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

42ste jaargang  nr 3 -   mei 2016 
 

 

 
 
 
 
DE REDACTIE VAN DIT CLUBBLAD WERD AFGESLOTEN OP 5 mei 2016. 
 
 
 

 
 
 

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 : 
 
Redactioneel           5 
Secretariaat            7 
Miniclub            17 
Joggingclub            21 
Wegatletiek            26 
 
 
Volgend clubblad verschijnt op woensdag 06 juli op 2016.  Artikels binnen bij eindredactie ten 
laatste op vrijdag 01 juli 2016. kristof_haverbeke@telenet.be  
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REDACTIONEEL 

 
Het pisteseizoen is al bijna een maand gevorderd en iedereen duimt voor ideaal atletiekweer om zich uit te 
kunnen leven op de piste. Ook voor de wegatleten mag het lekker warm worden, maar het mogen 
natuurlijk geen tropische temperaturen worden. Iedereen zal aan zijn trekken kunnen komen: de 
liefhebbers van het korte werk en de technische disciplines; er zijn regelmatigheidscriteriums op de piste en 
op de weg; voor de liefhebbers van het langere werk zijn er (bier)marathons, trials of natuurlopen en er zijn 
berglopen. In de volgende maanden zullen zowel de actieve als de passieve atletiekliefhebbers aan hun 
trekken komen met eerst het Europees kampioenschap en daarna de Olympische Spelen. We hopen op 
spannende wedstrijden en nog meer op medailles! 
 
Ik wens jullie allen veel zomers atletiekplezier toe met deugddoende resultaten en hieronder alvast een 
eerste afspraak! 
 
 

Op zondag 26 juni organiseert AV MOLENLAND voor alle leden, hun 
familie en sympathisanten een groots BARBECUEFESTIJN !!! 

 
 

De barbecue vangt aan om 11u30 en the place to be is ons vertrouwd clubhuis. We hopen natuurlijk dat de 
weergoden ons die dag goed gezind zijn, zodat we gezellig kunnen tafelen op het terras. 
 
Kostprijs:  volwassenen: 18,00 euro – onder de 12 jaar: 10,00 euro – het aperitief is inbegrepen 
 
Inschrijven:  bij voorkeur via overschrijven op rekening: BE31 9730 2396 1155 met vermelding van het 

aantal personen. Contant betalen kan ook bij Christa in het clubhuis. Uiterste 
inschrijvingsdatum: vrijdag 17 juni. Inschrijving is pas definitief na betaling. 
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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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SECRETARIAAT 

 Nieuwe leden: 
Benjamin: Alice Opsomer – Tielt   
Pupil:  Renee Opsomer – Tielt  
Cadet:  Laura Lycke – Roeselare    Shannen Debaets – Pittem  
Recreanten: Gauthier Baekelandt – Meulebeke   Siebe Torfs – Meulebeke   
  

 
 
 
 Kalender van de kampioenschappen 
Belgische kampioenschappen: 
. Berglopen A.C. en Mas - za 21 mei  - Malmédy (MALM) - inschrijven rechtstreeks bij organisator  
. Masters - za-zo 11/12 juni - Deinze (DEIN) - ma 23 mei  
. Werpvijfkamp Masters - zo 19 juni - Sint-Niklaas (ACW) - inschrijven rechtstreeks bij organisator  
. Alle Categorieën + BK AMH - za-zo 25/26 juni - Brussel (KBAB) - zo 12 juni  
. Ultraloop 24u - za 16 juli - Deinze (DEIN) - inschrijven rechtstreeks bij organisator  
. Meerkampen - za-zo 20/21 augustus - Bertrix (BBS) - ma 1 augustus  
. 10km op de weg - za 6 augustus - Lokeren (AVLO) - inschrijven rechtstreeks bij organisator  
. Snelwandelen 10km-V en 20km-M A.C. en Mas - za 27 augustus - Ieper (FLAC) - inschrijven  
  rechtstreeks bij organisator  
. Cad/Schol + estafetten Juniores - za-zo 3/4 september - Herentals (ACHL) - zo 21 augustus  
. Juniores en Beloften - zo 11 september - Nijvel (CABW)) - zo 28 augustus  
. Hamerslingeren en gewichtwerpen Masters - za 17 september - Eeklo (ACME) - zo 4 september  
. Trail za 24 september Xhoffraix (MALM) rechtstreeks bij organisator  
. Estafetten - zo 18 september - Moeskroen (JSMC) - zo 4 september  
. Hamerslingeren Cad/Sch/Jun/Bel - zo 25 september - Mol (VMOL) - zo 11 september  
. Marathon - zo 9 oktober - Eindhoven (NED) - inschrijven rechtstreeks bij organisator  
. Later te bepalen:  Ultra Trail  

Snelwandelen 20km-V en 50km-M 
 
Belangrijk! (ook voor Vlaamse kampioenschappen) 
. inschrijven gebeurt via de clubsecretaris door een mail te sturen – let op de aangepaste  
  deadlines, want ook de secretaris is af en toe afwezig… 
. na de uiterste inschrijvingsdatum, kan je op de VAL-site kijken naar alle inschrijvingen – geef een  
  seintje naar de secretaris, liefst via een SMS, indien je een fout of een vergetelheid opmerkt;  
  enkele dagen later verschijnt dan de definitieve deelnemerslijst 
. indien de inschrijvingen rechtstreeks bij de organisator gebeuren, kijk dan tijdig naar de website  
  van de organiserende club! (toch enkele weken vóór het kampioenschap) 
. het BK marathon wordt, net zoals vorig jaar, weer in Eindhoven gelopen. Inschrijven kan via deze  
  website: http://www.marathoneindhoven.nl/home/ 
. de 10km op de weg is een nieuw kampioenschap 
. een datum en plaats voor het BK ½ marathon moeten ook nog bepaald worden 
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Minima voor de Belgische kampioenschappen cadetten en scholieren: elke atleet die een 
minimumprestatie behaald heeft, kan zich inschrijven voor het kampioenschap én mag dan ook 
deelnemen! Het kampioenschap vindt plaats te Herentals op zaterdag 3 en zondag 4 september. 
De vereiste minima zijn: 
 
   

               MANNEN     VROUWEN  
                Cadetten  Scholieren   Cadetten  Scholieren  

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  
Hoog     1.65   1.80    1.53   1.55  
Polsstok    3.10   3.50    2.50   2.60  
Ver     5.50   6.20    4.95   5.10  
Hinkstap    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 
 
 
Vlaamse kampioenschappen: 
. Alle Categorieën  - za 21 mei - Oordegem (VS) - zo 8 mei 
. Hamerslingeren Cad/Sch/Mas - zo 3 juli - Gentbrugge (RCG) - zo 19 juni  
. Meerkampen - za-zo 30/31 juli - Dilbeek (DAC) – inschrijven rechtstreeks bij organisator  
. Cad/Schol - ma 15 augustus - Kessel-Lo (DCLA) - za 30 juli  
. Masters - za 24 september - Wervik (FLAC) - inschrijven ter plaatse 
 
Provinciale kampioenschappen: 
. 10km - za 29 mei - Izegem (FLAC) 
. Halve marathon - zo 5 juni - Ieper (FLAC) 
. Ben/pup/min - za 2 juli - Zwevegem (AZW) 
. Meerkampen - za-zo2/3 juli - Nieuwpoort (MACW) - géén ben/pup/min! 
. Hamer - za 20 augustus - Roeselare (FLAC) 
. Steeple - zo 21 augustus - Roeselare (FLAC) 
. Aflossingen - zo 28 augustus - Roeselare (AVR) 
. Meerkampen ben/pup/min -zo 4 september - Tielt (AVMO) 
. Masters - za 24 september - Wervik (FLAC) 
 
Belangrijk! Inschrijvingen moeten op tijd gebeuren; neem geen risico’s en schrijf je een uur voor aanvang 
van de proef in (je bent toch ter plaatse, want er moet opgewarmd worden) 
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Ook goed om te weten: 
 . Nationale Interprovinciale Match Cad/Schol - za 10 september - St.Lambrechts-Woluwe (WS):  
  selecties gebeuren door het Provinciaal Comité  
. Memorial Van Damme - vrij 9 september - Brussel 
. EK Youth (U18) - do 14-zo 17 juli - Tblissi (GEO) ---> we duimen voor de selectie van Hanne!  
. Europese kampioenschappen - wo 6-zo 10 juli - Amsterdam (NED) ---> om te volgen op televisie!  
. Olympische Spelen - vrij 12-zo21 augustus - Rio (BRA) ---> om te volgen op televisie! 
 

 AVMO organiseert of verleent haar medewerking aan volgende wedstrijden:  
Piste: ma 16 mei: mastermeeting - Masters Trophy 
 zo 31 juli: open meeting vanaf cadet - Oost-West Cup 
 zo 4 september: jeugdmeerkamp – provinciaal kampioenschap 
 zo 11 september: prijzenmeeting voor cadetten en scholieren 
Weg: za 25 juni: Saladekermisloop - Egem 

zo 10 juli: Watewyloop  
za 20 augustus: Memorial Diether Cornaer - Wingene 

 
Het reglement van de 2 criteriums waaraan Molenland deelneemt, de Oost-West Cup en de Masters 
Trophy, staan op de clubsite.   
  
 Atleten die tijdens het seizoen deelnemen aan een buitenlandse wedstrijd worden  
verzocht een mail te sturen naar resultaten@val.be met vermelding van: 

 het startnummer bij de VAL 
 de discipline 
 de prestatie 
 de plaats van de wedstrijd 
 de datum van de wedstrijd 
 de link naar de website waar de resultaten op terug te vinden zijn of een scan van de officiële 

gehomologeerde resultaten 
Ook graag de clubsecretaris daarvan op de hoogte brengen! 
 
 Ook nog belangrijk: raadpleeg de wedstrijdkalender op website van de VAL vooraleer je 
naar een meeting gaat: vaak zijn er nog tal van last minute aanpassingen! 
 

 

 
 

 Een hartelijke proficiat aan onze voorzitter Karel Cannaert die met glans slaagde in het  
jury-examen van niveau 3. Zo beschikt Molenland over 3 juryleden van internationaal niveau! 
 
 Dank aan Marleen Deboodt en Stefaan De Gryse voor hun jarenlange inzet als AVMO- 
jurylid (en als clubmedewerker op allerlei vlakken) Zij kunnen zich niet meer ten volle engageren tijdens de 
weekends en hebben ervoor gekozen om ontslag te nemen als jurylid.  
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 Het is een teken van erkenning voor elkaars inzet, indien atleten en 
juryleden elkaar de hand schudden na het beëindigen van een wedstrijd.  
De atleten zetten zich in om goed te presteren, maar even goed zetten de 
juryleden zich in (in alle soorten weersomstandigheden) om de wedstrijden in 
goede banen te leiden.  
Toon waardering voor elkaar door een hand te geven! 
 
 Juryleden zijn er om atleten bij te staan tijdens de wedstrijden. Indien je vragen hebt  
betreffende atletiekreglementen kan je bij hen terecht. Indien je het oneens bent met een beslissing van 
een jurylid, kan je je wenden tot de hoofdscheidsrechter. Hij/zij is herkenbaar aan de badge of band met de 
kleuren van de Belgische vlag. 
 
De jury is echter niet verantwoordelijk voor zaken van organisatorische aard, vb. fouten bij de 
inschrijvingen, de reeksindelingen, het uurrooster, ed. 

 
 Wat is een valse start? Indien een atleet zijn startbeweging begint vooraleer de starter het  
startschot gegeven heeft, wordt dit beschouwd als een valse start; dwz. dat de atleet het contact met de 
grond of de startblokken verliest. Bij een valse start schiet de starter of de terugroeps-tarter een 2de keer. 
De atleten keren terug en de het startgebeuren wordt herbegonnen.  
Bij gewone wedstrijden is het de starter die zelf beslist of de start onregelmatig was. Bij kampioen-
schappen en grotere wedstrijden wordt de starter geholpen door een startinformatiesysteem: dan draagt 
de starter een koptelefoon en wordt een signaal gehoord indien de reactietijd van de atleet minder was 
dan 0,100 seconde. 
 
De atleet die verantwoordelijk was voor de valse start wordt uitgesloten. De hulpstarter toont hem of haar 
een rood/zwarte kaart (in diagonale helften) 
Er zijn echter heel wat uitzonderingen op die regel en wordt eerst een waarschuwing gegeven ---> dan 
wordt een geel/zwarte kaart getoond. 
. ben/pup/min worden uitgesloten indien ze zelf twee valse starts veroorzaken, drie valse starts in  
  een meerkamp 
. bij specifieke masterswedstrijden wordt de atleet uitgesloten bij een eigen 2de valse start, ook in  
  meerkampen 
. bij meerkampen van cad/sch/jun/sen: in geval van een eerste valse start krijgt de atleet die  
  verantwoordelijk was voor de valse start een waarschuwing (geel/zwarte kaart tonen), MAAR  
  ook alle andere atleten krijgen de geel/zwarte kaart voorgetoond, want elke andere valse start  
  leidt tot de uitsluiting 
 
Indien het startgebeuren herbegonnen moet worden door een technische fout of een fout van de starter, 
wordt er uiteraard niemand uitgesloten en wordt aan iedereen een groene kaart getoond. 

 
 
Deze foto toont de valse start van Usain Bolt in de finale 
van de 100m tijdens de wereldkampioenschappen in 
Daegu in 2011. 
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WEDSTRIJDUITSLAGEN 

 De laatste uitslagen van het winterseizoen, oa. het BK indoor van de masters en BK  
veldlopen zijn op de site te bekijken. 
 
 Het pisteseizoen werd in Deinze geopend op 9 april door 6 jeugdatleten, maar de 
dag nadien trokken ook al 2 kersverse cadetten (natuurlijk ook nog jeugdatleten), een benjamin, een pupil 
en 2 miniemen naar Oordegem. 
Laura Lycke doet pas sinds 2 maanden aan atletiek en ze vergezelde haar vriendin Charelle Cool, die al heel 
wat meer ervaring heeft met wedstrijden. Het atletiekpotentieel van Charelle is gekend, voor Laura is nog 
wat aftasten welke disciplines ze graag doet en moet ze nog tal van atletiektechnieken aanleren, maar dat 
ze ook heel veel potentieel in de atletieksport heeft, dat is zeker! Charelle nam deel aan 5 wedstrijden: 
100m: 13.80 (PR) – 300m: 46.59 – ver: 4m15 – kogel: 8m30 (PR) – discus: 22m09 (PR); Laura liep de 100m in 
15.51 (PR) en stootte de kogel 6m20 (PR) ver. 
 Het atletiekterrein van Eeklo is alleen maar geschikt om werpnummers te  
organiseren. Op 16 april vond daar de eerste meeting van AC Meetjesland plaats. Delphine en Stephanie 
Callens gingen er hun werpconditie testen en zij konden met een goed gevoel huiswaarts keren. Hun 
prestaties: Delphine: kogel: 7m73 – discus: 28m28 – hamer: 23m89. Stephanie: kogel: 7m21 (PR) en discus: 
24m82.  
 
 Kortrijk – 17 april 
In Kortrijk was de opkomst van de Molenlanders bevredigend. Deze eerste meeting kon als voorbereiding 
op het provinciaal kampioenschap gelden. Enkele eerstejaarscadetten kwamen wedstrijdervaring opdoen 
en lieten mooie resultaten optekenen. Alleen jammer dat de meeste sprinttijden niet geldig waren door 
teveel rugwind. 
Cad 
Laura Lycke: kogel: 6m79 (PR)- 100m: 15.07+ - 200m: 33.32+ 
Charelle Cool: 100m: 13.51+ - 200m: 28.35+ - discus: 23m25 (PR) – kogel: 8m68 (PR) 
Louise Arickx: 100m: 15.11+ - 200m: 32.09+ 
Lukas Scheffers: 100m: 13.92+ - 800m: 2’27.24 (PR) 
Andreas Maton: 100m: 13.27 (PR) – kogel: 8m73 (PR) 
Iwein Claus: 100m: 13.62+ - kogel: 8m79 
Hannes Terryn: 800m: 2’41.25 (PR) – hinkstap: 8m37 (PR) – kogel: 6m30 (PR) 
Sch 
Pauline Callens: 100m: 14.26+ - hinkstap: 9m17 (PR) 
Hanne Scheffers: 100m: 13.35+ - hinkstap: 9m55 
Jun 
Stephanie Callens: discus: 24m04 – 200m: 28.76+ 
Jarne Deprez: kogel: 9m44 (PR) 
Sen 
Lisa Vanluchene: discus: 29m02 
Delphine Callens: discus: 26m13 
Jantien Lievens: discus: 25m09 
Mas 
Annick Coene: discus: 16m76 
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 Provinciale kampioenschappen te Nieuwpoort op 23 en 24 april. 
De medailleoogst was mager te noemen, alhoewel in aantal bijna evenveel als vorig jaar. Daar waar in 2015 
meer goud en zilver behaald werd, zijn dit jaar de bronzen medailles het hoogst in aantal: 8x goud, 5x zilver 
en 11x brons. In totaal 24 medailles, da’ gene vetten… Maar de winterse omstandigheden zullen er wel 
voor iets tussen gezeten hebben; het was ijzig koud: zeker geen temperatuur om aan ‘zomeratletiek’ te 
doen. Op zaterdag scheen er nog een waterzonnetje, maar op zondag was het amper een graad of 4… 
Iedereen ging ervan uit dat er geen topprestaties verwacht konden worden; maar Stephanie Callens dacht 
daar anders over. Ze verbeterde het clubrecord in het verspringen dat al méér dan 30 jaar (!) op de tabellen 
stond; ook het CR van het hinkstapspringen krijgt ze in het vizier. Mooi om zien was ook het volledig AVMO-
podium in het discuswerpen. 
De uitslagen: 
Cad 
Laura Lycke: 100m: 14.91 (PR) – kogel: 6m59 
Charelle Cool: 3/ discus: 25m47 (PR) – 200m: 28.72 (PR) – speer: 16m22 (PR) 
Hannes Terryn: 3/ hoog: 1m40 – discus: 19m55 (PR) 
Thomas Depuydt: hoog: 1m30 (PR) 
Wout Janssens: 100m reeksen: 12.92 (PR) – 100m: finale: 13.03 
Andreas Maton: kogel: 9m16 (PR) – 200m: 27.66 (PR) – 300mH: 47.55 (PR) – 
100mH: 17.70 (PR) 
Iwein Claus: kogel: 8m59 – 200m: 28.14 (PR) 
Sylas Bridoux: 100m: 13.20 (PR) – 200m: 27.58 (PR) – ver: 4m66 (PR) 
Sch 
Hanne Claus: 100m reeksen: 12.48 – 1/100m finale: 12.59 – 1/200m: 26.17 
Camille Deceuninck: 3/ 1500m: 6’16.49 (PR) 
Renée Dewitte: 3000m: 12’16.25 
Jolien Madou: 800m: 2’41.26 
Lieze Slos: 3/ 800m: 2’23.04 
Michiel Maes: 1/ speer: 42m49 
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Jun 
Ellen Claus: 3/ ver: 4m69 (PR) – 100m: 13.85 – 3/ 200m: 29.15 
Kjillsea Devoldere: 1500m: 5’26.71 (PR) 
Lieselotte Lauwers: 1500m: 5’46.95 
Lisa Vandekerckhove: 1500m: 5’50.87 (PR) 
Stephanie Callens: 1/ ver: 4m89 (PR + CR!) – 1/ hinkstap: 9m58 – kogel: 7m27 (PR) – 3/ discus: 25m35 (PR) 
Mathijs Maton: 100m: 12.22 (PR) – 200m: 24.66 – 2/ 400mH: 59.02  
Jarne Deprez: kogel: 9m73 (PR) – speer: 35m94 (PR) 
Kevin De Grande: 2/ 800m: 2’09.36 – 1500m: 4’28.0 
Sen 
Ellen Terryn: 1/ ver: 4m34 
Delphine Callens: 2/ ver: 4m23 – 3/ speer: 23m22 –  
3/ discus: 27m30 – kogel: 7m49 
Jantien Lievens: discus: 25m93 – kogel: 7m46 (PR) 
Lisa Vanluchene: 1/ discus: 28m67 – 3/ kogel: 7m46 
Pauline Vackier: 2/ speer: 26m10 – 2/ discus: 28m46 –  
1/ kogel: 9m04 
Robin Vanluchene: 3/ speer: 41m85 
Tom Vanluchene: 400mH: 64.76 
Bjorn Saelens: 5000m: 15’54.43 
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KAMPIOENEN EN MEDAILLEWINNAARS WINTERSEIZOEN 2016 

BELGISCH                                                                                                                      
GOUD NATHALIE D'HONDT W40 400m 63.38 
  JEROEN TANGHE M40 400m 55.32 
  GUNTHER VANHOUTTE M40 800m 2'03.27 
        
BRONS HANNE CLAUS SCH 60m 7.72 
  HANNE CLAUS SCH 200m 24.99 

  
CHARLOTTE 
HASPESLAGH W50 400m 70.71 

  CHRISTOPHE WILLEMS M40 800m 2'09.14 
  DIDIER LAUREYS M50 200m 26.14 
  PATRICK DE CRAENE   M50 polsstok 1m80 

VLAAMS                                                                                                                         
ZILVER HANNE CLAUS     SCH 60m 7.69 
  HANNE CLAUS   SCH 200m 24.78 
          
BRONS SARAH VERMEERSCH   W35 5-kamp 1292p 

PROVINCIAAL                                                                                   
GOUD HANNE CLAUS     SCH 60m 7.89 
  HANNE CLAUS SCH 200m 25.45 
  HANNE SCHEFFERS SCH hss 10m26 
  STEPHANIE CALLENS   JUN hss 9m48 
  NATHALIE D'HONDT   W40 400m 63.38 
  JEROEN TANGHE M40 400m 55.32 
  GUNTHER VANHOUTTE M40 800m 2'03.27 

  
MARLEEN 
HOORELBEKE W50 cross   

  
CHARLOTTE 
HASPESLAGH W50 400m 70.71 

  
DOMINIQUE VAN 
POUCKE M50 800m 2'18.55 

  PATRICK DE CRAENE M50 polsstok 1m80 
  PATRICK DE CRAENE M50 hss 8m11 
  DIDIER LAUREYS M50 60m 8.02 
  DIDIER LAUREYS M50 200m 26.14 
  DIRK LANNOO M50 1500m 4'47.94 
  FREDERIK COLPAERT M35 cross   
  DIRK LANNOO M50 cross   
          
ZILVER LEON DEDECKER MIN 2004 cross   
  PAULINE CALLENS SCH hss 8m64 
  PAULINE VACKIER SEN 800m 2'48.45 
  PAULINE VACKIER SEN kogel 8m83 
          

BRONS 
MATS DE 
BRABANDERE PUP 2006 cross   

  VICTOR DEDECKER MIN 2004 cross   
  LIEZE SLOS SCH 1999 cross   
  PAULINE CALLENS SCH ver 4m42 
  HANNE SCHEFFERS   SCH 60m  8.23 
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CLUBRECORDS INDOOR 2016   

NAAM     CAT PROEF NIEUW DATUM PLAATS OUD DATUM 
NOOR BRAECKEVELT MIN 1000m 3'29.03 12/12/2015 Gent 3'54.33 27/02/2011 
DIDIER LAUREYS   M50 60m 8.10 26/12/2015 Gent 8.11 14/03/2015 
SARAH VERMEERSCH W35 60m 8.90 26/12/2015 Gent     
PAULINE VACKIER   SEN kogel 8m83 9/01/2016 Gent     
BAPTISTE LAUREYS MIN 4x200m 2'04.06 16/01/2016 Gent 2'05.58 31/01/2004 
BERNARD LAUREYS MIN 4x200m 2'04.06 16/01/2016 Gent 2'05.58 31/01/2004 
ROBBE CALLENS 

 
MIN 4x200m 2'04.06 16/01/2016 Gent 2'05.58 31/01/2004 

BRECHT GORDIER   MIN 4x200m 2'04.06 16/01/2016 Gent 2'05.58 31/01/2004 
BRECHT BRAECKEVELT M35 60m 8.52 2/01/2016 Gent     
DIDIER LAUREYS   M50 300m 42.03 2/01/2016 Gent 42.86 14/02/2015 
BRECHT BRAECKEVELT M35 300m 42.01 2/01/2016 Gent     
DIDIER LAUREYS   M50 60m 8.08 16/01/2016 Gent 8.10 26/12/2015 
DIDIER LAUREYS   M50 200m 25.83 16/01/2016 Gent 26.05 14/03/2015 
HANNE CLAUS   SCH 60m 7.69 24/01/2016 Gent 7.72 8/02/2015 
HANNE CLAUS   SCH 200m 24.78 24/01/2016 Gent 25.11 8/03/2015 
BERNARD LAUREYS MIN 800m 2'28.72 27/01/2016 Gent 2'50.61 27.01.10 
SARAH VERMEERSCH W35 60mH-0,84 12.39 6/02/2016 Gent     
SARAH VERMEERSCH W35 ver 3m88 6/02/2016 Gent     
SARAH VERMEERSCH W35 hoog 1m15 6/02/2016 Gent     

SARAH VERMEERSCH W35 5-kamp 
1292p 
(CF) 6/02/2016 Gent     

BAPTISTE LAUREYS MIN 4x200m 2'02.79 14/02/2016 Gent 2'04.06 16/01/2016 
BERNARD LAUREYS MIN 4x200m 2'02.79 14/02/2016 Gent 2'04.06 16/01/2016 
ROBBE CALLENS 

 
MIN 4x200m 2'02.79 14/02/2016 Gent 2'04.06 16/01/2016 

BRECHT GORDIER   MIN 4x200m 2'02.79 14/02/2016 Gent 2'04.06 16/01/2016 
PATRICK DE CRAENE M50 polsstok 1m80 12/03/2016 Gent     
DOMINIQUE VAN POUCKE M50 400m 60.28 12/03/2016 Gent     
DOMINIQUE VAN POUCKE M50 800m 2'18.55 12/03/2016 Gent     
CHARLOTTE 
HASPESLAGH W50 400m 70.71 12/03/2016 Gent     
DIDIER LAUREYS   M50 60m 8.02 12/03/2016 Gent 8.08 16/01/2016 
JEROEN TANGHE   M40 400m 55.32 12/03/2016 Gent     
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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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Pistewedstrijden 2016 
 
 Maandag 16 mei Rubenscup te TORHOUT om 13.30 uur. 
Gratis deelname, inschrijven kan na de training op woensdag/vrijdag. Max. 3 proeven 
Uurrooster op www.houtlandatletiek.be 
Ben :  60m – 600m – kogelstoten – verspringen (voor jongens) – hockeybal (voor meisjes) 
Pup.:  60m – 1000m – hoog – kogel (voor jongens) – discus (voor meisjes) 
Min.:  150m – polsstok – 4x80m – kogel en speer (voor jongens) – ver en discus (meisjes) 
 
 Zaterdag 11 juni Rubenscup te ROESELARE om 13.30 uur. 
Gratis deelname, inschrijven kan na de training op woensdag/vrijdag. Max. 3 proeven 
Uurrooster op www.kavr.be 
Ben: 60m  – hoog – hockey – 4x60m – 3x600m 
Pup:  60m  – hoog en kogel (voor jongens) – ver en discus (voor meisjes) – 3x600m 
Min:  80m – 150mH – kogel – ver (voor jongens) – discus (voor meisjes) – 3x600m 
 
 Zaterdag 02 juli Provinciaal kampioenschap te ZWEVEGEM om 10.00 uur. 
Inschrijvingsgeld: 1,5 euro per nummer. Gratis toegang.  
Uurrooster te bekijken via www.azw.be. 
Inschrijven kan na de training op woensdag/vrijdag 
Benjamins:  60m – 600m – hoog – ver – kogel – hockey 
Pupillen:  60m – 1000m – 60mH – hoog – ver – kogel – discus – hockey 
Miniemen:  80m – 150m – 300m  – 1000m – 60mH/80mH – 150mH– hoog – polsstok – ver – kogel – 

discus – speer (150m, 300m en 1000m mogen niet samen gelopen worden) 
 
 Zondag 21 augustus Rubenscup te ZWEVEGEM om 13.30 uur. 
Gratis deelname, inschrijven kan na de training op woensdag/vrijdag. Max. 3 proeven. 
Uurrooster op www.azw.be 
Ben:  60m – 600m – hoog – kogel 
Pup:  60mH – 1000m – hockey – ver (meisjes) – hoog (jongens) – 4 x 60m 
Min:  60mH/80mH – 300m – ver – speer 
 

 Zondag 28 augustus te ROESELARE om 13.00 uur. Provinciaal Kampioenschap aflossingen. 
Uurrooster op www.kavr.be. Toegang gratis. 
Voor iedere categorie hetzelfde programma. Wie kan/wil deelnemen, laat zo snel mogelijk iets weten. (Het 
liefst voor de vakantie) 
Ben-Pup-Min: 4 x 60m  - 3 x 600m 
 
 Zaterdag 04 september te TIELT om 14.00 uur. Provinciaal kampioenschap meerkamp.  
Medailles per podium, snoepzakje voor iedere deelnemer. 
Deelname aan alle nummers verplicht. Uurrooster op www.avmo.be 
Ben: 4-kamp: 60m – 600m – ver – hockey 
Pup:  4-kamp: 60m – 1000m – ver – kogel  
Min: 5-kamp: 80m – 1000m – hoog – kogel – discus 
 
 
 Zaterdag 24 september te NIJVEL: Nationaal criterium voor de jeugd. 
Om hieraan te kunnen deelnemen dien je op voorhand in te schrijven. Aan de hand van de gelukte 
prestaties tijdens het seizoen worden voor de loopnummers 18 en voor de kampnummers 12 atleetjes 
geselecteerd.  
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 Zaterdag  24 september Rubenscup te KORTRIJK om 13.30 uur. 
Gratis deelname, uurrooster op www.kortrijksport.com 
 inschrijven kan na de training op woensdag/vrijdag. Max. 3 proeven 
Ben:  60m – 600m – ver – hockey 
Pup:  60m – 1000m – kogel – discus (voor jongens) – ver (voor meisjes) 
Min:  80m – 1000m – hoog – 4x80m – discus (voor jongens) – kogel (voor meisjes) 
 
Dit zijn allemaal wedstrijden waar begeleiding voorzien wordt door de trainers.  
In het clubhuis is de volledige zomerkalender van alle pistewedstrijden in te kijken. Ook op de website van 
de Vlaamse Atletiekliga kan je alle informatie vinden. Het staat iedereen vrij om naar andere wedstrijden te 
gaan dan diegene die op de clubkalender staan. Informeer je trainer als je aan een wedstrijd deelneemt! 
 

Verrassingsreis 
 
Als trainers houden we eraan om de atleetjes die actief 
deelnemen aan wedstrijden te belonen met een verrassingsreis. 
Wie tijdens het volledige seizoen (veldloop- en pisteseizoen) 
deelnam aan minstens 10 wedstrijden kan inschrijven voor deze 
gratis uitstap. Hierbij tellen ook de deelnames aan de 
oefencrossen, de relays te Gent, de Kerstcorrida van Tielt en de 
VAL-jeugddag mee. Zoals je ziet kan iedereen heel eenvoudig in 
aanmerking komen voor deze heel leuke uitstap die doorgaat op 
het einde van het zomerseizoen. 
 

 
 

WEDSTRIJDUITSLAGEN 
 
 Een laatste uitslag van de indoorcompetitie: op 3 maart trokken 12 Molenlanders naar Gent. 
Hun resultaten waren: 
Ben: Jorun Claus: 60m: 10.28 (PR) – ver: 2m98 (PR) 
 Heleen Lamont: 60m: 11.67 – ver: 2m30 
Pup: Hanne Callens: 60m: 9.64 (PR) – 1000m: 3’46.23 (PR) 
 Lore Maes: 60m: 10.24 (PR) – kogel: 4m39 (PR) 
 Lars Braeckevelt: 60m: 9.62 (PR) – 1000m: 4’00.93 (PR) 
Min: Noor Braeckevelt: 1000m: 3’30.00 

Maxime De Witte: 60mH: 11.23 – 60m: 8.46 – 150m: 21.09 (PR) 
Bernard Laureys: 1000m: 3”09.30 
Robbe Callens: 1000m: 3’23.28 
Léon Dedecker: 1000m: 3’18.11 (PR) 
Victor Dedecker: 1000m: 3’24.42 (PR) 
Baptiste Laureys: 1000m: 3’24.70 

 
 De allerlaatste veldloopuitslag is die van het Belgisch kampioenschap te Wachtebeke. Er  
werd gelopen onder een mooi lentezonnetje, de omstandigheden waren ideaal, behalve dat op sommige 
plaatsen het parkoers erg smal is voor een grote groep atleten en dat het 
daardoor soms echt wel drummen is. De uitslagen en foto’s staan op de 
clubsite. 
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Nog op de site: een mooie reeks foto’s van de Jeugddag! En dank aan de ontwerpers van de nieuwe 
Molenlandvlag, die is zéér geslaagd! AC Hamme heeft de spandoekenwedstijd gewonnen, maar er was een 
speciale vermelding van de jury voor onze vlag! 
 
En… enkele weken later stond het pisteseizoen voor de deur! 
 
 VAL-Jongerentrofee – 9 april – Deinze  
Op de website onder de nieuwsrubriek staat er een uitgebreid verslag van de meerkamp waaraan 6 
jeugdige atleten deelnamen. Met dank aan Koen Claus en vergeet zeker niet naar de mooie foto’s te kijken. 
Hier geef ik nog een overzichtje van de prestaties van deze geslaagde wedstrijdnamiddag. 
Benjamins (allemaal persoonlijke records) 
Jorun Claus: 60m: 10.63 – 600m: 2’21.73 – ver: 3m11 – kogel: 2m61 – 4-kamp: 806p 
Heleen Lamont: 60m: 11.87 – 600m: 2’30.94 – ver: 2m46 – kogel: 3m84 – 4-kamp: 494p 
Pupillen 
Hanne Lamont: 60m: 9.96 – 1000m: 3’47.25 – ver: 2m86 – hockey: 16m99 – 4-kamp: 1147p (PR) 
Miniemen 
Lise Lamont: 80m: 12.00 (PR) – 1000m: 3’31.76 – hoog: 1m30 (PR) – ver: 3m97 (PR) – kogel: 6m77 (PR) – 5-
kamp: 2296p (PR) 
Noor Braeckevelt: 80m: 12.93 (PR) – 1000m: 3’34.86 (PR) – hoog: 1m00 (PR) – ver: 3m05 – kogel: 6m34 – 
5-kamp: 1603p (PR) 
Babette Deceuninck: 80m: 13.68 (PR) – 1000m: 4’00.58 – 
hoog: GP – ver: 3m10 – kogel:5m64 – 5-kamp: 1057p (PR) 
 
De dag nadien was er een wedstrijd in Oordegem. In de 
uitslagen vinden we naast twee cadetten, 4 Molenlanders 
terug. Benjamin Achiel Dedecker verbeterde zijn tijd op de 
600m tot 2’21.56; zijn broers Léon en Victor deden 
hetzelfde op de 1000m. Léon liep 3’18.06 en Victor 
3’22.03. Zij deden ook voor het eerst mee aan het 
hoogspringen: Léon sprong over 1m15 en Victor over 
1m10. Pupil Michelle Cool liep de 60m in 10.02, in haar 
andere proeven vestigde ze persoonlijke records.  
Hockey: 25m94, kogel: 5m14 en verspringen: 3m60.  
 Beker van Vlaanderen-wedstrijden voor pupillen en miniemen 
Op zaterdag 16 april moesten de meisjes aantreden in Roeselare, de dag erna moesten de jongens naar 
Wervik. Beide ploegen kwamen zonder ambities aan de start, want door communies waren de ploegen 
allesbehalve compleet. Bij de meisjes waren er net genoeg Molenlandpupillen om een aflossingsploeg te 
vormen. Zij deden alle 4 hun uiterste best en ze werden verdiend eerste in hun reeks. De miniemen konden 
zelfs geen ploeg vormen; ze waren maar met drie en op het moment van de estafette was Noor al in de 
kerk om haar plechtige communie te doen. De jongens miniemen waren ook met te weinig om aan de 
estafette deel te nemen. Zo eindigden zowel de meisjes als de jongens onderaan het klassement. Maar… 
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aan de vele persoonlijke records te zien, deed iedereen zijn uiterste best en daarvoor een dikke proficiat 
aan iedereen! 
Pup 
Lore Maes: 60m: 10.23 (PR) – ver: 2m81 – kogel: 5m11 (PR) 
Michelle Cool: 60m: 10.00 – hockey: 28m45 (PR) – hoog: 1m05 
Hanne Lamont: 60m: 9.51 (PR) – 1000m: 3’41.26 – ver: 3m31 
Margot Tanghe: 1000m: 3’51.66 (PR) 
Tuur Lannoo: ver: 3m60 (PR) – kogel: 5m01 (PR) – 60m: 10.25 
Mats De Brabander: ver: 3m52 (PR) – hoog: 1m10 (PR) – 1000m: 3’52.31 (PR) 
Lars Braeckevelt: ver: 2m90 – hoog: 1m00 (PR) – 60m: 10.37 
Tibo Eeckhout: ver: 2m89 – 60mH: 15.20 (PR) – 1000m: 4’09.08 (PR) 
Emile Velghe: hockey: 28m50 (PR) – 60mH: 13.61 (PR) – 1000m: 3’38.98 (PR) 
Karsten Huys: hockey: 17m63 (PR) – 40m: 11.11 – 1000m: 4’14.99 (PR) 
Rémi Vervaecke: hockey: 20m21 (PR) – 60m: 11.48 (PR) – 1000m: 4’32.02 (PR) 
Milan Vroman: 60m: 12.54 
4 x 60m:  Margot, Hanne, Michelle en Lore: 38.38 
  Lars, Tibo, Emile en Mats: 39.76 
  Tuur, Karsten, Rémi en Milan werden gediskwalificeerd 
Min 
Noor Braeckevelt: 300m: 52.21 (PR) – kogel: 6m18 
Babette Deceuninck: 80m: 13.62 (PR) – 150m: 26.82 (PR) – speer: 9m74 (PR) 
Lise Lamont: hoog: 1m25 – ver: 4m00 (PR) – 1000m: 3’29.54 (PR) 
Robbe Callens: 80mH: 18.04 – 300m: 48.21 (PR) 
Robbe Vroman: speer: 19m14 (PR) – 150m: 25.03 (PR) 
Léon Dedecker: ver: 3m54 (PR) – 1000m: 3’23.53 
Victor Dedecker: kogel: 3m89 (PR) – 80m: 13.98 (PR) – 1000m: 3’27.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFICIAT AAN ALLE ATLETEN DIE HUN EERSTE OF PLECHTIGE COMMUNIE DEDEN, OF HUN LENTEFEEST OF 

GROEIFEEST !!! 
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Clubhuis Tielt 
 
 
 
In Meulebeke hebben we ons eigen loopkot, maar in Tielt gebruiken wij het clubhuis van onze 
moederverenging AV Molenland. Om nog beter met jullie te kunnen communiceren in Tielt, 
krijgen we een eigen aanplakbord/kast in het clubhuis. Zo kunnen onze leden daar de laatste 
nieuwtjes lezen over onze vereniging. Het bord bevindt zich in de rechter hoek van het clubhuis. 
 
 
 
 
Aandacht: 
Als je deelneemt aan wedstrijden, andere dan deze die hier aangekondigd werden, wil je mij dit dan 
laten weten? Een fotootje erbij om ons clubblad op te fleuren is ook aardig en leuk meegenomen. 
Dank, Karel 
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12-urenjogging tegen kanker 
Op 19 maart organiseerden we onze 6de 12-urenjogging tegen kanker. Het concept is gekend en was 
ook dit jaar succesvol. Niet tegenstaande het koude, winderige weer kwamen toch 608 lopers en 
wandelaars naar onze piste In deze groep telden we 41 leden van onze club.. Samen wandelden of 
liepen jullie met z’n allen 3977 km. Ook dit jaar was Luc Maes de man die de volle 12uren vol 
maakte. Hij was iets te laat gestart, zodanig dat de 2 uren in feite 12uur en 15 minuten waren. Luc 
liep 86 km in 12 uur. Op facebook vondt ik de aankondiging van  Filip Monbailleu die op onze 
piste 105 rondjes , of te wel een volle marathon voor het goede doel. Belangrijk bij deze dag is 
jullie financiële bijdrage. Uiteindelijk mochten wij 2071 EUR gelijk verdelen over ‘kom op tegen 
kanker’ en de kinderkankerdag. Langs deze weg wens ik jullie allen te bedanken voor jullie 
deelname, maar ik vergeet allerminst de vele medewerkers die deze dag mogelijk maakten. Ook 
dank aan de sponsors. Hieronder een foto impressie v van deze mooie dag. 
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De  ginsteloop 
De lopers konden op zaterdag 16 april kiezen over 3 afstanden, namelijk de 3, 6 en 10 km. 
Geoefende joggers zoals jullie vinden 3 km toch wat heel kort zo vinden we enkel lopers van onze 
club terug op de 6 en 10 km. Een opvallende prestatie is deze van Hilde Debrabandere die 11 werd 
op de 3km  en Kenny Maertens die 28ste werd op de 10 km.  Hierna werd er nagekaart bij het 
obligatoire natje en droogje. 
 
6km  10 km  
Hilde Debrabandere 31’09” Kenny Martens 40’11” 
An Didden 33’34” Antoon Vanryckeghem 42’29” 
Kathy Isebaert 33’49” Filip Naert 43’31” 
Sonja Semmetier 36’39” Patrice Lefranc 43’48” 
Gudrun Jacques 36’39” Bart Verhelst 46’28” 
Karen Dewinter 36’40” Wim Huys 46’33” 
Ann Billiet 36’49” Tom Dedecker 46’37” 
Aniana Cool 36’50” Stefaan Ver Eecke 47’42” 
Lien De Smet 39’46” Frankie Devooght 50’35” 
Erwin Soenen 41’29” Patrick Deceuninck 51’23” 
  Natascha Verstraete 51’24” 
  Luc Vanneste 55’32” 
 
Voordracht knieproblemen 
Op donderdagavond 14 april was ons clubhuis in Tielt de place to be voor een interessante 
voordracht over knieproblemen en nog meer hoe deze te voorkomen.  Een 20 tal mensen kwamen 
deze voordracht bijwonen. De voordracht werd gegeven door 2 dames, Whoopy Franssen en Lien 
Desmet,  die niet alleen hun vak goed beheersen, maar die beiden ook fervente lopers zijn. Hierdoor 
kregen we een zeer doelgerichte uitleg over knieproblemen bij lopers. Dat knieproblemen wel iets 
zijn die wel degelijk onze leden bezighoud, konden wij vaststellen door de vele vragen die gesteld 
werden door de aanwezigen. 
 
Start to run 
 
De start to runs van Meulebeke (ongeveer 40 deelnemers en Tiet ,15 deelnemers zitten reeds in de 
2de helft van de  opleiding. De testen in Tielt worden op donderdag 26 mei afgenomen en de test in 
Meulebeke op 25 mei afgenomen. 
In Zwevezele zijn we 3 weken ver en komen er 14 dames af voor de wekelijks loopsessies. Het 
moment om de testen af te nemen is voorzien eind juni, datum nog nader te bepalen. 
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WEGATLETIEK 
 
 
Tim Soenens wint de 12km(26/03) Brigand Ingelmunster, Charline Vanneste 
wint bij de dames, Bart Verkaemer wint de 5km in Sluis(20/03) 
  27 MAART 2016  

Brigandsloop Ingelmunster.  

A.V. Molenland beschikt over een aantal sterke paashazen. We konden genieten van hun prestaties 

tijdens onze criterium wedstrijd in de Brigandsloop  van Ingelmunster , maar ook een week er voor 

met Bart, Stijn en Erik. Heel mooi ! Ik zou zeggen : Zalig Pasen en proficiat aan onze clubmakkers 

! 

Met dank aan Rudi ( ik was 2 weken veilig in Egypte ) kan ik dit verslag maken. ” Terug prachtige 

resultaten van avmo – atleten”. 

Tim Soenens wint de 12 km  in 39’08”  . 8ste  Alexander Eggerick (8ste in 41’06”),  15de Dirk 

Lannoo in 43’43” èn eerste in cat +50  ! Charline Vanneste werd 29ste  in 46’36” èn eerste 

dame!  Patrick Deleersnijder (41ste in 47’46”), Bart Verschaeve  (43ste in 47’53”),  David 

Defour (44ste in 47’54”), Rudi Van Bruwaene ( 52ste in 49’16”) – Rudi werd 3de M+60 , Luk 

De vlaminck ( 55ste in 49’41”) , Pol Vackier ( 79ste in 51’35”), Geert Lievrouw ( 89ste in 

52’23”), Rik Lefevre ( 92ste in 53’01”), Johan Moyaert ( 94ste in 53’11”), Bart Guillemyn 

(104de in 53’52”), Luc Maes ( 135ste in 56’37”), Sabine Denolf ( 146ste in 57’17”), Bart 

Reyniers ( 172ste in  59’19”) , Nabila Taguema ( 219de in 1u06’16”), Linda Vermeersch ( 

233ste in 1u07’31”), Jolien Berthier ( 234ste in 1u07’35”). 

Katrijn Van Hulle wint de 6 km in 23’38” en Elke Spriet wordt 2de in 24’48”. Annick Coene  is 

54ste in 29’42” op 161 deelnemers. 

Er was ook nog een 3km met 75 deelnemers :  7, Leon Dedecker (10’12”), 9, Victor Dedecker 

(10’28”), 13, Senne Haverbeke (11’05”), 18, Rune Defour (11’40”), 22, Robbe Vromman 

(11’57”), 31, Babette Deceuninck, 34, Achiel Dedecker (13’21”) , 46, Milan Vromman 

(  14’41”) 

Eén weekje vroeger… Stijn Fincioen, Bart Verkaemer en Erik Carrette… en … 

Stijn Fincioen werd 5de in de internationale halve marathon in het Nederlandse Hapert in 

1u07’59”. Bjorn Saelens  werd 12de in een nieuwe besttijd : 1u12’34”. 

Jimmy Bultinck wint op 19/03 in Eernegem de 5km in 16’37” ( 62dln). Op de 10 km werd Mischa 

Declerck 2de in 33’01” en Tom Van Slambrouck 7de in 34’38”!!! Jawadde dadde.. 

Zondag 20 maart… Thomas Callewaert wint… Bart Verkaemer wint… 

Gits: 5 km Alexander Eggerick 2de in 16’57” (151 dln). Gits 10 km Thomas Callewaert wint in 

34’35” (197dln). 

Sluis: 5 km  Bart Verkaemer wint in 15’45“, Rune Defour 41ste in 20’53”. Sluis 10 km: David 

Defour 23ste in 39’28” ( 246dln). Sluis halve marathon met 650 deelnemers. 368ste Rita Delodder 
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(1u45’52”), 553ste Edwin Kint (2u01’15”), 587ste Annick Coene ( 2u05’25”) en 601de Sonja 

Semetier. 

Erik Carrette liep op zondag 20 maart 2016 de 6 uur van LOOS… we laten Erik  los om ons zijn 

mooie impressies van loos te laten smaken…:). Mooi! 

“LES 6 HEURES DE LOOS” (zondag 20 maart 2016) Voor de 14e keer – sinds 2003 – werd de “6 

Uur van Loos” gelopen, in een plaatsje randstad Rijsel,op 70 km van Ruiselede, minder dan een 

uurtje rijden.De organisatie is in handen van Franse spoorwegmannen, ‘cheminots’ van de SNCF, 

die samen lopen in hun club “Courir Ensemble”.Veel Vlamingen en bekenden van de “6 Uur van 

Aalter” namen deel aan vroegere Loos-editiesen stonden ook dit jaar aan de start. Als je in de 

uitslag 2 lopers hebt die meer dan 80 km bijeenlopen, dan zijn dat uiteraard cracks,maar dat is 

zeker te danken aan het ultra-lichtlopend circuit in het ‘Parc des Loisirs’. Je loopt rondjes van 

1,560 km,op een bijna bochtenloze tarmacbaantje, aangelegd tussen groene bomen en struiken, 

absoluut geen nadarcircuit.Telkens zie je van ver de tijdsklok en de voldoende ravito: minstens 5 

soorten vast, wel 5 soorten vloeibaar.Zelf had ik rondjes van minder dan 11 minuten voorzien. 

Uiteindelijk liep ik als veteran-car 53,173 km bijeen, eerste M70,bij de D.U.V. omgezet tot 74,006 

km volgens leeftijdscategorie.Gert Mertens was 2e met 82,082 km, cavaloper Bart Kerwyn uit Eeklo 

haalde 53,777 km en Luc Spartacus uit Watervliet 56,724 km,steeds maar denkend aan zijn gemiste 

biljartzondagvoormiddag.Je kan er ook als wandelaar deelnemen: vrouw Katrien haalde op een 

ontspannen manier 31,278 km.Al bij al een mooie organisatie, zonder veel tam-tam. Voor 15 euro 

mag je deelnemen, je krijgt een T-shirt, achteraf bier van ’t vat en belegd brood,plus een grote fles 

bier om mee te nemen, met een prijsdeling gestart in minder dan een uur na het einde van de 

wedstrijd.Bovendien een perfekte rondenregistratie met ‘puce’ of chip. Aan te bevelen en voor 

herhaling vatbaar.Intussen zie ik nog een Loos-uitslag van JCA-sportbestuurder Kurt Taghon: hij 

liep 65,689 km op 18 april 2010. 

We sluiten deze blog af op Pasen met dank aan Rudi om de uitslagen op te ‘sporen’, met dank 

aan onze webmaster Ignace Verkaemer en we wensen alle clubmakkers heel veel liefs toe in hun 

wereld van beleving : sporten, joggen, ademen, nieuwe inzichten, elkaar opnieuw ontdekken…leren 

van elkaar… en het beste van ieder van ons, koesteren we  in ons hart … onze liefde voor elkaar … 

ook als we zweten… ook als bxl lock down is…zijn we heel blij om in  België te zijn. 
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Stijn Fincioen, Jimmy Bultinck, Charline Vanneste en Misha Declerck : ze 
blijven winnen…eerste week april 2016. 
  6 APRIL 2016  

Op Paasmaandag won Jimmy Bultinck de 5,4 km in Ichtegem (51dln) in 18’03”. Op de 10,5 km 

won  Stijn Fincioen in 32’48” (284 dln) . Misha Declerck werd 3de in 34’43” en Tom Van 

Slambrouck 8ste in 35’43”. 

In Lovendegem (01/04) werd Thomas Callewaert 3de in 36’26” (69dln). Op zondag 3 april trok 

Charline Vanneste naar Roncq in Frankrijk om er de 10 km Foulées de nature te lopen. Ze won in 

38’42”. 

Misha Declerck liep op 03/04 de marathon in Parijs als tempoloopster voor Hanne Vandenbussche. 

Met een eindtijd van 2u38’34” kwam Hanne als 10de dame over de eindmeet met een persoonlijk 

record en heeft nu de 3de Belgische tijd gelopen. (geeft recht op deelname aan de Olympische 

Spelen in Rio) . Prachtig werk van Misha.  Misha haasde ook al Veerle Dejaeghere naar een tijd net 

onder de 2u32′ en een ticket voor de Olympische Spelen. Dat was vorig jaar in Berlijn. 

Stijn Fincioen loopt op zondag 17 april 2016 de marathon in het Duitse Hamburg, als persoonlijke 

tempomaker van Beata Naigambo uit Namibië. In 2008 werd deze 36-jarige atlete reeds 28ste op de 

Olympische marathon in Peking. In 2012 werd ze in Londen dan weer 38ste tijdens de Olympische 

marathon. Vorig jaar won ze in Valencia in een nieuw besttijd van 2u26’57” en werd ze 3de in de 

marathon van Hamburg in 2u27’28”. Het nationale record van Namibië staat op 2u26’09” en dat is 

ook het doel in Hamburg ! Ze is wel al zeker voor de selectie in Rio. 

Nu zaterdag 9 april is er Rollegem-Kapelle   (5 + 13 km) -criterium wedstrijd avmo-running 

center Hulste. 

De week nadien , 16 april, trekken we naar Oostrozebeke (6 + 10km)  . Deze wedstrijd telt mee 

voor twee verschillende criteriums : ‘avmo running center Hulste’  en ‘lopen in Molenland’. 

Veel loopplezier ! 
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Tim Soenens wint met ruime voorsprong de Ginsteloop van 10km in 
Oostrozebeke. Alexander Eggerick mee op het podium als 3de. 
//lakosta//Torhout en Antwerp marathon… 
  18 APRIL 2016  

In een mooi natuurgebied (Mandeldal) kregen we na jaarlijkse gewoonte een prachtige ‘Ginsteloop’ 

met talloze podiumplaatsen voor A.V.Molenland. Het frisse april-gril-weer zorgde voor de 

onvermijdelijke bui. We beginnen met de 10 km 

 

De start (foto) was heel typerend. Vier Molenlanders op één oranje rij : Tim, Alex, Geert en Dirk.  

(meer foto’s en hele mooie zijn te bekijken op site ‘avmo’- foto’s – Alexander Eggerick – (merci 

Alex en familie) 

Tim Soenens won in 32’57”, Alexander Eggerick (3de in 35’23”), Geert Royaert als 7de in 

36’26”  en eerste in cat +45, gevolgd door Dirk Lannoo (8ste in 36’53”) en 2de in cat +45 . Dirk is 

wel al +50, maar ja soms zijn de categoriën … wat ze zijn. Charline Vanneste werd 2de dame ( 

9de in 36’54”).  Bart Guillemyn (19de in 39’25”) en 3de in zijn categorie. Ons ‘Jerommeke’ had 8 

seconden voorsprong op Patrick Deleersnijder (22ste in 39’33”). Dat moet daar weer geestig 

geweest zijn ! Mooie tijden op een winderig parcours. 

Luk Devlaminck (35ste in 41’31”), Pol Vackier (36ste in 41’59”), Geert Lievrouw (38ste in 

42’21”), Antoon Van Rijckeghem (39ste in 42’29) en 3de in cat +55!, Jeroen Deroo (41ste in 

43’02”), Rik Lefevre  (44ste in 43’40”), Johan Moyaert (48ste in 43’53”), Whoopy Franssen ( 

49ste in 43’57”) en 3de in haar categorie, Elke Spriet ( 55ste in 45’07”) , Bart Reyniers (66ste in 

47’12”), Luc Maes (68ste in 47’18”), Sabine Denolf (71ste in 47’37”), Evelyn Devolder (74ste in 

48’03”), Bram Thieren (75ste in 48’04”), Katrien Vanhoutte (80ste in 49’28”), Thomas 

Vanluchene (90ste in 51’16”), Edwin Kint (96ste in 53’16”), Jolien Berthier (99ste in 55’09”) en 

Linda Vermeersch ( op 100 in 55’14”)… 

Op de 6,7 km (44 aankomsten) werd Jens-Magnus Verhelst 6de in 28’38” (2de in zijn categorie) 

Brecht Lannoo (die wel 5 ouder is was numero uno). Annick Coene werd 28ste in 36’33”. 

Op de 3,4 km werd Karsten Huys (geb 2006) 17de in 17’25” en eerste in zijn categorie. 

Rembertcorrida (15/04).   :  Alexander Eggerick  werd 13de in 33’40”.  Amaai en dan daags 

nadien het Mandeldal in O”’Beke. Katrijn Van Hulle werd 3de seniore (56ste in 40’48”). Katrijn 

wordt woensdag a.s. master … 

Lakosta halve marathon ( 16/04)  : Er waren 168 deelnemers. Frederik Colpaert werd schitterend 

3de in 1u13’03”. Rita De Lodder werd  103de in 1u46’10”. 

Antwerp marathon (17/04) : De marathon met 2000 deelnemers…. Dieter Cleenwerck werd 

122ste in 3u01’45”. Rudi Van Bruwaene werd 299ste in 3u19’00 (Rudi was tempoloper voor 

3u15-3u20). Er werden in Antwerpen stad geen mestoverschotten gemeld. Rudi had dus een 

comfortabele dag. Luc Maes , daags voordien aan de slag in de Ginsteloop, werd 1253ste in 

3u59’10”. 
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 Stijn Fincioen wint de 10 km in Roeselare, Charline Vanneste de 10 km in 
Brugge-Damme en Geert Royaert wordt 3de in de halve marathon Gent. 
  26 APRIL 2016  

We beginnen echter met Rudi Van Bruwaene (3u19’00”) als tempoloper met ballon op de 

marathon in Antwerpen. Daarmee werd hij eerste in zijn +60 categorie. Deze wedstrijd was tevens 

het Kampioenschap marathon bij de NMBS, waarin Rudi algemeen 2de werd.  Laten we zeggen , er 

zijn treinen die al trager gereden hebben over 42 km. 

Stijn Fincioen won op 22/04 in Roeselare de 10 km  in 29’34. Alexander Eggerick werd 9de in 

31’57”. Er waren 1257 deelnemers. 

Geert Royaert ( 24/04) werd in de halve marathon Havenloop in Gent 3de in 1u19’45”  (563 dln) 

en An Billiet liep 2u05′ (468ste). Diezelfde zondag werd de 10 km in Brussel gelopen met 2.256 

deelnemers op een naar gewoonte zwaar en heuvelachtig parcours. Rudi Van Bruwaene werd 

85ste in 42’14” en eerste M+60, dan 135ste Bart Verschaeve in 43’46”, en 1601de Nabila 

Taguema in 1u08’10”. Onze clubmakkers, Rudi, Bart en Nabila waren “pacers” voor 

respectievelijk 40min, 45min, en 1u10. 

Charline Vanneste won de klassieker Brugge-Damme-Brugge in 36’49”. Algemeen werd ze 17de. 

er waren 449 deelnemers. 

De volgende wedstrijden voor ons criterium :  Aalter op 13 mei voor de 8km of de 16km. Dan 

volgen Torhout (10+21+42km) op 17/06, en de 10 km in Egem op 25/06. 

Veel succes ! 

Erwin. 
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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  



 32 

 

 
 
 
 
 
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 

 


