van Bruwaene (61ste in 52'54") (3deM+55) voor te blijven, Bart Verschaeve ( 
71ste in 54'02") eveneens met een virale infectie liep deze wedstrijd  als doorgedreven training, Pol 
Vackier (76ste in 55'32"), zoals Dirk vertrokken als een sneltrein, moest zijn vlugge start bekopen, 
ook hij had last van de ademhaling, Luc Maes (102de in 58'59")  haspelde deze wedstrijd af als 
voorbereiding van de Antwerp Marathon, ook Erwin Sissau (128ste in 1u03'05") was verkouden 
maar blijft volharden en dan kwam ook Ronny Verhaeghe (142ste in 1u05'04") zoals altijd zijn 
puntentotaal aandikken. 
De Ginste in Oostrozebeke 10 km d/m en ook de 6,7 voor de dames.- 7de run AVMO-Running 
Center Hulste 18/04/15 . 
De familie Slos en Lannoo tekenden terug voor een mooie uitgave. Heel wat belangstelling doet 
altijd deugd. Op het lyrisch parcours van de Ginste, slingerden we langs en over de Mandel, in volle 
zon en volle wind !   
Tim Soenens wint de 10 km in 33'21". 
Mooi ! Zalig, Tim zien lopen zonder complexen. Alexander 
Eggerick zorgde voor een 2de podium (6de in 34'42") en 3de cat. 
Maar in O'Beke doen ze geen podia in de zaal. Jammer voor o.a. Dirk 
Lannoo (12de in 37'20") en 1ste in cat +45 ! Geert Royaert was net 
terug van stage AVMO Portugal; hij besloot wijselijk op het gevoel te 
lopen: Geert werd 16de in 38'28". Bart Guillemyn - jonge veertiger - 
blijft verbazen (19de in 38'53"). Patrick Deleersnijder blijft 
bevestigen (31ste in 39'59"). Er waren jammer genoeg geen touwen 
of klimrekken in de zaal...En dan kwam nog eens een monument 
optreden op een afstand die eigenlijk niet op zijn lijf geschreven staat: 
Antoon Van Ryckeghem (33ste in 40'35"). De man van +65 !!! 
(geklasseerd in de cat +55...). Ik vond dit leuk ! (om het met een face 
book cliché te zeggen) ... ik kon dit wel echt waarderen !!!  Ook de inbreng van Erik Carrette 
(116de in 52'09") - geboren in 1943 : Erik : proficiat ! Sterkhouder Pol Vackier voor onze club 
werd 40ste in 41'54". Zonder jou  konden we al lang niet meer in het sanitair van ons clubhuis, was 
de piste al lang overstroomd, hadden we geen stroom (ampère), stond er niets klaar voor de piste 
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wedstrijden enz !!! . Pol , merci en tot in de wedstrijd van Egem op 27 juni 2015 !   Moet lukken 
met ons clubblad, om dit te verspreiden...Els Van Coillie, terug van een geslaagde stage van 
Portugal, liep op reserve, na de gedreven stage en werd toch 3de dame algemeen en 2de in haar 
categorie( 44ste in 42'58"). En het schone bleef komen: Katrijn Van Hulle (47ste in 43'27") en 
1ste in haar categorie. Rik Lefevre (50ste in 44'01") en Elke Spriet (51ste 44'09) namen een 
behoedzame start , maar konden sterk finishen. Elke werd 2de in haar categorie. De opkomst was 
groot en heel veel nieuw talent is op komst! Jeroen Deroo (54ste in 44'31"), Johan Moyaert (62ste 
in 45'45"), Sabine Denolf (66ste in 45'55")  en 3de in haar categorie! Sabine bouwde haar wedstrijd 
behoedzaam op. (haar man moest werken en kon dus niet present zijn). In de laatste ronde passeerde 
ze Erwin Sissau (70ste in 46'40) . Ook Erwin zag een heel moedig kereltje van 14 jaar  in de laatste 
ronde wat spartelen: Jens-Magnus Verhelst (75ste in n47'22") : toch proficiat !!!  De clubmakkers 
volgden : Annick Coene (78ste in 47'32"), Evelyn Devoldere (84ste in 47'51"), Fabienne De 
Bruyne (90ste in 49'01") , Ronny Verhaege  (94ste  in 49'29"), Katrien Vanhoutte (98ste in 
50'02"). Linda Vermeersch (123ste in 53'12") en Ingrid Mauws   (143ste in 1u1'10") 
Brecht Lannoo won de 6,7 km in 25'19". Annick Coene werd 26ste in 35'52" en haalt zo bij de 
dames van avmo de 30 punten binnen. (49 aankomsten). Annick zou daarna ook nog de 10 km 
lopen. 
Erwin. 
Met dank aan Alexander Eggerick voor de mooie foto's. 
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Rembertcorrida (10 km ) van Torhout. 8ste run AVMO Running Center Hulste (24/04/15) 
Tim Soenens wint de 5km in 16'40". 
Tim hield 17 sec voorsprong op Timothy Van belleghem. Het grootste stressmoment voor Tim 
kwam, toen de gangmaker (van de organisatie) in de slotfase een verkeerde weg in sloeg. 
Uiteindelijk won Tim heel verdiend. Hij zou nadien nog de 10km lopen als haas voor  zijn vrouwtje 
Elke Spriet.  Thomas Callewaert werd 4de in 17'37". (149 aankomsten)  Op de 10km (282 
aankomsten) won ene Mohamed Beirouk in 30'51". Er stond veel wind, maar het viel al bij al nog 
,mee. Pas in de laatste 3km hadden we de wind pal op kop. Het werd dus een snelle start 'gejaagd 
door de wind'.  
 

 
 
Alexander Eggerick werd 1ste clubmakker op 15 in 34'14". (4de cat). Bart Verkaemer  ( 17de in 
35'40") lijkt stilaan op dreef. Hopelijk geen kwetsuren meer. Na een aantal duathlons timmert hij 
verder aan zijn conditie. Dirk Lannoo (27ste in 37'17") werd 2de in zijn categorie. Bart 
Guillemyn liep de laatste keer op 'tram 3' . Bart wordt 40 op 29 april. Hij finishte als 38ste in 
38'36" na het verorberen van een aantal Boules de Berlin. Ook Patrick Deleersnijder blijft zijn 
conditie scherp houden (46ste in 39'12"). We hebben de gym zaal gezocht, maar geen touwen 
gevonden...Pol Vackier werd 69ste in 41'09", kort gevolgd door Luk Devlaminck (75ste in 
41'37"). Luk maakte een frisse indruk na zijn strand -en loopstage in Maspalomas.  
 

 
 
Katrijn Van Hulle kon terug haar tijd scherper stellen en werd 4de in haar categorie (81ste in 
41'59"). Katrijn kreeg daarvoor de hulp van Bart Verschaeve (82ste in 41'59"). Het was een gans 
gedoe met de truitjes in de zaal. Bart ontdekte plots dat hij zijn clubtrui vergeten was. Gelukkig had 
Katrijn èn haar topke èn haar clubtrui mee. Na wat gepas kon Bart nog net in de trui van Nabila en 
Nabila trok dan maar die van Katrijn aan. 'In den voetbal wisselt men pas van truitjes na de 
wedstrijd' , merkte Ignace Verkaemer fijntjes op...Rik Lefevre groeit naar zijn vroegere condtie op 
85 in 42'25".   
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Elke Spriet mag heel tevreden zijn met haar prestatie (98ste in 42'57") en 3de in haar categorie ! Ze 
werd excellent begeleid door Tim Soenens (99ste in 42'59"). Iets verder zagen we een degelijke 
Jeroen Deroo (103de in 43'29"). Jeroen plant een marathon (Torhout) , maar komt amper aan 50 
km per week. Tijd om dit aantal  op trekken. Het moet natuurlijk nog lukken in het werkschema. 
Dan op 133 in 45'45" Erwin Sissau, een minuutje afgeknabbeld in vergelijking met Oostrozebeke. 
  

 
 
De dames van onze club presteerden erg sterk. Ook Nabila Taguema(172ste in 48'26") èn 3de in 
haar categorie glunderde: ruim 1 minuut rapper dan verleden jaar. Katrien Vanhoutte (189ste in 
49'36") werd 5de in haar categorie. Erik Carette werd (197ste in 50'04"). Dan volgde Linda 
Vermeersch (210de in 52'11")(7de cat). We merkten  ook nog Danny Terryn op (225ste in 
53'47")(jcavmo). Voor Danny werd het terug kennis maken met wedstrijden na een periode van 
inactiviteit.  Toch veel minder volk dan op andere jaren; het weer viel heel goed mee.  (foto's : 
Ignace Verkaemer)  

 
 
Afwezigen waren o.a.  Sabine Denolf, Luc Maes en Rudi Van Bruwaene. Voor hen stond de 
marathon van Antwerpen op het programma. Rudi finishte in 3u 08' 49". Meer volgt.     ( Erwin ). 
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Wie loopt waar ? 
 
Provinciaal Kampioenschap halve marathon Kortemark-Langemark (Lakosta). 
Stijn Fincioen wint in 1u10'00 , Frederik Colpaert werd knap 2de in 1u10'29" !!! Ook Luc 
Maes liep er en werd 102de in op 198 in 1u41'44" (4de cat +60). Luc liep deze halve marathon de 
week voor de marathon van  Antwerpen. Ja , rusten was misschien beter, maar ja , we gaan mee in 
het verhaal en we steunen Luc Maes en zijn passie!  
Ondertussen krijgen we de tijden binnen van de Antwerp marathon van 26/04/15. (2232 
aankomsten) met op 142 Rudi Van Bruwaene in 3u08'48" (2de M+60)., 820ste Sabine Denolf 
(3u43'26") mooi voor haar debuutmarathon ! Luc Maes werd 1711de in 4u21'12". Luc had een 
beetje te veel energie in zijnen halve marathon gestoken. Mooie foto's van ons jong veulen in de 
city van Antwerp! Als hij nog een beetje traint, kan hij in een obus!   
 (Erwin) 

 
 
Ondertussen werd ook de 10 mijl gelopen. 
 
Mario Boldens ( 1u12') en Jolien Berthier (1u43) verlegden hun grenzen en konden nagenieten 
van het feest in Antwerpen.   
Op 1 mei werd in Knokke de 10 km gelopen (2.286 aankomsten). Mario Boldens werd 303de in 
44'33".  
Op 3 mei was er een 10 km in Desselgem : Geert Royaert werd 18de in 40'18". (111 aankomsten). 
Jan Vromman werd op de 10 km  in Gistel 57ste in 42'40". 
(Rudi) 
 
 
Aalter : 08/05/15/ zowel voor D/H 8km èn 16km - crit Running Center Hulste/AVMO. 
 
De start.. 
Mooi in beeld gebracht via Ignace Verkaemer (Foto's). En de 4km, èn de 8 km èn de 16km moesten 
starten! Een gretige Bart Verkaemer (4de in 27'53"), zocht het podium op na veel blessureleed. De 
winnaar was een andere Bart (Bleyaert) in 26'11". Hij deed zijn naam alle eer aan.Bij de start waren 
ze allen 'happy'.en blij.... de eerste brug was 'coming' ... de tweede brug over de snelweg toonde , 
dat wij rapper kunnen lopen dan... snelwegrijden met den auto...We zien Bart, Dirk en Pol als de 
"rappers" in de start. Ondertussen kwam ook onze laatste nieuwe voordeur (29/04) in beeld, zonder 
zijn kaffiepullen en andere antieke objecten. (Rudi haasde toen voor Nabilla...) 
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Het harde werk voor het podium op de 8 km 
... Bart Verkaemer , Dirk Lannoo,(10de in 29'32") , Pol Vackier ( 21ste in 31'35") , Katrijn Van 
Hulle, Els Van Coillie en eentje die zag dat alles goe was ... Erwin Sissau.(49ste in 36'19") (129 
aankomsten). 
 

 
 
Ondertussen wint Katrijn Van Hulle  wel de 8km in Aalter . 
 
Katrijn 32ste en  (1ste in 33'45"). Bij AVMO beleven we de luxe met  onze dames... Els Van 
Coillie startte achteraan (moest in het weekend nog een piste wedstrijd lopen)  samen in de groep  
met Nabilla en Rudi(was hier haas , dus geen dame).  Maar ja , het beestje dat  in Els zit, vonkte 
aan, en kwam zo wat na 2,5 km over mij gelopen (Erwin) en kon toch nog een podiumplaats 
versieren. Els werd 1ste in haar categorie en 3de bij de dames. (36ste in 35'08"). 

 
 
Aalter de 16 km... ( 174 aankomsten )  
 
Winnaar werd Jente Samson in 55'45", neen niet dienen van Plopsaland. Nochtans was "Gertje" of 
"Geertje" dicht in de buurt. Geert Royaert  (7de in 1u01'23") blijft bevestigen en zette een scherpe 
tijd neer. Ideaal  als voorbereiding naar zijn marathon toe. Bart Verschaeve (10de in 1u02'14") en 
Bart Guillemyn (11de in 1u02'39") liepen lang samen. Twee jonge veertigers met prachtige nieuwe 
voordeuren , zweepten mekaar op. Deze keer was het Bart V., die naar het einde toe wat sterker 
bleek. Daarna een prille vijftiger, Patrick Deleersnijder (24ste in 1u05'00"). 
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Mooi om te zien hoe nieuwe gezichten blijven progressie maken. In 45 seconden op een 10 mijl, 
vier clubmakkers op een rij ! Geert Lievrouw (43ste in 1u11'00"), Jeroen De Roo ( 46ste in 
1u11'16"), Rik Lefevre (47ste in 1u11'44") en Johan Moyaert ( 48ste in 1u11'45").Johan startte 
heel behoedzaam, en beetje per beetje haalde hij atleten in. Nabila Taguema (89ste in 1u17'44") 
was aan het feest met een persoonlijke besttijd. Feestvarken of feesthaas van dienst (u mag kiezen), 
was Rudi Van Bruwaene, 90ste in 1u17'46").nvdr- ik zou voor geen van beiden kiezen, de botten 
en het been... 

 
 
Onze Molenlanddames blijven echter hard doorgaan , ook op de langere afstanden !Sabine Denolf 
(96ste in 1u18'13"), Katrien Vanhoutte ( 115de in 1u20'36"), Linda Vermeersch (163ste in 
1u33'31") en Jolien Berthier (169ste in 1u34'27"). Pure volharding ! Proficiat dames !     

 
 
Erwin. 
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LONDON MARATHON : Een droom die in vervulling gaat …!!! 
 
U kunt Stijn zijn wedstrijdverslag lezen op onze website. www.avmo.be 
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S t a t i o n p l e i n  2 A  
‘ R e s i d e n t i e  D e l v a u x ’  

8 7 0 0   T I E L T  
TEL. 051/40 45 21  -  Fax. 051/40 40 90 

 
Alle drukwerk & kopieerwerk 

 

 
Uw winkel voor uw dagelijkse inkopen. 

De specialist van de verse voeding. 
 

 

EEN BREED ASSORTIMENT VAN DRANKEN EN DIEPVRIES. 
NIET ALLEEN VOOR IEDERE DAG, 

WIJ HELPEN OOK GRAAG BIJ AL UW FEESTEN. 
 
 

Onze “Wereld – wijnmeester “ Marc, helpt u de juiste keuze te 
maken uit ons assortiment van 600 wijnen. 

Zoveel smaken, zoveel wijnen. 
 

Groepslessen en individuele fitness aangepast 
aan ieders niveau. 

Bewegen kan zeer plezant zijn. 
Daar staan wij borg voor. 

 

I n f o  :  b e l  0 5 1 / 4 0  1 1  7 6  o f  w w w . f i t n e s s d e w e e r d t . b e  
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Gistelsesteenweg 550  Brugsesteenweg 83 
8200 Brugge    8531 Hulste 
tel: 050/34 58 56    tel. 051/30 08 01 

 Openingsuren 
Maandag @ vrijdag: 10u-12u/13u30-18u30 Maandag @ zaterdag: 10u-18u00 
Zaterdag: doorlopend van 9u30-18u  Zondag en dinsdag gesloten 
Zondag gesloten 

 


