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MET DANK VOOR DE STEUN VAN ONZE
BESCHERMLEDEN EN ERELEDEN

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 :

Redactioneel
Secretariaat
Joggingclubnieuws
Wegatletiek
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REDACTIONEEL
Stilletjes aan valt het doek over het atletiekjaar…
Traditioneel zijn de laatste maanden van het seizoen volgeboekt met allerhande
kampioenschappen. Daarin schitterde Molenland op alle vlakken, denk alleen al maar aan de
titels van de masters dames en heren in de aflossingen, maar… zonder afbreuk te willen doen
aan al die andere glansprestaties geleverd door de piste- en wegatleten, de grootste ster aan
de Molenlandhemel is de ster die schittert met de naam Hanne Claus. Wie doet het haar na
om 2 jaar na elkaar álle kampioenschappen te
winnen op de 100m en de 200m? – op
provinciaal, Vlaams én Belgisch niveau was zij
niet te kloppen! En dit jaar was nog
glansrijker met het behalen van de bronzen
medaille op de 4x100m tijdens de EYOF
kampioenschappen te Tbilisi én met de kers
op de taart, haar overwinning op de 100m
tijdens de Youth Memorial Van Damme! (zie
hiernaast de foto van het groot scherm in
het Koning Boudewijnstadion) Proficiat,
Hanne, je bent een echte sprintkoningin!

We bereiden het nieuwe atletiekseizoen voor. Het lidmaatschap moet hernieuwd worden.
Daarom hebben jullie allemaal met de post een oranje fiche gekregen met een begeleidende
brief. Kijk of de gegevens op de fiche nog correct zijn en breng dan de fiche weer binnen,
maar opgelet: je bent pas in orde na betaling van het lidgeld.
Om al de clubactiviteiten te volgen, om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en
verslagjes, om de mooie foto’s te bekijken en om allerhande informatie en berichten te lezen,
kunnen jullie terecht op de website. Deze wordt meer en meer een belangrijk medium voor de
clubwerking naar de leden toe. Check ook regelmatig jullie mails, want ook op die manier
worden belangrijke berichten verstuurd die jullie niet mogen missen.
Eerste afspraak ter voorbereiding van het veldloopseizoen is de oefencross in Egem op
zondag 18 oktober, met de week daarna de aflossingsveldloop van de Lotto CrossCup waaraan
we jaarlijks met meer dan 20 ploegen deelnemen. Hopelijk zijn jullie weer van de partij en
wordt het winterseizoen al met een hoogtepunt ingezet. Aan allen vele winterse successen
gewenst!
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Carrosserie Arickx bvba
Abeelstraat 15 – 8700 Tielt
Werkplaats : Ten Hovestraat 6b – 8700 Tielt
Tel. 051/40 16 47

Metaalwaren

De

S

talen Greep

Bedevaartstraat 53 - 8700 Tielt
Tel. 051/42 69 61 * Fax. 051/40 3110

NATUURSTEENBEDRIJF DAVID
Filip David – Busschaert
Sint-Janstraat 63

-

Tel. 051/40 03 05
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8700 Tielt

FAMILIENIEUWS

Proficiat aan Christoph en Esther met de geboorte van hun dochtertje Zoé.
Zij werd geboren op 13 juli.
Christoph Deblauwe was tot vorig seizoen AVMO-trainer.
SECRETARIAAT

Nieuwe leden: dit zijn alle nieuwe aansluitingen van het einde van atletiekseizoen
2014-2015. We hopen dat ze allen genieten van de vele facetten van de atletieksport !!!
Kangoeroe: Febe Bonné – Dentergem
Benjamin:
Jens Carpels – Aarsele
Lore Bonné – Dentergem
Anna Steyaert – Tielt
Pupil:
Rune Devriese – Koolskamp
Isenbrand Van Biervliet – Kanegem
Miniem:
Arne Devriese – Koolskamp
Scholier:
Nikka Patfoort – Pittem
Michiel De Looze – Beerse
Master:
Luc de Kezel – Tielt
Cindy Van Thourenhout – Torhout
David Defour – Kachtem
Dominique Van Poucke – Brugge
Recreant:
Melinda Bovyn – Meulebeke
Marino Verfaillie – Meulebeke
Britt Verscheure – Meulebeke
Lindsay Chambaere – Meulebeke
Els Couckuyt – Meulebeke
Nancy Coudenys – Meulebeke
Tine Ecarnot – Meulebeke
Mieke Brandt – Meulebeke
Saïdja Hellebuyck – Oostrozebeke
Stefanie Dewitte – Meulebeke
Dirk De Roo – Pittem
Margot Vande Walle – Meulebeke
Geert Vannieuwenhuyse – Pittem
Melanie Dewitte – Oostrozebeke
Hilde sleeckx – Meulebeke
Tonny Vanhee – Meulebeke
Kris Spriet – Meulebeke
Sibille Debacker – Meulebeke
Melissa De Meyere – Wingene
Geert Fonteyne – Tielt
Els Vande Sompele – Meulebeke
Lien De Smet – Tielt


Leeftijdscategorieën voor het seizoen 2015-2016:
Kangoeroes °2009
Benjamins
°2008 - °2007
Pupillen
°2006 - °2005
Miniemen
°2004 - °2003
Cadetten
°2002 - °2001
Scholieren
°2000 - °1999
Juniors
°1998 - °1997
Seniors
° 1996 en vroeger
Master
de dag waarop men 35j wordt
Beloften: de eerste 3 jaren als senior
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Veldloopkalender
Zondag 25 oktober: Lotto Crosscup Relays – Blaarmeersen, Gent
Zondag 18 oktober: oefenveldloop te Egem – 14u00 – er zijn reeksen voor kleuters
Zondag 8 november: Jongerencross te Waregem – 13u30 – www.azw.be
Zondag 8 november: Aalter – 12u00 – reeks voor kangoeroes – www.halestra.be
Zondag 15 november: Deinze – 11u15 – reeks voor kangoeroes – www.acdeinze.be
Zondag 29 november: Lotto CrossCup Roeselare – www.kavr.be
Zondag 6 december: Oudenaarde – www.kasvo.be



Indoor: provinciaal kampioenschap is op zaterdag 9 januari


Veldloopweetjes
- de start is vrij; men vult gewoon een veldloopkaartje in dat op de wedstrijdshirt gespeld
wordt en men geeft dit kaartje af aan de aankomst
- kaartjes zijn te verkrijgen bij de begeleiders en aanwezige verantwoordelijken
- wanneer het regent of vochtig is (ook opspattend modder), vult men dit kaartje het best met
potlood in; balpen en stift lopen uit en worden onleesbaar bij waterige toestanden
- elke atleet die de finish bereikt, krijgt een prijs; voor de reeksen tot en met miniem worden
die soms uitgereikt aan de aankomst
- plaats en uurschema van de prijsuitreiking staan op het uurrooster vermeld
- veldloop voor kangoeroes: er wordt geen uitslag opgemaakt, er is geen podium, iedereen
krijgt dezelfde prijs, er wordt gelopen met voorlopers
- tot en met miniemen wordt de rangschikking per geboortejaar opgemaakt, ook al lopen de
categorieën samen
- op basis van het antidopingdecreet van de Vlaamse gemeenschap moeten juniors, seniors
en masters hun naam opschrijven op een deelnemerslijst die voorzien wordt door de
organiserende vereniging

WEDSTRIJDUITSLAGEN

Belgisch kampioenschap masters te Deinze – 13 en 14 juni
Het zonovergoten kampioenschap in Deinze bracht voor de Molenlandse masters 1 gouden, 3
zilveren en 3 bronzen medailles op. Op de website vind je een verslag van die 2-daagse, hier een
overzichtje van al die glansprestaties:
Charlotte Haspeslagh – W50: 200m: 31.10 (CR!) – 400m: 69.20 (CR!) – 3/ 800m: 2’40.68 (CR!)
Christa Geerolf – W50: 800m: 2’57.46
Marleen Hoorelbeke – W50: 5000m: 20’58.08
Annick Coene – W40: discus: 22m52 – kogel: 7m05
Didier Laureys – M50: 100m: 12.68 – 3/ 200m: 26.66
Günther Vanhoutte – M40: 1/ 1500m: 4’20.57 – 2/ 800m: 2’01.53
Christophe Willems – M40: 800m: 2’11.77
Jeroen Tanghe – M40: 2/ 400m: 54.56
Patrick De Craene – M50: 2/ speer: 35m03 (CR!)
Marino Maes – M35: 3/ speer: 53m35 (CR!)

8


Op zaterdag 27 juni slaagden Jeroen Tanghe, Christophe Willems, Bart Huys en
Günther Vanhoutte erin om het Belgisch record 4 x 800m te verbeteren bij de masters M40. Het
record stond er met een tijd van 8’25.68 sinds 2006 op naam van Kortrijk Sport. Uitgerekend in
Kortrijk scherpten ze het record aan tot 8’22.06. Dank aan de hazen van dienst: Ward Declerck,
Kevin De Grande, Brecht Braeckevelt en Thomas Callewaert.
Proficiat mannen!
Ook het record op de 4 x 1500m (M40) is in handen van AVMO en dit sinds 1994! En bij de M35
sinds 2011 ook het record op de 4 x 800m!

Op 5 juli verbeterde senior Stephen De Craene het clubrecord op de vijfkamp. Hij
totaliseerde 2806 punten, een verbetering van het vorig record met bijna 150p. Zijn prestaties:
ver: 5m52 – speer: 47m35 (PR) – 200m: 25.02 – discus: 28m44 – 1500m: 4’31.59

Naast enkele jeugdatleten was Sarah Vermeersch onze enige vertegenwoordiger op het
provinciaal kampioenschap meerkampen te Ieper. Bij de masters W35 werd Sarah kampioen in de
5-kamp; ze behaalde 1664p (punten berekend op basis van de formule van de age-factor, die de
prestaties van verschillende leeftijdscategorieën met elkaar kan vergelijken) De prestaties van
Sarah waren: 5-kamp: 1664p (PR + CR!) – kogel: 5m61 (PR) – ver: 4m20+ - hoog: 1m13 (PR +
CR!) – 100mH: 20.84 – 800m: 2’52.59

Het waren geen ideale weersomstandigheden op de 2de dag van de Belgische
kampioenschappen alle categorieën (26 juli – Brussel) Toch hield dat Stijn Fincioen niet tegen om
een prachtige 5000m te lopen: in een pak van 22 atleten eindigde hij knap 8ste in een persoonlijk
record van 14’27.27. Robin Vanluchene trad voor het eerst aan in het Koning Boudewijnstadion:
hij werd 10de in het speerwerpen met een worp van 47m60.
De kampioenschappen werden enkele minuten onderbroken om te protesteren tegen de afbraak
van het stadion. Er doet nu de ronde dat het gevaar tegen afbraak geweken is, maar nog niets is
zeker, het behoud van het stadion is nog altijd maar een gerucht… Hieronder de oproep van de
voorzitter van de VAL tijdens de kampioenschappen.
RED HET KONING BOUDEWIJNSTADION
Ons nationaal atletiekstadion wordt bedreigd met afbraak. Hierdoor verdwijnt niet alleen de
snelste Belgische piste en heel wat atletiekgeschiedenis, maar ook heel wat toekomstmogelijkheden voor de Belgische Atletiek.
Zonder Koning Boudewijnstadion dreigt de meest prestigieuze atletiekwedstrijd, de Memorial Van
Damme, zomaar te verdwijnen vanaf 2020. Nergens wordt een degelijk alternatief geboden zodat
het voortbestaan van deze meeting in België twijfelachtig wordt.
Dit stadion, komend weekend gastheer voor de Belgische Kampioenschappen, is voor vele
atleten de ideale plaats geweest om records en minima te lopen.
Door afbraak van het Koning Boudewijnstadion hypothekeert men trouwens alle kansen om
in België ooit nog internationale kampioenschappen te organiseren of om internationale
wedstrijden te houden.
Dit kunnen we niet zomaar aan ons laten voorbijgaan. Daarom roepen we alle atletiekliefhebbers
op om nu zondag aanwezig te zijn op de Belgische Kampioenschappen. Om 16u wensen we
immers ons ongenoegen te laten horen en tonen over de afbraak van het Koning Boudewijnstadion. Stap mee op om dit stadion te redden zodat onze sport alle mogelijkheden behoudt om
zich verder te ontwikkelen.
Eddy De Vogelaer - Voorzitter Val
Onder de druilerige regen hebben veel aanwezigen, waaronder tal van Belgische atletiekcoryfeeën, een protestronde gewandeld! Nu maar hopen dat de mensen die het voor het zeggen
hebben hun gezond verstand gebruiken!

Eind juli tot begin augustus was Hanne Claus mee met de Belgische selectie voor het
European Youth Olympic Festival (EYOF). Dat is een tweejaarlijks evenement waar 48 landen aan
deelnemen met de bedoeling jonge atleten voor te bereiden op de échte Olympische Spelen. In
het Georgische Tbilisi kwamen 19 Belgische scholieren en één aflossingsploeg in actie. Hanne
was de slotloopster in de 4 x 100m-ploeg. In de reeksen zag het er eerst naar uit dat de ploeg
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gediskwalificeerd zou worden, maar na het indienen van een klacht en na raadplegen van
filmmateriaal, werden ze gelukkig opgevist om de finale te lopen. Hanne liep met haar teamgenoten (Céline Gauthier/CSDY, Laures Bauwens/RCG, Hanne Vancamp/OLSE) naar een fel
bevochten 3de plaats.
Proficiat, Hanne, met je bronzen medaille !!!

Tussen 4 en 16 augustus werden de wereldkampioenschappen voor masters
georganiseerd in Lyon. Günther Vanhoutte had zich ingeschreven op de 800m; op 6/08 moest hij
de reeksen zien te overleven; niettegenstaande een temperatuur liep Günther de 800m in een
knappe 2’02.95 en realiseerde daarmee de 11de tijd, wat hoopvol was voor een finaleplaats. De
dag nadien waren de benen nog moe; zijn tijd van 2’04.06 was onvoldoende om zich te
kwalificeren voor de finale. Toch een hele prestatie om zich te handhaven tussen de wereldtop van
de masters. Proficiat, Günther, je bent weer een ervaring rijker.

Provinciale aflossingskampioenschappen – Oostende – 30 augustus
Deelname van veel AVMO-ploegen die veel medailles behaalden met als kers op de taart opnieuw
een schitterende verbetering door de masters van hun eigen Belgisch record! Jeroen, Chrsitophe,
Bart en Günther werden perfect ‘gehaast’ door Thomas, Tim, Ward en Mathijs. Proficiat!
Cadetten:

4 x 100m:
4 x 800m:

Pauline Callens, Eveline Maes, Kjenta Willems, Louise Arickx: 59.24
Jens Tanghe, Iwein Claus, Lukas Scheffers, Milan Verschaeve: 10’33.20

Scholieren:

4 x 800m:

1/ Fran Royaert, Lieselotte Lauwers, Kjillsea Devoldere, Lieze Slos: 10’15.84
2/ Renée Dewitte, Camille Deceuninck, Marlies Huys, Danilsa Minier Capellan:
11’31.30

Alle categorieën:

4 x 100m:
4 x 200m:
4 x 400m:
4 x 800m:

1/ Ellen Claus, Stephanie Callens, Hanne Scheffers, Hanne Claus: 50.08
1/ Ellen Claus, Stephanie Callens, Hanne Scheffers, Hanne Claus: 1’46.84
Kjillsea Devoldere, Lieze Slos, Jolien Madou, Sarah Vermeersch: 4’28.95
2/ Ward Declerck, Thomas Callewaert, Tim Soenens, Mathijs Maton: 8’29.47

Masters:

4 x 400m:
4 x 800m:
4 x 800m:

1/ Edwin Kint, Gilbert Devoldere, Pol Vackier, Dirk Lannoo: 5’08.96
1/ Els Van Coillie, Sarah Vermeersch, Chrsita Geerolf, Nathalie D’Hondt: 10’58.37
1/ Jeroen Tanghe, Bart Huys, Christophe Willems, Günther Vanhoutte: 8’19.47
(CR! en BR!)
2/ Pol Vackier, Gilbert Devoldere, Geert Royaert, Dirk Lannoo: 10’34.02


Zoals elk jaar vonden de Vlaamse kampioenschappen voor cadetten en scholieren plaats
op 15 augustus en daarvoor moest er naar Lier afgereisd worden. Kjillsea Devoldere moest al
vroeg in actie schieten en ze deed dat schitterend met een reeksoverwinning en een mooi
persoonlijk record op de 400m horden; ze liep de baanronde met hindernissen in 70.90 (PR) Na
het optreden van Kjillsea is het beginnen regenen, bij sommige momenten echt hevig, en is het
niet meer gestopt voor de rest van de dag, uiteraard had dit invloed op de prestaties. Dat
ondervond Lieze Slos op de 400m, want ze had waarschijnlijk beter verwacht dan 62.85. Voor
Jolien Madou was het een eerst kennismaking met een kampioenschap; op de 1500m deed ze
het behoorlijk: ze eindigde als 10de ‘in het pak’ in een tijd van 5’17.41. Een eerste keer was het ook
voor Fran Royaert, niet alleen voor een kampioenschap, maar eveneens voor de 2000m steeple
die ze in 8’24.82 (PR) liep. Renée Dewitte was ook voor het eerst geselecteerd voor een
kampioenschap; ze had zich ingeschreven voor de 3000m en ze was de enige scholier die dat
gedaan had. Dit betekende zekerheid voor de gouden medaille, maar helemaal alleen een 3000m
lopen is echt niet leuk: Renée deed dit moedig in 12’04.10. Goud dus voor Renée, maar eerder op
de dag had Hanne Claus ook al goud op zak gestoken. Ze gaf weer iedereen spurtles; in de
reeksen liep Hanne de 100m in 12.34, in de finale won ze de titel in 12.07, normaal gezien een PR,
maar jammer dat er teveel rugwind genoteerd werd. Later werd Hanne weer kampioen op de
200m. In de kampnummers behaalde Danilsa Minier Capellan een dik verdiende zilveren
medaille in het speerwerpen; ze wierp die 37m58 ver en hield daarmee met 12cm de derde plaats
achter zich. Bij de jongens werd Michiel Maes zesde met een goede worp van 47m62. Stephanie
Callens en Hanne Scheffers deden mee in het hinkstapspringen; Hanne was ontgoocheld want
met 10m12 sprong ze slechts 4cm te weinig voor een podiumplaats. De prestaties van Stephanie
waren in het hss 9m86 en met de speer: 24m30.
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Proficiat aan alle deelnemers en een extra proficiat voor de medaillewinnaars !!!
Hanne Claus, Hanne Scheffers, Michiel, Stephanie, Danilsa en Kjillsea behaalden hun minimum
om deel te kunnen nemen aan de Belgische kampioenschappen te Moeskroen op 5 en 6
september. Voor een overzicht van de prestaties verwijs ik naar het verslag van Günther op de
website van AVMO.
Ik moet jullie alleen maar hier laten weten dat Hanne Claus met 2 titels écht wel de sprint-koningin
van de scholieren is!
Dit bewees ze nogmaals een weekje later op de Memorial Van Damme: in het voorprogramma liet
ze opnieuw haar leeftijdsgenoten achter zich. Voor het eerst kon een AVMO-atlete een
overwinning behalen tijdens deze prestigieuze wedstrijd. Met 12.08 op de 100m evenaarde Hanne
haar eigen besttijd. Proficiat!

Op 12 september vond te Ninove de nationale interprovinciale match voor
cadetten/scholieren plaats. Voor West-Vlaanderen waren oa. geselecteerd: Lieze Slos, Hanne
Claus, Hanne Scheffers en Danilsa Minier Capellan. Zij hadden een ruim aandeel in de
overwinning van de West-Vlaamse meisjesscholierenploeg en de 2de plaats in de totaalstand.
Hun prestaties: Lieze: 400m: 63.11, Hanne S.: hss: 10m29, Danilsa: kogel: 11m36, Hanne C.:
100m: 12.46 en 200m: 25.39.
Diezelfde dag, maar dan in het uiterste zuiden van het land was Günther Vanhoutte actief. In
Dampicourt vond een mastersinterland plaats tussen Duitsland, Frankrijk en België. Günther was
geselecteerd voor de 400m; hij liep de baanronde in 53.71 en hij was tevens de slotloper in de
4 x 200m met als resultaat 1’40.76.
Proficiat met jullie selecties!

Het was een druk atletiekweekend die beëindigd werd door een uitgeregend Belgisch
kampioenschap voor juniores en beloften te Brugge. Vier Molenlandse juniors wisten zich te
kwalificeren voor dit kampioenschap en zij konden nog in droge omstandigheden hun wedstrijden
afwerken. Mathijs Maton liep zijn 400mH in een nieuwe PR-tijd: 58.23. Delphine Callens wierp
7m89 met de kogel en 29m65 met de discus. Eveneens een goede worp voor Jantien Lievens
met de discus: 28m04 en Ellen Terryn sprong 4m22 ver.

De volgende kampioenschappen vonden een week later plaats in Rieme. Molenland was
met 4 ploegen ingeschreven voor de Belgische aflossingkampioenschappen, oa. met een
mastersploeg 4 x 800m, zowel bij de dames en de heren. Zij schreven AVMO-geschiedenis door
op enkele minuten van elkaar de titel te veroveren! Bij de heren werd deze titel verwacht; als
recordhouders en kampioenen van de voorgaande jaren waren zij de uitgesproken favorieten,
maar bij de dames was het koffiedik kijken: zij hadden een goede ploeg, maar hoe sterk waren de
anderen? Maar geen paniek: Sarah Vermeersch, Charlotte Haspeslagh, Els Van Coillie en
Nathalie D’Hondt behaalden een klinkende zege! De herenploeg bestond uit Christophe
Willems, Jeroen Tanghe, Bart Huys en Günther Vanhoutte. Proficiat! Net naast het podium
viel de 4 x 800m meisjesscholierenploeg; zorgden voor deze mooie prestatie: Kjillsea Devoldere,
Lieselotte Lauwers, Fran Royaert en Lieze Slos. Omdat de piste van Rieme slechts acht banen
telt, was er geen finaleplaats weggelegd voor de 4 x 100m dames; Ellen Claus, Stephanie
Callens, Hanne Scheffers en Hanne Claus liepen met 50.48 de achtste tijd.

Proficiat aan: Marleen Hoorelbeke voor haar eerste plaats in de eindstand van de
Masters Trophy. Vallen eveneens in de prijzen in het eindklassement van de Oost-West Cup:
Iwein Claus, Milan Verschaeve, Jarne Deprez, Ellen Claus, Robin Vanluchene en Patrick De
Craene.
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Joggingclubnieuws september 2015
Vernieuwen lidgelden
Dat een loopjaar snel gaat, vooral als je loopt dien je aan niemand uit te leggen, het jaar is terug om
en het is tijd om ons lidmaatschap te hernieuwen.
Eind september- begin oktober krijgen jullie allen thuis een brief met de vraag om jullie
lidmaatschap te hernieuwen. Bij deze brief zit de ‘oranje fiche’ die je eventjes moet nakijken op
eventuele hiaten en dan aan ons terug te bezorgen.
We kunnen jullie melden dat de lidgelden onveranderd gebleven zijn, 30 EUR voor de kernen Tielt
en Zwevezele en 35 EUR voor de kern Tielt. Ook de voorziene kortingen blijven gehandhaafd.
Voor onze nieuwe leden melden we jullie dat het loopjaar gaat van 1 november tot 31 oktober het
jaar daarop.

Wedstrijdaankondigingen

Kampioenschap van Meulebeke
Zondag 25oktober 2015 om 09u00
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Ekiden Brussel
zondag 17 oktober 2015
Wie wenst deel te nemen neemt contact op met
Luc.
Stefaan Ver Eecke
Stefaan Ver Eecke is bezig met een sterke loopzomer. Stefaan neemt deel aan alle wedstrijden van
het loopcriterium van de kust. Het lopen op het zand moet hem goed liggen, want zijn prestaties zijn
goed. Telkens vinden we Stefaan terug in de subtop van de uitslagenlijsten.
hieronder de samenvatting van zijn prestaties.
Zeebrugge
Nieuwpoort
Blankenberge
Wenduine
De Panne
Middelkerke
Bredene
Oostende

3/7
13/7
16/7
31/7
12/8
16/8
21/8
28/8

10 km
10 km
8 km
6 mijl
8 km
8 km
9 km
9 km

51’58”
69ste op121
44’38”
49’04”
39’04”
37’50”
43’17”
50’27”

De uitslag van Stefaan in Koksijde vinden jullie
terug in het artikel over deze wedstrijd.
De foto werd geplukt van de website van de strandloop in Blankenberge. De foto werd genomen
aan het keerpunt in Zeebrugge en dit ter hoogte van het begin van de zeedijk.
Woensdag 29 juli 2015 Beachrun Koksijde
woensdagavond 29 juli was het heel rustig aan ons clubhuis. Er waren geen lopers te
bespeuren. Een grote delegatie van onze wegatleten en joggers trokken richting Koksijde voor de
jaarlijkse beachrun. Op de 5 km wedstrijd nam enkel Eugeen De Bruycker deel aan de wedstrijd Hij
had 31’00” nodig om de 5 km door het zand af te leggen. Op de 10 km waren er 8 van onze
clubmakkers present. Hieronder hun prestaties.
Stefaan Ver Eecke
Bart Lamont
Geert Teerlynck
Carine Billiet

48’37”
50’47
53’34”
54’07”

Mieke De Weweire
Natacha Verstraete
Sonja Semmetier
Luc Vanneste

58’39”
59’02”
59’13”
59’42”

Een aandachtige lezer zal opgemerkt hebben dat onze mensen een stuk minder rap lopen op een
beachrun dan op een gewone wedstrijd. Het strand met zijn verschillende soorten zand speelt hier
een belangrijke rol in.
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Zaterdag 22 augustus Memorial Diether Cornaer in Wingene
Na het overlijden van Diether werd de stratenloop van Wingene een herdenkingsloop voor hem. Er
was een heel grote opkomst om deze zeer gedreven sportman te eren. We noteerden 85 aankomsten
op de 3,47 km volksloop en 151 aankomsten op de 11 km. Teven waren er een grote groep
wandelaars die deelnamen aan de wedstrijd als eerbetoon aan Diether. Heel straf was de deelname
van Debie De Witte, de vriendin van Diether die de 11 km uitliep in 1u08’11”. Deze prestatie
verdiend alle lof, daar de zon ongenadig brandde op de hoofden van de deelnemers. De warmte was
zo erg, dat zelfs geoefende lopers vroegtijdig de kleedkamers opzochten.
Op de 3,47 km liep enkel Christa Geerolf del aan de wedstrijd. Bij haar enige stratenloop van dit
jar, Christa legt zich dit seizoen toe op het korter pistewerk (800 en 1500 m), finnishte ze in 18’31”
en was hiermee 2de dame algmeen en 1ste dame bij de 35+
In de 11 km westrijd startten en kwamen er 18 clubleden aan. Opmerkelijk was wel de eindspurt
van Rony Taelman. Hij zette een venijnige spurt in om nog een deelnemer in te halen, maar toen hij
merkte dat het een mooie dame was, vertraagde hij en als een gentleman liet hij haar voorgaan.
Stefaan Ver Eecke liep 2 wedstrijden in 2 dagen, chapeau.
Tom Dedecker
Hein Arickx
Stefaan Ver Eecke
Patrice Lefranc
Hilde Debrabandere
Ann Didden
Bart Verhelst
Johan Latruwe
Caroline Van Hulle

52’15”
52’18”
53’10”
54’56”
55’56”
55’58”
56’12”
58’18”
62’37

Geert Teerlynck
Natacha Verstraete
Danny Terryn
Gudrun Jacques
Aniana Cool
Sonja Semmetier
Ann Billiet
Luc Vanneste
Ronny Taelman

62’38”
62’45”
63’34”
66’05
66’06”
66’14”
66’40”
66’41”
71’54”

Zondag 23 augustus ontbijtloop
30 mensen hadden zich ingeschreven voor onze jaarlijkse ontbijtloop. Om 8u30 werd er verzameld
aan het loopkot. De atleten trokken richting ‘ de Paanders’ alwaar men verschillende afslagen kon
nemen en zo een afstand tussen de 7 en ruim 10 km kon afleggen. Na het lopen stonden de douches
klaar en daarna werd er aangeschoven voor het ontbijt. Er werd heel wat bijgepraat en de broodjes
en koeken werden alle eer aangedaan. Na het ontbijt werden de handen uit de mouwen gestoken en
in een minimum van tijd werd de vaat gedaan en werd alles netjes opgeruimd, zodanig dat de
voetballers een nette cafetaria terugvonden.
Volgend jaar is de ontbijtloop terug in Tielt.

De foto’s werden door Danny genomen.
Kort genoteerd
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Opnieuw een paar bekende joggers van AVMO aan de start op 26/08/2015 in Koksijde, de
runwayrun
5km : Stefaan Ver Eecke 25:59 (ja, ‘maar’ de 5km om daarna snel naar Brugge- Man U te kunnen
gaan in Jan Breydel stadion! )
10km : An Didden 52:22
Bart Verhelst 51:31
Ann Billiet 59:37
Ook op de beach run in De Panne waren joggers van avmo te vinden! Op een lastig parcours liepen
we 8 km op het strand en in het mulle zand, deels met een forse tegenwind!
195 365 VER EECKE STEFAAN BEL TIELT HV 00h39m04s 81
345 505 BILLIET ANN BEL WINGENE DV 00h45m45s 42
Eugeen Debruycker s een man van vele loopveldslagen. Hieronder zijn prestaties van deze
zomermaanden
12/07 Brakel 5.3 km in 31.55
13/07 Nieuwpoort 5 km in 31.00
17/07 Assenede 3.8 km in 20.11
21/07 Bekegem 7.5 km in 46.39
24/07 Welle 3.5 km in 19.23
29/07 Koksijde 5 km in 31.00
31/07 Ardooie 7.5 km in 43.56
01/08 Oostende 7 km in 41.43
07/08 Oostende 7 km in 39.02
08/08 Torhout 5.9 km in 35.44

Weekend Porcheresse
Van vrijdag 13 tot zondag 15 november trekken we opnieuw
naar de Ardennen voor een loop- en beweegweekend.
Bij het schrijven van dit blad zijn de verdere gegevens
(kostprijs) nog niet gekend; Van zodra we deze gegevens
hebben, geven we ze jullie.
Luc Vanneste regelt de inschrijvingen.
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tussenstand clubcriterium
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Bloemen Artifleur
Gerry Rosselle & Carine Vercoutere
Pittemsesteenweg 34-36

-

8700 Tielt

Tel. 051/40 26 56 * Fax. 051/40 72 52
E-mai l : arti fleu r@ skynet.be

bvba

El ect ro V erhall e
Algemene elektriciteit

Stationstraat 45 - 8700 Tielt
Tel. 051/40 10 23 * Fax. 051/40 75 86

HOOGDRUKREINIGEN

nv Hellebuyck
Ondankstraat 19 - 8700 Tielt
Tel. 051/40 07 50
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Wegwedstrijdverslagen.
Wie loopt waar ???
Tijdens het verlof heeft Rudi heel wat uitslagen verzameld. Thomas Callewaert werd in Hulste
(26/6) 2de op de 10,8km (59 dln). Dezelfde was het oook te doen in Sint-Pieters-Kuurne. Geert
Lievrouw werd op de 10km 5de in 41.55" (41dln) en Frederik Colpaert werd op de 16km 3de in
48.54" (48 dln). Woensdag 8 jumi werde Midzomernachtrun gelopen in Brugge, 13 km met 732
dln. Frederik Colpaert werd 5de in 47'04". Maandag 13/7 was er de Strandloop in Blankenberge.
Jan Vromman werd 40ste op 121 deelnemers. Vrijdag 10/7 war er een 10 km in Zevergem met als
33ste Geert Lievrouw in 43'08". Op de 6 uur van Aalter liep Luc Maes 42,436 km (93 dln). Jan
Vromman werd 51ste in 38'21" op 8km strandloop van Blankenberge (243 dln). In Bekegem op
21/7 werd Alexander Eggerick in de 11,2 km 7de in 39'39" (155 dln). In de St-Margriete (24/7)
werd Erik Carette 51ste in 1u26'23" op de 15km (61 dln). Op vrijdag 31/7 was er in Wenduine een
strandloop over 10 mijl en 318 deelnemers. Alexander Eggerick werd 8ste in 58'01" en Jan
Vromman 55ste in 1u10'21". Dezelfde dag was er de Shoppingloop in Oostkamp over 10 km
(226dln). Stijn Fincioen werd 2de in 30'42", Thomas Callewaert 4de in 33'46", Evert Luttin
12de in 35'26" en Katrijn Van Hulle 64ste in 42'06". Op vrijdag 7/8 was er een 12km in
Lovendegem. Evelyne Devoldere werd 2de dame en 1ste seniore in 58'32". Zaterdag 8/8 , op de 5,4
km in Wijnendaele werd Lukas Scheffers 27ste in 25'36" en Ewein Claus 42ste in 27'02" (154
dln). Wijnendaele :Stijn Fincioen wint de 11,8 km in 36'26". Frederik Colpaert werd 5de in
39'14" en Alexander Eggerick 15de in 42'00". (154 dln)
(Rudi)
Beachrun Koksijde -criterium avmo-running center Hulste.(29/07/15)
Tim Soenens wint !
Niet minder dan 1200 deelnemers aan deze editie van de Beachrun in Koksijde. Daaronder veel
oranje-blauwe atleten van AVMO en de Joggingclub avmo. Twee overwinningen en een 3de plaats
werden door de Tieltse delegatie behaald.
In de jeugdloop over 2 km (op het strand) werd Matice Van Walleghem winnaar,hij liep deze
afstand in 8.26. Er waren 82 deelnemers.
De 5km loop, met 465 aankomsten, werd Matice (enkele minuten na zijn 2km loop) 41ste in 22'25".
Els Van Coillie werd 51ste en 4de dame in 22'59", Spriet Elke 83ste in 24'56", Reyniers Bart
135ste in 27'14", Van Walleghem Margot 203de in 30'11", Vermeersch Linda 226ste in 30'54",
Kint Edwin 285ste in 32'38" (liep zoals gepland deze wedstrijd) en Berthier Jolien 314de in
33'25".
De Beachrun over 10 km werd beheerst door een duo: Tim Soenens(35'02") en Davy
Stieppenaere, liepen samen en bij het oplopen van de dijk (in het mulle zand) kom Tim afstand
nemen van Davy, Alexander Eggerick (9de in 36'59") kon ook in een groepje de strakke wind
trotseren; ook Dirk Lannoo (27ste in 39'36") en Geert Royaert ( 30ste in 39'40") gaven elkaar
geen duimbreed toe en slechts in de eindspurt kon Dirk Geert achterlaten. Bart Guillemyn ( 75ste
in 42'51") was zoals steeds snel vertrokken maar Patrick Deleersnijder (80ste in 43'19") kon hem
toch dicht op de hielen zitten. Jan Vromman (90ste in 43'49") verbetert naargelang het seizoen
vordert, Rudi Van Bruwaene (107de in 44'29") en Katrijn Van Hulle (108ste in 44'29") liepen
zij aan zij, en probeerden op 1 km van de aankomst het groepje achter te laten; tevergeefs, ze
kwamen allemaal terug. Pol Vackier, ( 112de in 45'06") zoals altijd samen met Bart G, te vlug
vertrokken, kon nog een tijdje volgen en zag Jeroen Deroo (123ste in 45'36") beetje bij beetje
naderen. Katrien Vanhoutte (329ste in 54'34") liep als enige dame van AVMO deze 10 km vlotjes
uit in 54.34 (499 aankomsten)
Rudi.
Ardooie Tassche criterium avmo-running center Hulste (31/07)
Tim Soenens wordt 2de , 2 dagen naa zijn overwinning in Koksijde.
Er was een 7,5 km voor de dames, jeugd en masters heren +60. Daarin werd Rudi Van Bruwaene
4de en winnaar +60 in 29'19"; Elke Spriet (4de dame) werd 10de in 31'52" op 67 deelnemers.
Verder, Lukas Scheffers (14de in 32'24"), Sabine Denolf (27ste in 36'21"), Nabila Taguema
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(28ste in 36'30", Katrien Vanhoutte (32ste in 37'28"), Ewein Claus (33ste in 37'47"), Annick
Coene (47ste in 41'09") en Linda Vermeersch (49ste in 41'13").
Op de 10km waren er 108 deelnemers. Tim Soenens werd 2de in 33'22", Bart Verschaeve 19de in
39'04", Dirk Lannoo 20ste in 39'12" (het daar zodanig gespannen hebben tussen Bart en Dirk, dat
Dirk zich na de wedstrijd vergiste en bij de damesdouches terecht kwam) . Verder Patrick
Deleersnijder (33ste in 40'52"), Pol Vackier (46ste in 42'47"), Geert Lievrouw (49ste in 43'14"),
Jeroen Deroo ( 60ste in 44'28") en als 67ste Johan Moyaert in 46'17".
Rudi.
Zottegem -criterium avmo-running center Hulste 15/08.
Na weken van mooi en (soms te) warm weer, werd de wedstrijd van Zottegem geteisterd door
zware regenval. Je kan dus spreken van Zotregen....Het parcours (in het bos en op de atletiekpiste)
werd tot een cross herleid. In de korte wedstrijd (2 ronden) met 2 lastige beklimmingen (1 op beton
en de 2de in het bos op onverharde paadjes) liep slechts één Molenlandse atleet mee. Linda
Vermeersch werd verdienstelijk 51ste op 75 deelnemers. Ze liep de 5.4 km in 29.38.
De hoofdwedstrijd, over 4 ronden werd gewonnen door Baete Gieljan in 34.03.
Winnares bij de dames werd Marleen Hoorelbeke in 47.13. Zij mocht van de voorzitter (schoonpa
van Ashley) een fles cava in ontvangst nemen. Bij de heren werd Dirk Lannoo 11de in 39.12, Bart
Guillemyn (19de in 41'06") , Patrick Deleersnijder (21ste in 41'36") en Rudi Van Bruwaene
22ste in 41'40"), liepen zoals in de vorige wedstrijden dicht bij elkaar. Heel spannend ! Pol
Vackier werd 38ste in 45'13" , knap resultaat : Pol was dit jaar wat voorzichtiger met zijn fles...
geen scherven en een volle fles en een rustige Pol. Pol is eigenlijk altijd rustig, maar werkt ook heel
hard voor onze club. Meer volgt nog in ons jaarfeest van 09 oktober 2015 . Over Pol en onze
clubmakkers :) Luc Maes finishte als 45ste in 49'21". Luc staat foutief vermeld in de pc-uitslag
(Raek).
Rudi
Wingene - criterium avmo-running center Hulste 22/08
Hete toestanden in Wingene. Vooral de strook
doorheen de maïs, tegen de zon in, kon tellen.
Verder een perfecte organisatie, mooi parcours met
toch 155 deelnemers voor de 11 km. We kunnen dit
verslag kruiden dankzij de foto's van Alexander
Eggerick en ook Bart Verschaeve stuurde ons via
dropbox een prachtige sfeer van de wedstrijd. De
koers werd hard gemaakt van in het begin door
Dieter Brouckaert (winnaar in 36'33"). Tim
Soenens kon knap 2de worden in 37'57". De
ereplaatsen (en overwinningen) stapelen zich op.
Het werd terug een 'zeer hete' strijd tussen Timothy en Alex. Alexander Eggerick kwam 5
seconden te kort , maar werd toch heel mooi 4de in 39'04". Dan kwam de man in vorm, Geert
Royaert (12de in 41'29") en 3de in zijn categorie, met de focus op Flanders Field marathon.
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Ruim een minuut later finishte Dirk Lannoo als 17de in 42'34". We tekenen nog altijd 15,5 km/u
op ! Dan kregen we een aantal clubmakkers die ook al Flanders Field marathon in hunne kop
hadden en beredeneerd ( de ene wat meer dan de andere) hun progressie aan het testen waren. Ons
Jerommeke, Bart Guillemyn (24ste in 44'16") zal
wellicht nog 'vulle buzze' gegeven hebben. Maar voor
Patrick Deleersnijder (32ste in 46'23"), Luk
Devlaminck (38ste in 47'01") en Rudi Van
Bruwaene (41ste in 47'32"), was het lopen met een
beetje verstand. Luk had gepland om aan 14 km/u te
lopen en deed dit. Rudi speelde haas voor Katrijn, en
vormde een groepje met Patrick. Katrijn Van Hulle
werd 40ste in 47'30" èn 2de in haar categorie. Rudi
had er die week 200km opzitten met de 4-daagse van
de Ijzer. (de naam zegt het zelf : ijzer ) Jammer dat de
prijs van het ijzer zo goedkoop staat, anders konden we denken aan lucratieve transfers...zeker niet
naar de kleedkamer van Anderlecht :)... Geert Lievrouw finishte als 51ste in 49'24", samen met een
nieuwe clubmakker : Luc Dekezel werd 52ste in 49'26". (onze club moet nog voor hem een clubtrui
breien).Brecht Braeckevelt (kersverse master) werd 55ste in 50'37". Jeroen Deroo 56ste in 50'12"
en Elke Spriet ( 62ste in 51'59") begon heel behoedzaam en beende de onstuimige Pol Vackier
(63ste in 52'07") bij. Voor Pol wordt het tijd dat hij kan crossen ! De hitte en Pol, vuur en
water...Johan Moyaert (66ste in 52'23) en Luc Maes (68ste in 52'35) verteerden de warmte heel
goed.

Erwin Sissau (94 ste in 56'56") startte heel voorzichtig en besloot om bij de charmante Nabila en
de sympathieke Katrien te blijven. Een haas kon je dit niet noemen, eerder een 'tsjoolder', maar wel
eentje met een goed gevoel! Nabila Taguema (93ste in 56'55") was erg content en Katrien
Vanhoutte (99ste in 57'34") moet na het afzien toch ook kunnen genieten. Katrien is heel goed
bezig! Ook Bart Reyniers was er bij, na blessure. Bart ging vlot 2 ronden mee. Ondertussen had
Roeland Luttun (98ste in 57'25") wat meer koelte en adem nodig. Linda Vermeersch (126ste in
1u03), Annick Coene (134ste) en Edwin Kint (140ste) konden elk voor zich hun overwinning
binnen halen. Voor Linda en Annick werd de afstand en de hitte overwonnen. Voor Edwin moet dit
een enorme boost zijn : na een hartoperatie in november 2014, nu 11 km ... het ruikt naar meer,
maar 'copain' opletten !!!
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We vervolgen met heel mooie sfeerbeelden via Bart Verschaeve. We bekijken ook de kortere
afstand in Wingene. De korte wedstrijd over 3,45km werd gewonnen door F Debacker in 12'52".
Milan Verschaeve werd heel mooi 9de in 14'39" (3de junior) en zag plaats 2 en 1 voor zijn neus
voorbijgaan met één seconde. Het momentum was de voorlaatste bocht, waarin Milan de pas werd
afgesneden en zo volledig uit tempo werd gehaald. Terug een ervaring rijker! Jens-Magnus
Verhelst werd 16de in 16'16" en Bram Thieren 21ste in 17'17". Drie Molenlanders in de top-5
junioren! Als kers op de taart behaalde Christa Geerolf (25ste in 18'31") een 3de plaats bij de
dames. (145 aankomsten).
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Wie loopt waar ???
In Bredene liep Jan Vromman op 21/08 de 9km in 35'08" en werd 24ste op 144 aankomsten.
Grijsloke 18,9 km met 185 deelnemers. Geert Royaert werd 17de in 1u15'21". Als je dat kan (
Grijsloke is 3 keer op en neer, 3 ronden lang...) , wel dan is Geert zeker klaar voor de Flanders
Field Marathon ! Duimen voor hem en andere clubmakkers dat er geen blessures komen...
Ondertussen komen de uitslagen van september binnen. In Keiem (22/08) werd Frederik Colpaert
4de in 31'58" - 9,5 km en 133dln Frederik Colpaert wint op 5/9 in Torhout de 10,5 km in 34'56"
(52dln). Thomas Callewaert wint op 6/9 in Hooglede de 5km in 17'15" (66dln).
Poelkapelle 6/9: Luc Maes is 99ste in 50'02 (134dln). In Tilburg (6/9) waren er voor de 16,1 km
5.350 deelnemers. Stijn Fincioen werd 20ste in 50'10"
Stijn Fincioen wint de halve marathon in Nieuwpoort (14/09) in 1u07'19" (104 dln). In Dentergem
werd Geert Lievrouw 3de op de 9km in 38'11", Johan Moyaert 12de in 40'28" en Jens-Magnus
Verhelst 19de in 42'07"
(Rudi)
Koolskamp 05/09/15 - criterium Running Center Hulste - AVMO 10 km D/H
Het was heel simpel : we konden ons beest buiten laten en lopen, deze keer in volle zuurstof en
nattigheid.
Vooral het jonge geweld op de 4km kreeg veel water. Ze waren met 41 en daar tussen TIEN
Molenlanders ! Luxe , niet alleen in de breedte, maar ook waren ze 2 op het podium ! Moet er nog
regen zijn ? Gerben De Paermentier won in 14'08". Matice Van Walleghem werd 2de in 14'13",
Léon Dedecker 3de in 14'29". Léon was samen met Robbe Vroman de jongste deelnemer. Lukas
Scheffers 6de in 14'47", Milan Verschaeve 8ste in 14'48", Victor Dedecker 9de in 14'57", Robbe
Vroman 14de in 16'51", Camille Deceuninck 18de in 17'41" èn eerste meisje ! Babette
Deceuninck 24ste in 19'25", Margot Van Walleghem 25ste in 19'35", Achiel Dedecker 26ste in
20'03".

Met dank voor de foto's van Bart Verschaeve. In het regenweer kon niet iedereen in beeld gebracht
worden. Dus Robbe en anderen , we zijn je niet vergeten ! Proficiat voor jullie inzet !
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De tien km : Alex 3de en Els 3de ...podium ... maar er was geen podium ..:).
Tim en Elke waren er niet (verlof). Dus de winnaar kon zijn ding doen 32'39"). Alexander
Eggerick (3de in 33'53") streed een duel voor de 2de plaats maar moest uiteindelijk 9 seconden
toegeven. Alex werd 3de in 33'53". Toch heel mooi! Ondertussen voltrok zich een strijd tussen Jan
Vromman (14de in 38'45") en Bart Guillemyn (13de in 38'16")
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Jan startte sterk, maar moest naar het einde toe Bart laten gaan.

Ondertussen had Rudi Van Bruwaene beloofd aan Katrijn Van
Hulle om tempo te maken. Algauw ontstond een groepje met Els
Van Coillie en Patrick Deleersnijder. Patrick kon finishen
beneden de 40' als 19de in 39'40". Els werd 3de dame in 40'20".
Rudi werd 25ste in 40'57" en Katrijn werd 4de dame in 40'56".
Pol Vackier koesterde de koelte en werd 27ste in 41'40".

Dan kregen we Johan Moyaert (31ste in 44'24"), Luk Devlaminck
(34ste in 45'29) , Tom Dedecker (38ste in 46'32") en Jens-Magnus
Verhelst (43ste in 47'44" en eerste junior).
Bart Verschaeve (45ste in 47'55") maakte tempo voor Nabila
Taguema (8ste dame in 47'55"), kwam bij Erwin Sissau( 51ste in
48'36") en halfweg de wedstrijd kwam ook Bart Reyniers 47ste in
48'06")bij Erwin en naderde nog heel dicht op Nabila.
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Linda Vermeersch (17de dame in 55'50") en Jolien Berthier (18de dame in 57'02") bleven lang
samen met Edwin Kint (66ste in 57'05"). Edwin kon zijn hartje ophalen. Daarvoor liep Ellen
Claus (14de dame in 52'15"). Ellen werd 1ste junior maar kreeg het lastig met de afstand.

Er zijn een aantal foto's, die ik niet kan kopiëren, o.a. een reeks van bij de start en 2 foto's van Johan
Moyaert. Dus , sorry Johan.
Tijdens de après - run zaten we wat te keuvelen en lieten de tombola over ons heen gaan. Beide
zonen van Bart Verschaeve , samen met Jens-Magnus, leenden hun onschuldige hand op vraag van
de organisatie. Na een half uur prijsgewoel... je raadt het nooit , trok Tristan Verschaeve voor zijn
papa de hoofdprijs, een ballonvaart, uit de doos. Geweldig ! Nu weten we zeker dat Bart van de
grond zal gaan !
Erwin.
Dwars door Ieper 7km en 14km - criterium Running Center Hulste- AVMO - 13/09/15
Op de dag van Flanders Field Marathon vond in de namiddag ook 'Dwars door Ieper' plaats, met de
7km en d 14 km. We kwamen dus zoals verleden jaar terug supporteren om onze talrijke
clubmakkers zien finishen voor hun goed voorbereide marathon. Meer daarover in een verslagje van
één van onze marathon clubmakkers.
Ik begon met een apertiefje samen met Katrien en Bob van dienst, Dirk Lannoo. Ik zag hoe het weer
droog bleef voor onze marathonbeesten. Daarna , rond 14u00 , begon het druppelen en de sluizen
stonden open... amaai , ik dacht herdenking van de slag Rond Ieper. De start was op de markt,
doorheen de stad, via de Rijselse Poort helemaal rond de Vesten , om dan via de Meense Poort, ter
hoogte van de St-Jacobskerk, de Vesten op te lopen. Het werd hier en daar een cross parcours.
(verleden jaar was dit een romantische laat-zomer- loop.
De 7km
( ik las 6,5 op de gps )
Matthias Vandamme won in 22'14". Dirk Lannoo werd 12de en 3de +45 in 24'18", podium voor
Dirk, maar geen prijs: enkel de 1ste telt in Ieper! :( Bart Reyniers ( 84ste in 30'09") vertrok in het
spoor van Erwin Sissau ( 94ste in 31'17") . Bart nam over , nam wat voorsprong , om heel sterk te
eindigen. Wellicht een ideaal parcours voor onze triatleet, die uit blessure komt. (266 aankomsten).
Er was gans de wedstrijd waterbevoorrading : 'Holy Water'... achteraf werden we zowaar paters in
de orde van Watou. Er was één abt bij , Thomas op de 14 km en één engeltje, Katrijn.
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De 14km ( zal ook wel wat minder zijn)
Thomas Callewaert (3de in 45'12" en 2de in zijn categorie) , had eigenlijk gans de wedstrijd zicht
op de overwinning. Het verschil was slechts 17 seconden ! Katrijn Van Hulle werd 27ste in
54'51", 2de dame en 2de in haar categorie. Meer moet dat niet zijn. De abt en de abdis en een pater
van dienst.
Erwin.

Relaas Flanders Fields marathon door de maag van Bart Verschaeve.
Met een grote 700 lopers aan de start van de marathon, waaronder heel wat molenlanders, zou het
een leuke editie worden waaronder enkele van onze atleten nog een keer /of eens onder de magische
drie uur grens wilden duiken. Na wat gepraat over tussentijden strategieën, imodium nemen of niet,
vertrokken de horde begeleiders zich in groep naar het punt van 18 km, waar zij ons zouden bijstaan
in onze tocht.
10 uur daar gaan we dan met een groep van zo’n 50 atleten lopen tot km 8 in groep, daar loop ik
even weg omdat tempo me iets te traag lijkt om in drie uur binnen te komen, maar na 14 km kwam
alles terug samen mooi op schema, volgens Rudi zijn horloge.
Na het nemen van een 'gelleke', begint na het punt van halve marathon (1u30) de maag op te spelen,
probeer wat water of cola maar niets helpt blijkbaar, dus dan maar zonder voeding proberen. Na 26
km besluit ik de groep te laten lopen en mijn eigen tempo te zoeken, met aan mijn zijde mijn
charmante begeleidster Nabila , die mij met alles probeert op te peppen en mij moed inspreekt, maar
tevergeefs, rond km 35 moet alles eruit, maag leeg, wat cola drinken en hop het loopt weer vlotter.
Toch aangekomen in mijn tweede beste marathontijd van 3u03m 34s en heel tevreden met dit
resultaat, content van mijn begeleidster, zo blijkt nogmaals dat marathon een “raar beestje” is
ondanks de super voorbereiding, prima conditie en ideaal gewicht, toch ten onder gegaan door het
niet kunnen eten onderweg.
Dikke proficiat aan alle molenlanders, die vele PR gelopen hebben en aan de volharders zoals
Katrien die het nog harder te verduren had met haar gezondheid dan ik. Bedankt ook aan alle
begeleidende fietsers voor het puike en doch niet altijd even makkelijke werk dat zij met de
glimlach voor hun rekening namen......Op naar de marathon van Brussel op 4 oktober, waar ik haas
voor 3u30.
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Flanders Fields marathon - criterium Running Center Hulste-avmo
De cijfers... Geert Royaert werd 12de in 2u50'39", meteen een persoonlijk record (PR)en eerste cat
+45) Patrick Deleersnijder was 28ste in 3u01'18" (PR) en 3de +50 , kort gevolgd door Rudi Van
Bruwaene (32ste in 3u01'34") en 2de +60. Rudi met trui van pacer voor een tijd van 3 uur rond.
Dan Bart Guillemyn (33ste in 3u02'26" en terug PR ) en Bart Verschaeve (37ste in 3u03'34").
Ook Luk Devlaminck verbeterde zijn PR (3u13'48"). Mario Boldens finishte 331ste in 3u55'53".
Katrien Vanhoutte ging de uitdaging aan samen met haar man Jeroen Deroo om de marathon uit
te lopen. En Katrien bleef volharden en finishte als 444ste in 4u14'11" samen met Jeroen. Gerd
Devos won in 2u35'16". Van de ruim 700 deelnemers finishten slechts 535 atleten in de limiet van 5
uur.

De woensdag voor de marathon aan ons clubhuis... ( foto 'De Weekbode').
Misschien komen er nog reacties binnen. Alvast deze mooie foto om de update af te sluiten.
Zaterdag kunnen we terug ons ding doen in de 10 km èn de 21 km in Meulebeke. Tot dan.
Erwin.
Er volgen nog enkele getuigenissen...
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(Geert Royaert)
Op zondag 13 september was het terug mijn jaarlijkse marathon afspraak in Nieuwpoort. Dit voor
de 17de In Flanders Fields Marathon. Voor mij persoonlijk was dit mijn vijfde marathon. Er heerste
terug een gezellige sfeer voor de start. Er waren 730 deelnemers ingeschreven. Ook waren er dit
jaar terug 300 fietsbegeleiders toegelaten. Zij vertrokken om 9u45 richting de Ijzertoren in
Diksmuide. (18de km) Voor de vierde maal was mijn vrouw, mijn begeleidster. Om 10 uur werd
dan het startschot voor ons gegeven. Onmiddellijk liep ik vooraan rond de vijfde plaats maar na een
400 tal meter kwamen we aan een punt waar wij rechtdoor liepen tot er opeens werd geroepen dat
we naar rechts moesten over de brug naar het Albert I monument. Gelukkige waren we snel terug
bij de rest en konden we terug vooraan postvatten. Ik had me voorgenomen om tussen 3’50” en
3’55” per kilometer te lopen. Eerst zat ik in een groepje van een vijftal maar er werd aan 3’45” –
3’50” gelopen. Ik heb dan bewust na een vijftal kilometer wat vertraagd naar mijn vooropgestelde
tijd. Het nadeel was wel dat ik dan alleen moest lopen. Net voor Stuivekenskerke kreeg ik het
gezelschap van een vijftal lopers. Maar dit was maar van korte duur. Net na Stuivekenskerke terug
langs de Ijzer werd het tempo opgetrokken naar 16km/u. Er losten er snel 2 en net voor Diksmuide
ben ik dan ook mijn eigen tempo beginnen lopen om geen risico’s te lopen voor wat nog komen
moest. Aan de Ijzertoren werden we luid aangemoedigd door de vele supporters. Ook stonden onze
fietsbegeleiders daar. Als eerste kwam ik Edwin tegen en wat verder stonden Bram, Luc en de
dames Linda, Nabila en Katy. Ik bereikte het halve marathon punt in 1u 22m 33s. Tot aan de 26ste
kilometer heb ik constant tussen 3’50 en 3’55 gelopen. Na kilometer 26 heb ik dan bewust het
tempo verminderd naar 3’55 – 4’ per kilometer. Ik wou zeker geen klopje van de hamer krijgen.
Ook ben ik dit jaar tijdig begonnen met iets te eten. Vanaf de 18de km al een energie-gel en dan om
de 5 km een stukje banaan. Rond de 34ste km begon ik mijn benen te voelen en na wat rekenwerk
(wat moet je anders doen tijdens het lopen) zag ik dat ik mijn tijd van vorig jaar zou verbeteren. Ik
zakte mijn tempo naar 4’10” – 4’15” per km. De laatste 3 km zijn nog tamelijk zwaar doordat het
wat oplopend is. Uiteindelijk bereikte ik de Menenpoort (altijd een speciaal gevoel) eenmaal
eronderdoor nog eens rechts afslaan om na een 150m links af te slaan om uiteindelijk de Ieperse
Markt op te lopen naar de finish toe. Ik eindigde als 12de in een tijd van 2u 50m 39s. Eenmaal de
finish overschreden staat daar de altijd glimlachende André Mingneau (organisator) om ieder
finisher persoonlijk te feliciteren. Ik ben nog nooit zo fris aangekomen van een marathon. Deze
wedstrijd is voorbij gevlogen. Het was ook ideaal loopweertje. Bedankt aan alle supporters en tot
volgend jaar.
En eentje volgt nog van Katrien Vanhoutte
Ik heb vorig jaar gezworen dat ik de iff marathon elk jaar van de oorlog (van '14 tot '18) wil lopen
als mijn eerbetoon aan alle gesneuvelde soldaten die daar aan die frontlijn nog veel meer afgezien
hebben dan wij. Vorig jaar werd ik echter geteisterd door een bronchitis en dit jaar wilden mijn
darmen niet mee maar een echte soldaat laat zich daardoor niet doen. Mijn 2 andere marathons (in
Torhout) liep ik telkens 100 x comfortabeler en in een betere tijd ook. Ik denk dat ik sowieso beter
's avonds loop en daarbovenop komt natuurlijk dat de vermoeidheid van ons 100km-avontuur in de
Hoge Venen nog niet helemaal uit mijn lijf was. Ik voelde zondag vanaf de helft weer mijn voeten
zo erg veel pijn doen als bij die 100 km wandelen en anders heb ik dat nooit bij het lopen.
Hoe dan ook: de iff zal voor mij altijd afzien worden/zijn/blijven. Mijn eerbetoon moet toch beetje
empathisch zijn! Ps Rudy: proficiat met jouw tijd. Je bent een krak!!! Ik bewonder dat enorm.
Groetjes,
Katrien
PS: en Jeroen is heel die lange lijdensweg bij mij gebleven ondanks mijn rothumeur. Dat is toch
zeker ook het vermelden waard want ik was echt niet te pruimen en heb enorm op zijn kap gezeten.
Ondanks dat is hij me blijven aanmoedigen tot op het einde om door te gaan! Zonder hem zat ik
zeker nog in de mais...
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En nog eentje van onze Rebbe...(lees Rudi)
Klokslag 6u15 nvdr : (ik weet dus niet waar die klok van Rudi hangt - loopt zonder gps !) staat de
taxi voor de deur, koffiekoeken afgehaald voor de fietsbegeleider en voor zijn echtgenote (die nog
geniet van het vroeg opstaan van Edwin) de fiets (spic § span) opgeladen en weg naar Nieuwpoort.
Stipt om 7u30 aangekomen aan de vismijn (o zo rustig), koffie was reeds klaar en nu rustig toeleven
naar de start van de 17de marathon. Beetje bij beetje komen de atleten toe waaronder 9 die de
oranje-blauwe kleuren zullen tonen langs het 42km lange parcours. Ik mocht van de inrichters
NIET lopen met de voorziene kleuren want was aangeduid om als PACER te lopen met als
voorziene eindtijd van 3u00.
Nadat de fietsers werden uitgewuifd (aan kop van de bonte bende onzen Edwin, want die kent reeds
jaren de weg) zetten de atleten zich klaar aan de startlijn. Een 730 atleten werden om 10 uur op weg
gezet langsheen de IJzer en Ieperleekanaal richting Ieper. Na enkele kilometers eens nagekeken of
de voorziene clubmakkers in de grote groep (40 à 50 lopers) Bart, Bart en Patrick aanwezig waren.
Bij de doortocht in Stuivekenskerke kreeg ik versterking van Didier om de snelheid van de groep
rond de 4.15/km te houden. Hoe meer kilometers hoe kleiner de groep werd en na ongeveer 37km
moest ik een beetje het tempo laten zakken zodat ik een minuutje te laat binnengekomen ben,
eindtijd 3u01.34. De meeste marathonlopers hebben het droog gehouden, na 14 uur werden rond
Ieper en overal in West Vlaanderen de hemelsluizen geopend zodat de laatste marathoniens en
vooral later in de namiddag de deelnemers aan de wedstrijden van 7 en 14km geen douches nodig
hadden. Nu op naar Eindhoven op 11 oktober voor deelname aan het Belgisch Kampioenschap
(begrijpen wie kan een BK in Nederland)
Groetjes , Rudi.
nvdr : als onze Rebbe in Holland wil winnen, zou hij best de woensdagavond al beginnen oefenen
om kaas te eten en melk te drinken! :)
Erwin.
Relaas marathon ... apart gevoel van Jeroen Deroo.
Mijn 'In Flanders Fields' Marathon 2015 draaide uit op dramatische scene uiteen romanneke over
een tocht uit Den Grooten Oorlog...
Ik had afgesproken om eens samen met Katrien een marathon te lopen. De I.F.F. leek ons de
perfecte marathon ervoor te zijn, net na onze 100km ging er geen één van ons 2 gek
doen...Fantastisch, tot 25 km ging alles vlotjes, ik voelde mij ‘in de good mood’ en samen met een
'super Mario' (Boldens) waren de vooruitzichten zonnig en zorgeloos.
Maar toen... toen de wind ging liggen stak deze op in Katrien... Een ontregeld darmstelsel én
falende Immodium dwarsboomde de plannen om 'gewoon' vlotjes de 42 km uit te lopen. Het enigste
dat nog vlot liep zat ergens te draaien in Katiren haar buik... woehaha oké geen details... Ze hield
echt wel kranig vol ondanks het echt wel ' afzien gelijk een peerd'. Ze zag zo wit als Pol Vakier in
Wingene
Onder het motto “samen uit is samen thuis” ben ik bij m’n vrouwke blijven lopen; blijkbaar leer je elkaar
nog beter kennen in tijden van zware fysieke beproevingen! Katrien ging heel erg diep en ik moest m’n
beste motivationele technieken boven halen én mjin breedste schouders om haar al vloekend en klagend
door de Vlaamsche Velden te jagen. Ik ben trots op haar dat ze zo volgehouden heeft. En de volgende keer
mag een andere haas de wind van voren krijgen als het niet gaat voor Katrien om zo vlot als in Torhout een
marathon te lopen, miljaarde
Gelukkig was de organisatie van André Migneau wederom perfect, een
grote meneer!!
p.s En voor mezelf was het een ferme duurloop, de eerste keer dat ik 4 uur en 14 minuten aan het lopen
was, ik heb bjina geen last meer in mijn been dus: Budapest marathon, here we come!!!
Stevige groet, Jeroen
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De reacties sijpelen binnen, eentje van Patrick Deleersnijder.

Onder impuls van marathonman Rudi en aandringen van Bart Verschaeve , liet ik mij zelf zot
maken om de groep voor 3 uur te volgen ; Ikzelf overhaalde Bart G om ook mee te gaan met mij .
En zo geschiedde , We probeerden het tempo van 14 per uur zo lang mogelijk te volgen .De
weersomstandigheden waren zeer goed en de benen blijkbaar ook , want we behaalden beiden een
prachtig resultaat en een grote verbetering van onze p.r. Die 3 enorm lastige laatste kilometers
waren tijdens de après-marathon vlug vergeten .
Patrick
Relaas van Luk Devlaminck
Zondag 13 september, de datum die in mijn agenda in het rood is gemarkeerd. Dit is de dag
waarop mijn volledig loopseizoen is afgestemd. Alles "moet" wijken om dit gebeuren tot een
goed eind te brengen. Wat vooraf ging ...Sinds eind mei volg ik een loopschema die in mij
mogelijkheden ligt én rekening houdend met m'n werk- en privéleven. Het mag nog maar eens
onderstreept worden, het is niet enkel voor de loper een grote opgave is maar ook de
familieleden dienen in hun dagelijkse bedrijvigheden steeds met mijn trainingen rekening te
houden. De aanvang van het loopschema was "met de rem op" want de weken vooraf had nog
een ontsteking opgelopen van de tweekoppige kuitspier. Na het lopen van m'n halve marathon
halfweg Juni in Torhout had ik een goed gevoel die ik verder kon doortrekken tijdens mijn
trainingen. Enkel de laatste twee weken voor de marathon had ik plots een stram gevoeg in
het rechter onderbeen. De aanschaf van compressiekousen, last minute, moest mij hierbij
“kalmeren”.
“Good morning”
Zoals vorig jaar volgde ik een vast ritueel de ochtend van de marathon: ontbijt met
zelfgebakken rozijnenbrood en koffie. Enkel nog de drinkbussen vullen én tezamen met de
familie de wagen in. De andere accessoires (fiets, fietsmandje, sportzak, …) waren reeds de
vorige dag zorgvuldig voorbereid.
De marathon
Ik was vastberaden “mijn” marathon tot een goed eind te brengen.
Ik hoopte een goede prestatie neer te leggen met een PR. De muur van 3 uur 15 wilde ik
slopen. Het weer deze ochtend was “freundlich” met een lichte tegenwind en ideale
temperaturen! Na een korte babbel met de collega lopers, en hen veel succes te hebben
toegewenst, zwaaide ik nog een laatste maal voor het startschot naar mijn jongste zoon en
mijn vrouw. Mijn oudste zoon (Bram) was, zoals vorig jaar, mijn begeleider én was in colonne
reeds een kwartiertje voor het startschot vertrokken. Ook voor hem is dit een speciale dag. Bij
aanvang van de wedstrijd koppelde ik mijn wagon onmiddellijk aan bij de pacer van 3 uur 15
minuten. Ik had mij voorgenomen verstoppertje te spelen in de buik van deze groep. Het
eerste deel van de marathon is maximaal genieten van dit unieke gebeuren en de omgeving.
Een cameraman nabij kilometerpunt 5, vanuit één van de weinige maar prachtige
klaprozenvelden, was een opname aan het maken van de IFF. Een aantal bezoekers van de
Dodengang keken een beetje verbaasd, anderen moedigen ons fel aan. Na 18 km kwamen we
aan in Diksmuide. Nabij de IJzertoren was het zoeken naar mijn begeleider tussen de vele
anderen. Toch altijd een beetje spannend. De zoon denk: “Is papa op schema?”. Ik denk:
“Waar staat mijn zoon?". Alle begeleiders lijken immers op elkaar met de cyaan-gekleurde Tshirt!. Gevonden! Ik pik zoals afgesproken één van de vele gellekes vast. Good job Bram! We
vervolgen onze weg langs de IJzer. De gevreesde rechter onderbeen houdt zich koest. Enkel
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wat lichte hinder aan de rechter heup. Dit zal blijven tot het einde van de wedstrijd maar het
deert mij niet.
Na ongeveer 26 km. verlaten we de IJzer én betreden het jachtpad langs de Ieperlee. De
groep blijft tezamen. Enkele kilometers verder ben ik blij (nogmaals) onze trainster Els te zien
om te status te checken én ons extra aan te moedigen. Met deze een dankwoordje voor al de
supporters! In de groep wordt het steeds “stiller”. Vanaf nu begint het echte werk. De zoon
blijft goedgemutst volgen en luistert zorgvuldig naar mijn aanwijzingen. Km 33, nabij de brug
van Lizerne, ben ik op mijn goede. Dit is één van de mijlpalen in de IFF Marathon. Ik schuif
naar voren om de brug als één van de eerste te kunnen nemen. We dienen immers in een
rijtje deze hindernis te nemen. Als je achteraan zit kun je al snel 50 meter achterstand
oplopen op de eerste lopers van de groep. Eénmaal aan de overkant van de Ieperlee blijven
we ons tempo goed houden maar volg ik nu alles vanaf de eerste rij. De racer houdt ons nog
eventjes in bedwang. Weer 3 km verder komen we aan de brug van Boezinge. Vanaf hier
neem ik langzaam afstand vanuit de reeds sterk uitgedunde groep. Ieper begint langzaam in
ons gezichtsveld te komen. Mijn zoon (en mental coach) moedigt mij nog wat extra aan om de
laatste kilometers te overbruggen. De adrenaline doet zijn werk bij het zien van de
Menenpoort en ietwat later bestormen we de Grote Markt van Ieper met de vele toeschouwers.
Yes! Mijn PR is een feit: 3 uur 13 min 48 seconden. Super content! PS: Nog eens aan alle
collega lopers van AVMO: een dikke proficiat met jullie prestaties. Het is en blijft een
uitzonderlijk gebeuren een marathonneke lopen, hé! Groeten, Luk.
Meulebeke halve marathon en 10km (d+h) 19/09/2015 Criterium Running Center
Hulste/avmo.
Na de middag kregen geheel onverwacht een mooi nazomerdag. De 10km werd gewonnen
door Vermeersch in 36'52" op 103 deelnemers. Bart Verschaeve werd 4de en eerste master
in 39'48". Patrick Deleersnijder werd 9de in 41'35". Bart en Patrick liepen een ganse poos
samen. Luk Devlaminck werd 13de in 43'36", Rik Lefevre 17de 45'27", Erwin Sissau 38ste
in 49'46", 59ste Bart Reyniers in 54'00. Bart had pas een nachtje gewerkt, en bleef de eerste
ronde bij Edwin Kint (81ste in 58'20"). Katrien Vanhoutte finishte 66ste in 54'39 en Jolien
Bertier werd 80ste in 58'19".
Frederik Colpaert wint de halve marathon in 1u12'18".
Alexander Eggerick werd 6de in 1u19'06" en 3de senior. Geert Royaert werd 7de in
1u22'42", Bart Guillemyn 13de in 1u26'24", Rudi Van Bruwaene 16de in 1u27'13". Rudi
werd 1ste cat+60. Katrijn Van Hulle werd 32ste in 1u33'29", tevens 4de dame en tweede
seniore. Dan volgen Jeroen Deroo (42ste in 1u38'35"), Johan Moyaert (48ste in 1u40'11"),
Luc Maes (59ste in 1u52'49") en Nabila Taguema ( 63ste in 1u53'54").
Erwin.
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Stationplein 2A
‘Residentie Delvaux’
8700 TIELT
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.

Info : bel 051/40 11 76 of www.fitnessdeweerdt.be
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Gistelsesteenweg 550
8200 Brugge

Brugsesteenweg 83
8531 Hulste

tel: 050/34 58 56
Openingsuren

tel. 051/30 08 01

Maandag @ vrijdag: 10u-12u/13u30-18u30
Zaterdag: doorlopend van 9u30-18u
Zondag gesloten

Maandag @ zaterdag: 10u-18u00
Zondag en dinsdag gesloten
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