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39 jaargangen verscheen ons geliefde clubblad op dit papier….
En nu, bij de start van het 40ste
clubbladjaar, verlaten wij het
vertrouwde papier en treden wij het
elektronisch tijdperk binnen.

Vanaf het 2de nummer van dit
jaar, verschijnt het clubblad
digitaal.
In plaats van dit clubblad te drukken, sturen we je het via e-mail. Je hebt enkel
Adobe Reader nodig om dit clubblad te kunnen lezen.
Op onze vernieuwde website komt er een archieftab waar je alle clubbladen vanaf
jaargang 2014 op terug zal vinden.
Wat verandert er nog?
We blijven je om de 2 maanden bestoken met het nieuws van onze vereniging, maar
je krijgt nu wel een kleureneditie in plaats van zwart-wit.
Als test ontvangen jullie in de komende weken dit clubblad eveneens elektronisch.
Zo kunnen we eventuele fouten en hiaten in ons e-mailbestand opsporen en
verbeteren. Bij deze mail zal een link zitten om Adobe Reader te installeren op je
computer.
We stellen vast dat heel wat van onze, vooral jonge, atleten een eigen e-mailadres
hebben. Wij vinden het wenselijk dat de ouders eveneens dit clubblad ontvangen.
Daarom vragen wij aan de ouders om hun e-mailadres eveneens door te geven.
Noteer wel in je berichtje voor welke atleet of atleten je het elektronisch clubblad
wenst te ontvangen
Ben je echt verknocht aan de papieren uitgave, dan stuur je mij een mailtje en we
zorgen er voor dat je dit clubblad op papier ontvangt.
karel.cannaert@skynet.be
namens het bestuur,
Karel Cannaert
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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 :
Elektronisch clubblad
Bescherm-en ereleden
Redactioneel
Jaarfeest
Joggingclub
Oostkust
Wegatletiek
Verjaardagen

3
5
6
9
24
30
32
40

Volgend clubblad verschijnt op woensdag 05 maart. Artikels binnen bij eindredactie ten laatste
vrijdag 28 februari 2014. kristof_haverbeke@telenet.be
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REDACTIONEEL
Het jaar 2013 is voor AV Molenland geëindigd met een voltreffer. De Kerstcorrida was een
schitterende organisatie met als beloning een recordaantal deelnemers. Genietend van een
stormluwe, droge en behoorlijk warme dag (toch voor de tijd van ’t jaar) hadden de
organisatoren alles mee om van de Corrida werkelijk een loopfeest te maken. De kers op de
taart werd gezet door de overwinningen van Jan Petralia en Stijn Fincioen, met daarbovenop
nog tal van podiumplaatsen voor AVMO-atleten. De clubatleten en de leden van de joggingclub
hebben massaal deelgenomen. Dank, niet alleen aan de atleten, maar vooral aan de
organisatoren en alle medewerkers. Jullie mogen allemaal een pluim op jullie hoed steken!
De tijd vliegt door de jaren… weeral een jaar voorbij.
Terugkijkend was het voor de club een goed jaar: de voorzitterwissel en bestuursveranderingen hebben geen grote deiningen veroorzaakt, op dat vlak draait alles zoals het
hoort; er was het feest voor het 40-jarig bestaan van de club; we hadden nog nooit zoveel
aangesloten leden; de organisaties liepen gesmeerd; enz…
Wat heeft 2014 voor A.V.M.O. dan in petto? We kunnen niet in een glazen bol kijken, maar we
kunnen alleen maar hopen dat de huidige conjunctuur zich verder doorzet. Indien alle leden en
medewerkers even oprecht en actief betrokken blijven, kan dit geen problemen geven. We
kijken de toekomst sowieso hoopvol tegemoet.
Wat we wél al zéker weten is dat naast de indoorwedstrijden, de wegwedstrijden (waarin vele
Molenlanders tegenwoordig in de kijker lopen), de veldlopen (oa. het provinciaal
kampioenschap) de volgende afspraak dat niet mag gemist worden, het jaarfeest is (zie
uitnodiging verder in dit blad) Dit feest is jaarlijks 1 van de hoogte-punten wat de clubsfeer
betreft; een avond die niet te missen valt!
Een nieuw jaar is gestart. We wensen elkaar van alles toe. Aan alle actieve leden wens ik
sportieve voldoening en tevredenheid toe. Voor de ene is dat het behalen van medailles en
clubrecords, voor vele anderen betekent dat zichzelf overtreffen. Voor iedereen wens ik vele
momenten van klein en groot geluk. Zorg goed voor jezelf en allen die voor jou dierbaar zijn.
Koester de momenten van samenzijn en vriendschap. En vooral wens ik jullie allen een goede
gezondheid en een hoopvolle blik gericht naar de toekomst!
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SECRETARIAAT
FAMILIENIEUWS

Met droefheid melden wij het overlijden van de heer Marcel Vanluchene.
Hij stierf op 29 december op 88-jarige leeftijd.
Hij was de vader van clubbestuurde Dirk Vanluchene en zijn echtgenote Chantal, de grootvader
van Glenn, Tom en Robin. De broer van Frans en nonkel van trainer Joost.
We bieden de ganse familie onze innigste gevoelens van deelneming aan.
SECRETARIAAT

Nieuwe leden:
Benjamins: Tuur De Brabander – Tielt
Amelieke Bossuyt – Pittem
Sandro Bridoux – Meulebeke
Pupillen:
Jarco Bossuyt – Pittem
Miniemen:
Alexander Scheerens – Tielt
Siebe Bridoux – Meulebeke
Sylas Bridoux – Meulebeke
Cadetten:
Lorenzo De Roust – Wingene
Seniors:
Mahamadou Fomba – Tielt

Neo Feys – Tielt
Miró Bogaert – Pittem
Sari Bridoux – Meulebeke


Het veldloopseizoen is al meer dan voor de helft voorbij; de crossatleten mogen
dan volgende clubverplaatsingen niet missen:
- Maldegem op 12 januari – www.acmeetjesland.be
- Ieper op 19 januari - http://http:/ieper.flac.be
- Veurne op 26 januari – www.macw.be
- Torhout op 2 februari – www.houtlandatletiek.be – Provinciaal Kampioenschap
- Ardooie op 23 februari – www.flac.be
Het Belgisch kampioenschap vindt plaats op zondag 9 maart te Wachtebeke.
Het Belgisch kampioenschap voor de masters vindt een week later plaats, maar de locatie werd
nog steeds niet bekend gemaakt.
Voor deze kampioenschappen moet er op voorhand ingeschreven worden via het secre-tariaat;
wie wenst deel te nemen doet dit zoals altijd via mail. Voor het BK in Wachtebeke moet dit ten
laatste tegen 23 februari gebeuren; voor de masters is dit tegen 2 maart.
Sinds vorig jaar werd een Vlaams kampioenschap in het leven geroepen: die gaat door op 16
februari te Rotselaar (geen voorinschrijvingen nodig)
Van het provinciaal kampioenschap willen we er, zoals elk jaar, een feest
van maken!
Ons jaarlijks doel is om met zoveel mogelijk atleten deel te nemen en
ons streefcijfer is 100!
En dan ook nog eens zoveel mogelijk supporters die met allerlei
‘lawaaimakers’ voor ambiance zorgen!

Masters: in het veldlopen nemen de dames masters normaal gezien de start in
hun eigen categorie; indien zij echter wensen uit te komen in de categorie van de seniors moet dit
op voorhand gemeld worden aan het secretariaat
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Overzicht van de indoorkampioenschappen:

Kampioenschap

KvV Cad/Sch
KvVl Alle Categorieën
BK meerkampen masters
BK en KvV meerkampen
BK 4 x 200m A.C.
BK Alle Categorieën
BK Jun/Bel
BK Cad/Sch
BK Masters

Datum

Plaats

zo 19 januari
zo 26 januari
za 1 + zo 2 februari
za 1 + zo 2 februari
zo 9 februari
za 15 februari
za 1 maart
zo 2 maart
za 8 maart

deadline
inschrijvingen
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent

zo 05 januari
zo 12 januari
zo 19 januari
zo 19 januari
zo 26 januari
zo 02 februari
zo 16 februari
zo 16 februari
zo 23 februari


Zoals het ernaar uit ziet, moet de winter nog beginnen…, maar toch is het nuttig
om al enkele data mee te geven van het pisteseizoen. Hou er rekening mee bij de planning van je
agenda. Vooral voor de wedstrijden van de Beker van Vlaanderen willen we op iedereen beroep
kunnen doen!
- Eigen meetings:
Zon. 13 april:
openingsmeeting (vanaf cadet)
Zon. 20 april:
Beker van Vlaanderen-wedstrijd pup/min jongens
Zon. 27 april:
Provinciaal kampioenschap (2de dag)
Woe. 7 meil:
SVS-provinciaal kampioenschap jongens (schoolsport)
Don. 29 mei:
Rubenscup (meeting voor ben/pup/min)
Zon. 1 juni:
Mastersmeeting
Zon. 7 september:
meeting voor cad/sch
Zon. 20 september: jeugdmeerkamp
- Wegwedstrijden met medewerking van AVMO:
Zat. 26 april:
Ginsteloop – Oostrozebeke (De Ginste)
Zon. 1 juni:
Watewyloop – Tielt
Zat. 28 juni:
Saladekermisloop – Egem
Zat. 23 augustus:
Wingene
SAMENSTELLING BEKERS VAN VLAANDEREN 2014
BvVl Pup/Min meisjes – zaterdag 19 april

FLAC – AVMO – MACW – AVR – AZW – ASVO – ACG – DEIN – HCO – OB
BvVl Pup/Min jongens – zondag 20 april

AVMO – MACW – AVR – FLAC – AZW – ASVO – DEIN – ACG – VS
BvVl Cad/Sch meisjes – zaterdag 3 mei – afdeling: Landelijke 2 B
AVLO – AVR – ACW – AVMO – EA – KAAG – FLAC – HCO – LEBB – AZW – MACW – KKS
BvVl Cad/Sch jongens – zondag 4 mei – afdeling: Landelijke 2 B
AZW – KAAG – EA – OB – VOLH – ACME – ASVO – ACBR – DAC – HAC – AVMO – ACP
BvVl vrouwen – zaterdag 10 mei – afdeling: Landelijke 2 A
EA – AVR – LYRA – AVMO – VITA – STAX – MACW – LIER – ZELE – ABES – OB – KKS
BvVl mannen – zondag 11 mei – afdeling: Landelijke 2 B
VITA – ASVO – STAX – RIEM – LEBB – ZELE – OB – MACW – AVR – HALE – AVMO – ACP
BvVl Masters vrouwen – zondag 8 juni – afdeling 2
ATLA – ABES – ZWAT – RAM – AVKA – AVLO – ASVO – AVZK – AZW – LEBBE – VAC –AVMO
BvVl Masters mannen – zondag 8 juni – afdeling 1
MACW – RCG – ACHL – AVLO – DEIN – HAC – ROBA – LIER – ACME – VAC – EA – AVMO
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JAARFEEST AVMO
VRIJDAG 14 FEBRUARI 2014
FEESTZAAL ‘DE VERREKIJKER’
WINGENE
AANVANG : 19 UUR
VOOR WIE?
- alle Molenlanders met familie en vrienden
- alle medewerkers, trainers en bestuursleden
- alle sponsors, beschermleden en ereleden
HOE VERLOOPT DE AVOND?
- verwelkoming met een aperitief of glaasje fruitsap
***
- maaltijd: BEENHAM met:
assortiment koude groenten (sla, wortelen, tomaten)
assortiment warme groenten (broccoli, wortelgratin)
frietjes, gratin dauphinois
assortiment koude en warme sauzen
-12jarigen kunnen kiezen voor frietjes met frikadel en jungle burger en zij
kunnen aanschuiven aan de groenten en sauzen
***
- een terugblik op het voorbije seizoen en komende seizoen
- uitreiking van medailles en prijzen van het afgelopen atletiekjaar
***
- gezellige babbel tot in de late of vroege uurtjes
KOSTPRIJS?
11 euro voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
6 euro voor alle kinderen jonger dan 12 jaar
HOE INSCHRIJVEN?
Via betaling in het clubhuis ten laatste tegen vrijdag 31 januari
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Opleiding tot jurylid
Vanaf 2014 biedt de Vlaamse Atletiekliga samen met de Vlaamse Commissie voor Juryleden een
opleiding aan voor juryleden die éénvormig zal verlopen in elke provincie.
De opleiding bestaat telkens uit 3u theorie en 3u praktijk, gevolgd door een korte schriftelijke
evaluatie. Nadien loopt de cursist stage tijdens 3 wedstrijden en treedt daarbij éénmaal op bij het
lopen, éénmaal bij het werpen en éénmaal bij het springen. Op die manier wordt het nieuwe jurylid
optimaal klaargestoomd om als een waardevol jurylid bij wedstrijden op te treden.
Na het succesvol doorlopen van deze opleiding ontvangt het nieuwe jurylid de jurybadge en de
reglementen.
De volgende docenten werden door de Vlaamse Commissie voor Juryleden aangeduid:
Voor West-Vlaanderen: Rita Debusschere en Kathleen Van Camp
Zij beschikken allen over een jarenlange ervaring als jurylid.
De eerste opleiding in de nieuwe structuur zal in elke provincie
doorgaan op
zaterdag 29 maart 2014
Voor West-Vlaanderen gaat de opleiding door in het clubhuis van
Molenland!
(Een volgende opleiding wordt in elke provincie voorzien in de maand
september)
Geïnteresseerden kunnen zelf kiezen in welke provincie ze deelnemen
aan de opleiding.
Minimumleeftijd tot deelname: 16 jaar
Deelname aan de opleiding is gratis.

Om de organisatie vlot te laten verlopen vragen wij uiterlijk 14 dagen voor de sessie de deelname te
bevestigen bij An Van Honsté, anvh@val.be, met opgave van de naam en de vereniging van de
deelnemer.
Voor verdere inlichtingen kan men steeds terecht bij
An Van Honsté, 02/474 72 17 of bij Rita zelf.

WEDSTRIJDUITSLAGEN
Veldloop Waregem – 3 november
Na een voorsmaakje op het veldloopseizoen met de Relays, werd nu het echte crosswerk
voorgeschoteld. Molenlanders waren op verschillende fronten actief.
In Waregem kwamen 32 AVMO-ers opdagen, waaronder een mooi groepje jeugdatleten. De cross
op de renbaan was ooit één van de meest toonaangevende veldlopen van het land; jammer, maar
jaar na jaar stellen we vast dat de opkomst aan het dalen is. Dit jaar werd de omloop wat
gewijzigd, wat de cross ten goede kwam. In de korte cross liet Robin Vanluchene zijn 2
10

medestarters al vlug in de steek om autoritair naar de overwinning te lopen. Hij moet er niet van
wakker liggen dat er zo weinig startenden waren: hij was deze keer de beste! De namiddag verliep
onder goede weersomstandigheden, maar de wedstrijd was net op tijd gedaan, want dan gingen
de hemelsluizen open en kregen de medewerkers die het parkoers aan het afbreken waren een
geweldige reeks stortbuien over zich.
Cadetten
(24) 10/ Jolien Madou – 11/ Fran Royaert – 21/ Camille Deceuninck
Korte cross
(3)
1/ Robin Vanluchene
Masters
(7)
6/ Marianne Verbauwhede
(16) 6/ Bart Verkaemer – 13/ Pol Vackier
Diezelfde namiddag werden Tom Vanslambrouck 9de en Dieter Brouckaert 17de in de veldloop te
Zwijnaarde.
Aan het Zilvermeer in Mol (lotto CrossCup):
Dit seizoen heeft Frederik Colpaert zijn zinnen gezet op het eindklassement van de Lotto
CrossCup in de masterscategorie M35. In Mol toonde hij zich meteen de beste van de 83
deelnemers. Dirk Lannoo werd in dezelfde reeks 42ste. Senior Jan Petralia verschijnt ook aan de
starten van CrossCup-veldlopen: in Mol eindigde hij op de 33ste plaats.
***************
Veldloop Maria-Aalter – 10 november
63 Molenlandse slijkduivels konden hun hartje ophalen tijdens de cross te Aalter. ’ t Was weer een
gezellige, drukke bedoening aan de tent van Molenland, vooral dan bij het schuilen voor de enkele
regenbuien die we te verwerken kregen. De start van de reeksen van de cadetten meisjes en
masters was opvallend oranje gekleurd. Dit was ook 3x het geval voor het podium: Thomas
Devriese liep een beresterke wedstrijd met een derde plaats als beloning. Els Van Coillie was
oppermachtig bij de masters en Bart Huys gaf blijk van een even goede conditie door derde te
finishen. Proficiat!
Cadetten
(54) 13/ Nona Stevens – 16/ Jolien Madou – 19/ Faith Maes – 22/ Fran Royaert –
40/ Marlies Huys – 49/ Renee Dewitte
Scholieren
(26) 12/ Kjillsea Devoldere – 15/ Lieselotte Lauwers –
24/ Stephanie Callens
(36) 17/ Jonas Steyaert – 26/ Kevin De Grande
Juniors
(15) 3/ Thomas Devriese – 6/ Brecht Lannoo
Seniors
(29) 12/ Elke Bruwier – 23/ Ashley Haeck – 25/ Emelie
Butseraen
(42) 38/ Alexander Eggerick
Masters
(30) 1/ Els Van Coillie – 12/ Marleen Hoorelbeke – 13/ Marianne
Verbauwhede – 26/ Christa Geerolf
(86) 3/ Bart Huys – 25/ Dirk Lannoo – 33/ Geert Royaert – 52/ Pol Vackier – 53/ Bart
Guillemyn – 84/ Ronny Verhaeghe
**************
Veldloop Deinze – 17 november
De veldloop in Deinze heeft zich opgewerkt tot de cross met het meeste aantal deel-nemers (>
1500), het Belgisch kampioenschap niet meegerekend. Het is daar telkens een echt loopfeest. Als
je in zo’n grote bende deelnemers een toptien plaats kan behalen, dan ben je sowieso al een krak!
Cadetten
(75) 19/ Jolien Madou – 21/ Lieze Slos – 39/ Fran Royaert – 59/ Marlies Huys –
60/ Camille Deceuninck – 73/ Pauline Callens
Scholieren
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(36)

24/ Lieselotte Lauwers – 28/ Lisa Vandekerckhove – 29/ Ellen Claus –
32/ Stephanie Callens
(55) 47/ Jonas Steyaert
Juniors
(30) 10/ Brecht Lannoo
Seniors
(45) 17/ Elke Bruwier – 37/ Ashley Haeck – 41/ Pauline Vackier
(74) 8/ Tom Vanslambrouck – 40/ Bjorn Saelens – 42/ Robin Vanluchene –
55/ Alexander Eggerick
Masters
(40) 18/ Marleen Hoorelbeke – 21/ Marianne Verbauwhede
(46) 10/ Dirk Lannoo – 43/ Edwin Kint
(86) 33/ Geert Royaert – 62/ Pol Vackier
**************
CrossCup Roeselare – 24 november
51 Molenlandse atleten verschenen aan de start in Roeselare.
Het was wachten tot de laatste reeks om een Molenlander op
het podium te zien. Met een derde plaats verstevigde Frederik
Colpaert zijn klassement in de CrossCup, waar hij aan de
leiding staat. Bij de masters dames staat Marianne
Verbauwhede ook eerste geklasseerd in haar categorie!
Cadetten
(51) 20/ Jolien Madou – 23/ Faith Maes – 44/ Camille
Deceuninck – 49/ Renee Dewitte
Scholieren
(32) 17/ Kjillsea Devoldere – 29/ Ellen Claus
(42) 26/ Kevin De Grande
Korte cross
(53) 30/ Niels Deboodt – 52/ Mahamadou Fomba
Juniors
(55) 39/ Thomas Devriese
Masters
(18) 10/ Marianne Verbauwhede – 17/ Christa Geerolf
(71) 3/ Frederik Colpaert – 39/ Geert Royaert – 49/ Pol Vackier
Diezelfde namiddag was Tom Vanslambrouck naar Zele getrokken. Hij werd er knap 6de op 18
deelnemers.
**************
Veldloop Oudenaarde – 1 december
De organisatoren van de cross in Oudenaarde werden eindelijk
eens beloond met ideale weersomstandigheden. Voor zover ik
weet en vele anderen die er ook al sedert jaren bij zijn, beaamden
dat Oudenaarde nog nooit mooi weer kende. Dit resulteerde in een
recordopkomst van 1072 atleten, waaronder een klein groepje
Molenlanders: 35 in totaal. ‘t Was daar wel een lekker weertje,
maar dat betekende niet dat er niet in het slijk moest geploeterd
worden! In een sterk deelnemersveld behaalden de AVMO’ers
mooie plaatsen met een podiumplaats voor Els Van Coillie die
haar conditie van Aalter kon aanhouden om in Oudenaarde als
derde te finishen bij de masters.
Cadetten
(42) 10/ Jolien Madou
Scholieren
(20) 9/ Kjillsea Devoldere
Seniors
(46) 21/ Elke Bruwier – 37/ Ashley Haeck
Masters
(43) 3/ Els Van Coillie – 16/ Marleen Hoorelbeke – 18/
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Marianne Verbauwhede – 35/ Christa Geerolf – 36/ Nabila Taguema
(107) 43/ Geert Royaert – 75/ Pol Vackier
CrossCup Brussel – 22 december
In het park van Laken (eerlijk gezegd een véél mooier parkoers dan die waarop het Europees
kampioenschap betwist werd) verdedigde Frederik Colpaert met verve zijn leidersplaats in het
totaalklassement bij de masters M35 van de Lotte CrossCup. Hij eindigde mooi als derde en pakte
zo de nodige punten. Tussen een select internationaal gezelschap stonden ook 2 Molenlanders
aan de start: Stijn Fincioen werd 25ste en Jan Petralia vinden we terug op 57ste plaats.

Indoorwedstrijden in de Topsporthal te Gent:
21/12/2013
Cadetten

Hanne Claus:
Faith Maes:
Hanne Scheffers:

200m: 25.56 (PR + CR!)
60mH: 9.67 (PR) – 200m: 28.26 (PR) – ver: 4m27 (PR)
60mH: 10.56 – 60m: 8.56 (PR) – 200m: 29.11 (PR)

Scholieren

Mathijs Maton:
Jarne Deprez:

60m: 7.86 (PR) – kogel: 8m97 (PR)
60m: 8.07 (PR) – kogel: 8m78 (PR)

Juniors

Irma Carpentier:
Manuel Van Acker:

200m: 27.20
400m: 52.34

Seniors

Benoit Maryns:

kogelstoten: 10m12 (PR + CR!)

Masters

Didier Laureys:
Bart Verkaemer:

60m: 8.35 (PR + CR!)
1500m: 4’26.87

26/12/2013
Cadetten

Hanne Scheffers:
Stephanie Callens:

60m: 8.61 – 200m: 28.42 (PR) – ver: 4m45 (PR)
200m: 29.68 (PR) – kogel: 8m23 (PR)

Scholieren

Mathijs Maton:

60mH: 9.40 – hoog: 1m60 (PR)

Juniors

Irma Carpentier:

200m: 27.08

Masters

Didier Laureys:
Bart Verkaemer:

60m: 8.27 (PR + CR!)
mijl: 4’54.13 (PR + CR!)

28/12/2013
Cadetten

Hanne Claus:
Michiel Maes:

60m: 7.96 (PR + CR!) – hoog: 1m50 (PR)
kogel: 9m41 (PR) – 60m: 8.50 (PR)

Scholieren

Ellen Claus:
Jarne Deprez:
(PR)
Mathijs Maton:

ver: 4m24 (PR) – 300m: 46.33 (PR)
60m: 8.04 (PR) – 300m: 41.70
300m: 38.33 (PR)

Het indoorseizoen is nog maar enkele wedstrijden
bezig en er werden al volop knalpres-taties geleverd.
Tal van persoonlijke records werden neergezet,
maar dé superprestatie mag Hanne Claus op haar
naam schrijven. In de twee sprintnummers gaf ze
meteen haar visitekaartje af. Op de 200m verbeterde
Hanne het clubrecord dat met een tijd van 27.07 op
naam van Fieke Vlaeminck stond; vanuit een
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ongunstige 2de baan liep Hanne naar een beresterke tijd van 25.56. Dit is dus niet zomaar een
kleine verbetering van het clubrecord! Als cadet liep Hanne de snelste tijd van alle 200m-reeksen,
dus ook van de junioren- en seniorenreeksen. Een weekje later knalde ze weer uit de startblokken
om haar eigen clubrecord op de 60m aan te scherpen met ditmaal een duik onder de 8 seconden.
Een andere sterke prestatie kwam van 1ste jaars cadet Faith Maes die ei zo na in haar eerste
wedstrijd het clubrecord op de 60m horden op haar naam schreef. Allereerste optreden in ‘den
atletiek’ was er voor master Didier Laureys. Na een voorgeschiedenis in de voetbalsport is hij nu
zijn snelle benen aan het uittesten in de sprint met sterke tijden als resultaat. Verheugende
vaststelling is dat Benoit Maryns weer de competitiesmaak te pakken gekregen heeft; hij
debuteerde bij de seniors met mooie en regelmatige worpen in het kogelstoten. Bart Verkaemer
zette een clubrecord neer op de mijl, een afstand die niet zo vaak indoor gelopen wordt.
Proficiat aan alle atleten voor deze schitterende start van het indoorseizoen !!!
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Dat de Kerstcorrida een formidabel succes was, werd al vernoemd in redactioneel. Hieronder het
verloop van het aantal deelnemers van de laatste vijf jaar. In 2010 was er een onderbreking van de
gestage groei: dit was te wijten aan de winterse weers-omstandigheden, waarbij de meteodiensten
zelfs hadden afgeraden om buitenshuis te gaan…
Jaar

Dames 5km

Heren 5km

10km

2009

173

153

552

2010

150

132

491

2011

242

220

657

2012

247

229

759

2013

319

268

853
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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

IJS & KAASHOEVE ‘KLIMOP’
Frans TANGHE & Lea VANDEVOORDE
Schoutskruisestraat 11 - 8755 Ruiselede
Tel. 051/68 83 13
Ee n de ugd d oe nde i jsst op me t z ome r te r r as ge l ege n l angs de
P oe k e be ek - e n WTV-r oute .
Ie de r e z ate r dag aanwe zi g op de boe r e nmar k t te Ti el t (1 4u00 tot 16u00)
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Miniclub- Miniclub- Miniclub- Miniclub- Miniclub

1. Wedstrijdresultaten
Goed halfweg het veldloopseizoen (al 5 achter de rug, zes nog te gaan) willen we onze
tevredenheid eens uitdrukken … we noteerden telkens een mooie aantal aanwezige jeugdige
atleetjes : Waregem 26, daarna een mooi stijgende lijn met 36 in Aalter en 42 in Deinze. In
Roeselare mochten we 36 youngsters verwelkomen. Ondanks de verre verplaatsing naar
Oudenaarde waren daar toch 24 jongeren die de hun spikes aanbonden. We zagen habituées,
maar we zagen ook veel nieuwe gezichten … nieuwe gezichten die meer dan één keer
present tekenden. We zijn blij dat er nog altijd vele atleetjes en ook hun ouders de weg naar
onze wedstrijden vinden.
Tijd om pluimen uit te delen … alle aanwezigen verdienen een pluim, voor hun inzet,
enthousiasme en bereidwilligheid om telkens opnieuw hun best te doen, ook al zijn de
omstandigheden niet altijd even goed en aangenaam … koud, wind, regen, sopnatte
ondergrond … doe het maar hé … steeds weer !!
Vandaar …

Ook de papa’s en/of mama’s die hun atleetjes ter plaatse brengen, die zich longen uit lijf
schreeuwen om de oranje-blauwe atleetjes aan te moedigen… dankjewel!
Naast de pluimen willen we ook enkele dikke duimen uitdelen … voor enkele lopertjes die
zich in de kijker liepen de voorbije wedstrijden … Volgende atleetjes hebben hun stek
binnen de top tien al aardig weten te vinden ... Lars Braeckevelt, , Hanne Lamont, Michelle
Cool, Yari Taelman, Emiel Velghe, Noor Braeckevelt, Lise Lamont, Lieze Haverbeke,
Maxime Dewitte, Bernard Laureys, Charelle Cool, Matice Van Walleghem… voor hen
doen we …
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Uitslag veldloop Waregem – zondag 3 november

Ben °2006-°2007
(14)
4/ Michelle Cool
(17)
4/ Lars Braeckevelt – 6/ Yari Taliman
Ben °2005
(15)
5/ Hanne Lamont
(27)
9/ Emiel Velghe
Pup °2004
(16)
7/ Noor Braeckevelt – 8/ Lise Lamont – 11/ Babette Deceuninck
(22)
3/ Maxime De Witte – 7/ Léon Dedecker – 9/ Robbe Vroman – 11/ Victor Dedecker
– 15/ Tibe Vandekerckhove – 16/ Jasper Mattelin
Pup °2003
(23)
16/ Marthe Arickx – 17/ Bente Dossche – 22/ Justien Madou
Min °2002
(20)
1/ Charelle Cool – 13/ Margot Van Walleghem
(17)
2/ Matice Van Walleghem – 6/ Michiel Depuydt – 11/ Andreas Maton – 15/ Gaetan
Heytens
Min °2001
(21)
8/ Lise Dossche – 19/ Femke Degrande
(17)
11/ Milan Verschaeve
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Uitslag veldloop Maria-Aalter – zondag 10 november

Ben °2006-°2007
(57)
10/ Lars Braeckevelt – 33/ Emiel Naert – 49/ Karsten Huys – 55/ Milan Vroman
Ben °2005
(41)
15/ Hanne Callens – 20/ Amelieke Bossuyt
(62)
9/ Emiel Velghe – 21/ Cedric Vekeman – 26/ Senne Haverbeke – 28/ Wout Gordier –
41/ Brent Huys
Pup °2004
(53)
10/ Noor Braeckevelt – 32/ Julie Naert
(65)
5/ Maxime De Witte – 7/ Baptiste Laureys – 14/ Léon Dedecker – 16/ Robbe
Vroman – 22/ Victor Dedecker – 35/ Tibe Vandekerckhove
Pup °2003
(47)
9/ Lieze Haverbeke – 26/ Marthe Arickx – 43/ Lotte Van Ryckeghem
(58)
5/ Bernard Laureys – 12/ Brecht Gordier – 17/ Robbe Callens – 21/ Jarco Bossuyt –
51/
Baptiste Dobbelaere – 55/ Bjarne Willems
Min °2002
(46)
24/ Margot Van Walleghem – 29/ Ibe Maes
(47)
4/ Matice Van Walleghem – 13/ Michiel Depuydt – 35/ Hannes Terryn – 41/ Gaetan
Heytens
Min °2001
(43)
40/ Kjenta Willems
(53)
24/ Jens-Magnus Verhelst
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Uitslag veldloop Deinze – zondag 17 november

Ben °2006-°2007
(70)
11/ Michelle Cool – 46/ Blein Brulee
(84)
7/ Lars Braeckevelt – 19/ Yari Taliman – 43/ Emiel Naert – 59/ Karsten Huys – 63/
Obe Vandekerckhove – 78/ Milan Vroman
Ben °2005
(80)
11/ Hanne Lamont – 26/ Amelieke Bossuyt
(117)
18/ Emiel Velghe – 21/ Cedric Vekeman – 62/ Wout Gordier
Pup °2004
(70)
4/ Noor Braeckevelt – 18/ Lise Lamont – 33/ Babette Deceuninck – 50/ Julie Naert
(95)
11/ Baptiste Laureys – 22/ Maxime De Witte – 23/ Léon Dedecker – 28/ Robbe
Vroman – 49/ Tibe Vandekerckhove – 70/ Rune Marreel
Pup °2003
(76)
4/ Bernard Laureys – 14/ Brecht Gordier – 15/ Jarco Bossuyt – 69/ Bjarne Willems –
74/ Tristan Verschaeve
Min °2002
(71)
17/ Irene Strobbe – 18/ Charelle Cool – 50/ Margot Van Walleghem – 68/ Manon
Vandenheede – 69/ Margot Marreel
(96)
3/ Matice Van Walleghem – 45/ Michiel Depuydt – 76/ Gaetan Heytens
Min °2001
(44)
36/ Kjenta Willems – 44/ Eveline Maes
(67)
24/ Jens-Magnus Verhelst – 38/ Milan Verschaeve – 49/ Lukas Scheffers – 58/ Iwein
Claus
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Uitslag CrossCup Roeselare – zondag 21 november

Ben °2006-°2007
(38)
5/ Michelle Cool – 33/ Blein Brulee
(45)
4/ Lars Braeckevelt – 7/ Yari Taliman – 38/ Milan Vroman
Ben °2005
(33)
4/ Hanne Lamont – 7/ Amelieke Bossuyt – 14/ Hanne Callens
(49)
9/ Emiel Velghe – 15/ Luka Depuydt
Pup °2004
(30)
7/ Noor Braeckevelt – 10/ Lise Lamont – 15/ Babette Deceuninck
(54)
15/ Léon Dedecker – 16/ Robbe Vroman – 26/ Victor Dedecker
Pup °2003
(42)
7/ Lieze Haverbeke – 15/ Marthe Arickx – 34/ Lotte Van Ryckeghem
(49)
4/ Bernard Laureys – 9/ Jarco Bossuyt – 11/ Robbe Callens – 30/ Robbe Van
Ryckeghem – 39/ Michiel Depuydt – 40/ Baptiste Dobbelaere
Min °2002
(36)
6/ Charelle Cool – 19/ Margot Van Walleghem – 29/ Ibe Maes
(37)
6/ Matice Van Walleghem – 12/ Michiel Depuydt
Min °2001
(28)
24/ Femke Degrande – 25/ Louise Arickx
(29)
17/ Jens-Magnus Verhelst – 21/ Lukas Scheffers – 24/ Iwein Claus – 28/ Thomas
Depuydt
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Uitslag veldloop Oudenaarde – zondag 1 december

Ben °2006-°2007
(46)
15/ Michelle Cool
(71)
18/ Lars Braeckevelt – 26/ Yari Taliman
Ben °2005
(46)
5/ Hanne Lamont – 21/ Hanne Callens – 28/ Amelieke Bossuyt – 46/ Lore Maes
(59)
11/ Emiel Velghe
Pup °2004
(44)
2/ Noor Braeckevelt – 4/ Lise Lamont
(74)
5/ Maxime De Witte – 13/ Baptiste Laureys –21/ Léon Dedecker – 22/ ThijsGelaude
– 34/ Tibe Vandekerckhove – 38/ Victor Dedecker
Pup °2003
(52)
6/ Bernard Laureys – 10/ Jarco Bossuyt – 19/ Robbe Callens – 52/ Tristan
Verschaeve
Min °2001
(38)
37/ Eveline Maes
(67)
12/ Jens-Magnus Verhelst – 24/ Milan Verschaeve – 27/ Lukas Scheffers
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Uitslagen varia

Jens-Magnus Verhelst is verzot op het veldlopen en heeft niet genoeg aan de clubverplaatsingen:
In Zwijnaarde (op 3 november) werd hij 14de op 27 deelnemers en in Stekene (8 december)
finishte hij als 8ste op 14 deelnemers. De dag vóór de cross in Roeselare was Jens-Magnus actief
in Vilvoorde: hij werd 9de op 23 startenden. Mooie resultaten, Jens-Magnus!

2. Kalender
Zondag 19 januari 2014 te IEPER om 12.30 uur
Omloop : sportcomplex, Leopold III-laan. Info : http://http:/ieper.flac.be Er wordt gelopen
per geboortejaar. Prijsuitreiking : Zaal Fenix, naast terrein.

Zondag 26 januari 2014 te VEURNE om 12u30
Omloop : Sportpark Will Tura,Noordstraat 144, Veurne . Info : www.macw.be. Er wordt
gelopen per geboortejaar. Prijsuitreiking in Zaal Brikkeljong (op het terrein) vanaf 13u30.

ZONDAG 02 FEBRUARI 2014 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TE
TORHOUT OM 12.00 UUR.
Omloop : Voetbalveld Wijnendaele, Baarsstraat, 8820 Torhout
Info : www.houtlandatletiek.be
Er wordt gelopen per geboortejaar.

Net als vorig jaar gaan we opnieuw de uitdaging met het bestuur aan om
met meer dan 100 atleten deel te nemen. Om daarin te slagen dienen we
met zoveel mogelijk benjamins – pupillen - miniemen aan de start te
verschijnen. Om jullie te kunnen aanmoedigen is het belangrijk dat je een
clubtruitjes hebt of minstens een oranje trui draagt. Deelnemen is
belangrijker dan presteren, laat je niet kennen en kom zeker af. Meer
informatie krijg je van uw trainer.
Zondag 23 februari 2014 te Ardooie om 12u30
Omloop : domein ‘Ardo’, Wezestraat 61 Ardooie. Info : www.flac.be Er wordt gelopen per
geboortejaar. Prijsuitreiking in de gebouwen van Ardo.
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Zondag 09 maart 2014 Belgisch kampioenschap veldlopen te
Wachtebeke.
Meer gegevens momenteel nog niet gekend.

3. Varia
Behalve iedereen die we toch maar kunnen vergeten zijn een gelukkig 2014 toe te wensen,
zit er in het varia-onderdeel maar 1 item, en het is niet van het minste!
Iedereen heeft uiteraard 14 februari al lang genoteerd in zijn agenda … dan gaat namelijk
het jaarfeest van AVMO door. En op verzoek van velen gaan we weer de vrij-podium-toer
op … de jeugdcel heeft volgend thema vooropgesteld …

We gaan op zoek naar dé talenten … dans, zang, voordracht … laat maar komen. Verdere
informatie volgt aan het jeugdbord in het clublokaal
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Joggingclubnieuws januari 2014

Wij wensen jullie en jullie
familie een gelukkig en
voorspoedig 2014 toe
Christa, Linda, Pieter, Luc en Karel

Clubblad nieuwe stijl
Beste leden dit is de laatste editie van het huidige joggingclubnieuws.
Door een herwerking van het clubblad van AVMO, we gaan vanaf het volgende nummer digitaal, wordt
dit joggingclubnieuws opgenomen in het clubblad van AVMO. Zo kunnen jullie ook de andere
werkingen van onze club leren kennen.
Om alles doorgestuurd te krijgen, wordt het wel noodzakelijk om adobe reader te installeren op de
computer. Julie krijgen in de loop van februari een link doorgestuurd om dit programma te instaleren.
Mensen die het joggingclubnieuws nu op papier krijgen, zullen in de toekomst het volledige clubblad
van AVMO toegestuurd krijgen.

Vernieuwen lidmaatschap
Heel wat leden hebben hun lidmaatschap van onze joggingclub reeds vernieuwd. We mochten ook
enkele nieuwe leden verwelkomen. Dit verheugt ons zeer.
Voor die enkele mensen die hun lidmaatschap nog niet vernieuwd hebben, zij kunnen dit dringend doen,
want zij zijn niet meer verzekerd tegen loopongevallen. Deze mensen kregen een apart mailtje om
alsnog hun lidmaatschap te vernieuwen.
Attesten mutualiteit
Bij het vernieuwen van de lidgelden kan je een deel van je lidgeld terugkrijgen via uw mutualiteit.
Mensen die nog geen attest vroegen, kunnen er een aanvragen bij ons. Ik bezorg je dan zo snel mogelijk
het attest. Je kan maar één attest per jaar inbrengen bij de mutualiteit.
De attesten van de CM hebben wij op voorraad. Wij houden niet bij wie een attest gekregen heeft, dus
enig aandacht van jullie is bij deze wel wenselijk.
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11 november
Op deze mooie loopdag werd er op 2 terreinen gestreden. 13 van onze leden namen deel aan de
wandeldag in Tielt. Ze liepen allen de 7 km. Wie er deelnam in Tielt zien jullie op de onderstaande foto

foto C. Baeckeland, sportdienst Tielt

5 van onze leden, hadden samen het hazenpad richting Plougsteert gekozen. Ze namen deel aan de
course du souvenire, deze wedstrijd wordt jaarlijks ingericht als hulde aan de gesneuvelden van WO1.
Deze wedstrijd kent een groeiend succes en mag nu reeds meer dan 6000 deelnemers tellen.
Er kon gekozen worden uit 2 afstanden, Wim Devolder ( 52’34”)en Lieven Braekevelt (50’36”) namen
deel aan de 8,45 km. Pieter Vanneste (1u49’22”), Len Verfaillie( 1u49’33”) en Christophe Verfaillie
(1u48’49”bonden de schoenen aan voor de halve marathon. De hele wedstrijd bleven ze in mekaars
buurt, pas op het laatst kwam er enige afscheiding tussen de lopers.
15-16 november
Weekend Porcheresse
Na afloop van de Watewyloop op 2 juni jl. werd onze joggingclub uitgeloot als winnaar van het
weekend in domein ‘Les Moines’ in Porcheresse.
In het weekend van 15 tot 17 november jl. trokken we uiteindelijk met een 20-tal joggers en
familieleden goedgeluimd en enthousiast naar ‘Les Moines’. Tieltenaar Stefaan Lambert was er
opnieuw een schitterend gastheer!
Eten en drinken kwamen we absoluut niet tekort en het ontbrak ook niet aan de nodige ontspannende en
sportieve activiteiten. Zo deden we op zaterdagnamiddag met een gedeelte van de groep een ferme
wandeling naar Redu, hét Waalse boekendorpje bij uitstek. Het andere gedeelte van de groep trok naar
Rochefort.
Met ‘Berre’ als gids trokken we op zondagvoormiddag dan op mountainbiketocht (zie foto). Het was
een schitterende tocht doorheen de prachtige Ardense bossen waarbij we nu en dan stevig moesten
doorduwen en tonen dat we als joggers ook over de nodige conditie beschikken om enkele pittige
hellingen te overwinnen !
Een lekkere barbecue op zondagmiddag rondde het schitterend weekend af en konden we voldaan naar
huis terugkeren!
In elk geval hebben we met de joggingclub nu reeds een volgend weekend vastgelegd in Porcheresse en
wel van 14 tot 16 november 2014. Noteer dit nu reeds in jullie agenda!
Eddy De Craemer
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een fietsende joggingclub

Voorbereiding kestcorrida
Verklaren dat de corrida een belangrijke wedstrijd in onze regio is een open deur intrappen. Heel wat
atleten bereiden zich hier grondig op voor. Op zondag 15 december liepen ze met z’n 15-en het parcours
van de corrida af. Andere joggers en atleten nemen verschillende andere wedstrijden als voorbereiding
van onze corrida. Zo vinden we volgende personen in de decemberwedstrijden in onze regio:
23-11-13 Roeselare
01-12-13 Waregem

Westlaanrun

Terryn Danny

53'44"

Kerstloop 4,5 km

De Weweire Mieke
Arickx Hein

50'43"
17' 26''

Ver Eecke Stefaan
Devooght Frankie
De Bruyne Fabienne
Terryn Danny
De Craemer Eddy
Vanneste Luc
Van Hulle Caroline
Coene Annick
Taelman Ronny
Semetier Sonja
De Bruyne Fabienne
Geerolf Christa
Vermeersch Linda

38' 36''
47' 41''
48' 28''
49' 04''
51' 12''
51' 31''
51' 35''
52' 08''
52' 10''
52' 25''
31'46"
32'50"
32'59"

Coene Annick

33'14"

Deroo Jeroen

45'03"

Ver Eecke Stefaan

46'58"

Devooght Frankie

48'35"

Terryn Danny

50'50"

Latruwe Johan

51'29"

Vanneste Luc

52'56"

Vanhoutte Katrien

54'00"

De Craemer Eddy

54'50"

Braeckevelt Bart

55'00"

Geerolf Christa

46'49"

Coene Annick

47'34"

10 km

07-12-13 Wingene

Haas van Wingene 6,6 km

10 km

15/12/2013 Deinze

winterjogging 8,9 km
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12,9 km

De Bruyne Fabienne

1u08'20

Terryn Danny

1u11'50"

De Craemer Eddy

1u17'34"

De Tielste kerstcorrida

Met ongeveer 570 voorinschrijvingen kondigde deze editie van de kerstcorrida zich aan als een heel
speciale editie. De weergoden voorzagen een betere dag.
En alles kwam mooi uit . Het was een prachtige winterdag, warm, droog, zonnig en windstil.
Op 26 december passeerden nog eens 956 mensen voorbij de inschrijftafel. Samen maakt dat 1526
deelnemers aan de Kerstcorrida. Een absoluut record. In dit getal zijn de deelnemers aan de jeugdlopers
niet inbegrepen.
Tielt werd overrompeld door het vele volk, zodanig dat een café-uitbater van zijn tong liet vallen :” dit
zijn de winterse Tieltse feesten”.
Ook jullie lieten deze sporthoogdag van Tielt niet aan jullie voorbij gaan. 44 van jullie lezers traden aan
in de 3 verschillende wedstrijden. Enkele hadden een off-day, Bart diende halverwege de 5 km de strijd
te staken, zijn onvoldoende genezen gebroken rib, bezorgden hem te veel last. Jean-Claude was te ziek
om te starten en Marleen kwam te laat bij de inschrijftafel en mocht officieel niet meer starten. Onze
begeleider Pieter is zeker geen avondloper. Deze editie was zijn minst goede wedstrijd van dit jaar.
Verder verliep alles goed tot zeer goed voor onze mensen. In het lijstje hieronder vinden jullie de
prestaties van onze deelnemers op de 3 verschillende wedstrijden.
Enkele speciale vermeldingen:







Gwen Bouckaert. Ze liep de 50 km in 30’32”, dit is een stuk sneller dan op de gewone
loopdagen.
Christa en Martine, 2 (trainings)vrienden hielden mekaar donderdag eveneens gezelschap.
Hein liep slechts 4 minuten langer over de 5km dan de overwinnaar Jan Petralia
Zoon Len klopte zijn vader met 3” op de 10 km wedstrijd.
Danny Terryn er helemaal terug is na zijn val in Roeselare.
Stefanie en Liesbeth hielden mekaar nog beter gezelschap dan Martine en Christa

Loopkalender 2014

Nu we allen een nieuwe (elektronische) agenda hebben mag ik jullie onze eigen loopevenementen voor
2014 aanbevelen:
Zaterdag 22 maart 2014 (organisatie joggingclub)

12 –urenloop tegen kanker
Zaterdag 26 april 2014 (medewerking joggingclub)

4de Ginsteloop
Zondag 1 juni 2014 (organisatie joggingclub)

Watewyloop
Zondag 15 juni (organisatie joggingclub)

Koeketieneloop
Zondag 29 juni (organisatie joggingclub en AVMO)
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Barbecue

Weekend 14 tot 16 november 2014

Ardennen weekend Porcheresse
Vrijdag 26 december 2014 (organisatie AVMO)

29ste kerstcorrida
Werkten mee aan dit nummer: Eddy De Craemer en Caroline Baeckeland

www.jcavmotielt.be
JOGCLUB OOSTKUST

Op 31 december telde onze afdeling 37 leden.
Nu Pierre Vande Langeryt alleen nog als recreant is aangesloten is Roeland Gussé onze enige
wedstrijdatleet.
In november onderging Roeland een operatie, zodoende is er een grote trainingsachterstand.
Wat betreft de sporttrofeeën in Knokke-Heist. Roeland werd genomineerd voor sportman van het
jaar terwijl de kandidatuur van Jogclub Oostkust niet werd weerhouden.
Op tweede kerstdag werd Pierre voor de 4de keer grootvader. Met Daan blijft de familienaam een
generatie verder lopen.
Wij wensen iedereen veel succes en loopplezier in 2014!
Johan en Erna De Brabandere - Ots
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NATUURSTEENBEDRIJF DAVID
Filip David – Busschaert
Sint-Janstraat 63

-

8700 Tielt

Tel. 051/40 03 05

VDK SPAARBANK nv
Kantoor Tielt – Luc Vanneste
Kortrijkstraat 93 – 8700 Tielt
Tel. 051/40.43.18 – Fax 051/40 97 29
tielt@vdk.be

Bloemen Artifleur
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Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten.
Wegcriterium 2014 AVMO Running Center Brugge-Hulste : start 11/11/2014






















11/11/13
15/12/13
26/12/13
23/02/14
15/03/14
29/03/14
25/04/14
26/04/14
09/05/14
01/06/14
20/06/14
28/06/14
23/07/14
16/08/14
23/08/14
06/09/14
14/09/14
14/09/14
20/09/14
24/10/14
?

Deinze-Bellem
7 en 21 km
M/V
Deinze Brielmeersen winterloop
9 en 13 km
M/V
Tielt Kerstcorrida
5 en 10 km
M/V
Kortemark loopt
10 en 20 km
M/V
Kain(Doornik) Mont Sr-Aubert
10 km
M/V
Ingelmunster Brigandsloop
12 km (M)
6/12 km (V)
Torhout Rembertcorrida
10 km
M/V
Oostrozebeke Ginsteloop
10 km
M/V
Aalter 10 miles
8 en 16 km
M/V
Tielt Watewyloop
10 km (M)
5/10 km (V)
Torhout Nacht v. Vlaanderen
10/21/42/100
M/V
Egem saladeloop (! M+60jr = 9km)
13 km (M)
9 km
(V)
Koksijde Strandloop
10 km (M)
5/10 km (V)
Zottegem Egmontloop
11 km (M)
8/11 km (V)
Wingene
11 km
M/V
Koolskamp
10 km
M/V
Nieuwpoort Flanders Field marathon 42 km
M/V
Ieper Stadsloop
7 en 14 km
M/V
Meulebeke Dynamicarun
10 en 21 km
M/V
Jaarfeest Wegatleten Aarsele
Acerta Ekiden Aflossingsmarathon : nog geen datum gekend.

Data onder voorbehoud van wijzigingen van de plaatselijke organisaties. Ruime keuze
wedstrijden en afstanden, dit op aanvraag van onze clubmakkers. Voor ieder wat wils. Dus
Meedoen !!! Iedere aangesloten clubmakker doet automatisch mee en wordt met punten
beloond.
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AVMO - Running Center Wegcriterium 2014: afspraken en reglement
Het criterium dat Molenland inricht is bedoeld om onze eigen wegatleten te plezieren. Het aanbod
is tamelijk ruim gehouden. Een 20-tal wedstrijden, gespreid over 11 maanden. Dit criterium kan je
op de volgende wijze bekijken: samen naar wedstrijden trekken, samen onderlinge duels aangaan,
elk op zijn eigen niveau presteren en dan samen wat nakletsen en genieten van een “après-running”.
De punten komen vanzelf en de posities schommelen naarmate de wedstrijden vorderen. Naast het
talent wordt ook de inzet beloond. Een combinatie van de twee levert dan de winnaar op.
Ter herinnering nemen we het reglement nog eens door zodat er
geen misverstanden ontstaan:
Alle atleten die voor het seizoen 2013-2014 een VALvergunning hebben bij AVMO komen in aanmerking.
Recreanten zijn uitgesloten.
Je moet ZEVEN ( 7 ) wedstrijden uitlopen om in de prijzen te
vallen!!!!! Het aanbod is groot genoeg. Enkel een slepende
blessure kan je tegen houden.
Hoe sprokkelen we punten?
 Vier categorieën: dames en heren senioren en masters
 Iedere clubmakker die aan één of meerdere criteriumwedstrijden deelneemt wordt
automatisch gerangschikt.
 Punten worden toegekend in volgorde van aankomst van clubmakkers per categorie, te
beginnen vanaf 30 punten. We dalen af 30-29-28-27 enz.
 Wie een wedstrijd wint krijgt 10 punten extra, een tweede plaats levert 7 punten op extra en
een derde 4 punten. Daarvoor kijken we naar heren totaal en dames totaal.
 De scores van de TIEN BESTE wedstrijden worden samengeteld. Iedere extra wedstrijd
wordt beloond met 2 punten. Zo worden de veellopers ook beloond.
 De dames hebben soms de keuze tussen 2 afstanden. Dit wordt aangegeven door “extra
dames”. Op deze manier zal de factor geluk meespelen. Zo kunnen er nu en dan 2 atletes
met de volle buit (30 ptn.) gaan lopen,naargelang de afstand. Ook bij de heren (op aanvraag)
tellen meerdere afstanden mee: liefhebbers van het kortere werk komen zo ook aan hun
trekken. (zie daarvoor tabel). ! corrida 5 èn 10 dames en heren !!! )
 Wie tijdens het jaar verandert van categorie (senior wordt master), neemt zijn/haar punten
gewoon mee naar de nieuwe categorie.
 Cadetten en scholieren kunnen niet deelnemen aan het criterium. Wel de juniors, maar die
worden ondergebracht in de categorie seniors.
 Merk je een fout op in de puntentabel of heb je geen punten gekregen ondanks je deelname,
dan kan je ons helpen door direct te mailen . Fouten worden rechtgezet.
 Iedere atleet die deelneemt aan het criterium is verplicht om zijn enige echte clubtrui te
dragen. Geen clubtrui is geen punten!!!!!
 Veel loopgenot en de nodige dosis geluk. Wie wordt criteriumwinnaar 2014 ?
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Wie loopt waar ?
Terwijl de crossen welig tieren werd op 2 nov 2013 de 12 km Kain/Mont St.-Aubert gelopen met
762 aankomsten. Rudi Van Bruwaene kon het weer niet laten; hij werd 48ste en winnaar +60! In
Ploegsteert werd de “Course du Souvenir gelopen met 1609 aankomsten. In de halve marathon
werd Stijn Fincioen 7de en eerste blanke loper in 1u05’44”. Frederik Colpaert werd 62ste in
1u09’16”. Ria Thienpont (6de dame) liep 1u21’57” In de korte wedstrijd over 8,45km werd Jan
Petralia 5de (26’25”), Thomas Callewaert 79ste (27’45”), Liesbeth Vandevelde (5de dame- 140ste)
in 33’06” en op stel 140 Niels Piccavet. In totaal waren er daar 2.457 aankomsten. In Ronse waren
er 28 aankomsten voor de Corrida van Vlaanderen met Bart Verkaemer als 4de in 35’27” op de
10km. In de Westlaanrun te Roeselare startten 308 heren en 107 dames. Bart Verkaemer werd 7de,
Alexander Eggerick 10de en Niels Piccavet 19de. Bij de dames werd Liesbeth Vandevelde 3de,
Whoopy Franssen 7de en Emilie Butseraen 12de. Op 23/11/2013 werd er gelopen in LangemarkPoelkapelle. Niels Piccavet werd in de jogging 4de op 174 aankomsten. In de Milkobelrun dames
over 7km won Ria Thienpont de wedstijd op 147 aankomsten. Bij de heren (10,5km) waren er 297
aankomsten met als 4de Thomas Callewaert. In Langemark werd op 8/12 een kerstloop van 10,8km
gelopen met 341 deelnemers. Tom Van Slambrouck (nieuw aangesloten) werd 2de en eerste dame
was Ria Thienpont (42ste).
Thomas Callewaert wint op de 6km de Kerstloop van Brugge op 619 aankomsten. Reinout Van
Hessche was 2de en Niels Piccavet 19de.
Liesbeth Vandevelde wint bij de dames. Stefanie Callens is 163ste op 851 aankomsten.
Op de 10 km werd Stijn Fincioen 2de op 2.304 aankomsten. Ria Thienpont wint bij de dames
(55ste) en Annick Coene werd 958ste. Luc Maes zond ons volgend bericht: “Zondag 15/12/2013
liep ik nog eens een Marathon in Gent. Er moesten 2 ronden van ongeveer 21km gelopen worden.
De eerste ronde liepen we samen met de lopers van de halve marathon met meer dan 1.000 lopers.
Waardoor ik steeds in groep kon lopen en uit de wind. In een tempo van 12,5 a 13 km per u. De 2de
ronde moest ik veel alleen lopen en ik had moeite om nog boven de 12 km per u te lopen. De laatste
10 km liep ik uit in mijn rustig ultralooptempo van +- 10 per u. Met een tijd van 3u44’47 werd ik
99e op 228 aangekomen lopers. Daar ik de eerste +60 jarige was en mijn tijd 3u44’47 de beste is
van 2013 was ik tocht zeer tevreden. Eerder liep ik in Antwerpen 3u48’37, Oostende 3u58’00 en In
Flanders Fields Marathon 3u59’47. Zaterdag zal ik mijn marathon en ultraloop seizoen alfsluiten
met de Bosmarathon van Aalter. Nico Serroen won de Marathon in 2u37’50 voor Wouter Decock
2u38’ en Steven Dobbelaere 2u42’07. Op 21/12 was er in Aalter een bosmarathon (volgens gps
bijna 44 km). Luc Maes werd 31ste op 105 aankomsten. In Deerlijk op 22/12 waren er 1744
aankomsten op de 5km. Liesbeth Vandevelde (58ste en eerste seniore), 59ste Niels Piccavet (haar
engelbewaarder) en 123 ste Whoopy Franssen. Op de 15km waren er 1066 aankomsten. Onder
hen Ria Thienpont (42ste en eerste dame) en op stek 51 Geert Royaert. Geert is sterk bezig !

Deinze – Bellem Halve Marathon en de 7,7 km in Bellem
Eerste wrdstrijden wegcriterium RUNNIN CENTER Brugge-Hulste 2014.
7,7km in Bellem: Tim Soenens wint bij de heren, Elke Spriet wint bij de dames.
In de plaatselijke wedstrijd te Bellem was een zeer sterke Tim Soenens te sterk voor de 125
atleten; met een voorsprong van liefst 1’37” op de naaste achtervolger liep hij de 7,7 km in 24’56”;
zijn vriendin Elke Spriet wou niet onderdoen en won tevens de wedstrijd bij de dames in 33’23”
met een voorsprong van om en bij de minuut. Ook Linda Vermeersch liep een voor haar erg sterke
wedstrijd en was nadien uiterst tevreden met haar eindtijd 40’20”.
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De halve marathon Van Deinze naar Bellem
In de halve marathon, die voor de 10de maal werd georganiseerd (zo zouden alle wedstrijden
moeten zijn) kwamen 470 deelnemers aan de start in Deinze. Eén van deze atleten werd kort voor
de middag nog onder handen genomen door onze kinesist Patrick: een geblokkeerde rug bij het
verlaten van het warme bad. Uitleg van de kinesist na de wedstrijd : geen bad meer nemen voor
de wedstrijd….
Francis Van Steenbrugge nam reeds na enkele meters afstand van de rest en finishte in een mooie
tijd 1u07’41”. Rudi Van Bruwaene nam Veronique Coene gedurende de ganse wedstrijd op
sleeptouw wat resulteerde voor beiden in een prachtige eindtijd ( 1u24’31” en 1u24’41”); een
mooi geschenk op het einde. Veronique werd winnares bij de dames en Rudi mocht op het
podium als Belgisch Kampioen NMBS (en dat voor een gepensioneerde – waar blijven de andere
spoorwegmakkers). Het volgende koppel (enige tijd waren ze met 3) liep ook gedurende de ganse
wedstrijd samen: dus voor Katrijn Van Hulle ( 1u34’33”) was het een luxe om met Bart
Verschaeve ( 1u34’36”) en Patrick Deleersnijder (1u32’06”) deze halve marathon te lopen in een
prima eindtijd en als 5de dame ! Bart diende als locomotief en voor Patrick lijkt dit na zijn
geslaagde marathon alsmaar crescendo te gaan. Iets later kwam ook Luc Maes ( 1u37’39”) over de
eindmeet. Zoals steeds liep Luc zijn wedstrijd constant, maar de afstand is wel iets te kort voor
Luc. Nog een 3-tal minuten later kwam onze ‘’badman” (zie hierboven) over de streep als een erg
tevreden atleet, want dankzij de vlotte tussenkomst van de super-kine-man (Patrick) liep Erwin
Sissau ( 1u40’23”) de ganse wedstrijd zonder pijn. Achteraf moest hij van Patrick nog
rondwandelen in de zaal ten einde de terugkerende pijn te verzachten. We hebben vanaf heden
een badman en een superman onder ons. Dan was er een wedstrijd in de wedstrijd tussen een
(oude) en een (jonge) machinist. Maar ja dienen ouden heeft nu veel meer tijd om te trainen
(wandeltochten onder de vleugels van Rudi) en Edwin Kint (1u46’08”) liet zijn metgezel op een 4tal km van het einde in de steek. Bart Reyniers klokte af op 1u48’25”.
Ook Annick Coene liep haar wedstrijd in een ook voor haar behoorlijke eindtijd. (1u58’47”)
Zo de eerste punten van het criterium zijn verdiend; nu op naar Deinze op 15 december om 10 uur
in de Brielmeersen, waar zowel voor dames als heren de 9km en de 12 km op het programma
staan.
Rudi.

Kerstloop Waregem 01/12/2013 - 10km en 4,5 km.
Thomas Callewaert wint de 4,5 km.
Het werd een spannende bedoening. Reeds na de aanloopronde van 1,5 km hadden Ruud De Rybel
en Thomas Callewaert zich ligt afgescheiden. Na 3 km passeerden ze terug in de wijk Biest. Ruud
op kop, gevolgd door Thomas. In de laatste 500 m doorheen een woonwijk (draaien en keren) kon
Thomas meer en meer versnellen en stond de leiding niet meer af. Mooi gedaan ! Er waren 179
aankomsten.
De 10 km. – Ria Thienpont knap 2de.
Eigenlijk was het maar 9,65 km. (GPS) .Dat zie je trouwens aan de tijden. Winnaar werd Francies
Van Steenbrugge in 30’013 (328 aankomsten). Alexander Eggerick werd eerste Molenlander
(26ste in 34’17”). Dirk Lannoo (40ste in 35’53”), was terug in zijn element. Hij kon het duel tussen
Sylvie Mulle en onze Ria Thienpont (44ste in 36’16”) van dichtbij meemaken. Ge moet daarvoor
wel rap lopen! Ria moest uiteindelijk 39 seconden toegeven. De vorige zondag liep Dirk ook rap in
de cross te Roeselare om te supporteren voor Veerle Dejaegere. Een verzwikte enkel was het
resultaat. Daar was dus vandaag niets meer van te merken. Rudi Van Bruwaene (120ste in 41’36”)
had besloten traag te lopen (bij hem is dat wel een heel rekbaar begrip). Hij koos de zijde van
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Katrijn Van Hulle (119de in 41’35”). Het was niet de dag van Katrijn; onze “stand-in-haas” Rudi
hield nochtans woord. Katrijn krijgt een luxe probleem: de tijden kunnen niet altijd beter en beter
worden en het seizoen is ook al heel lang geweest. Daarachter deed Luc Maes (132ste in 42’25”) er
alles aan om Erwin Sissau (136ste in 42’36”) af te houden. Luc kwam bij Erwin, bouwde een ruime
voorsprong op, maar de laatste km werd het nog zwoegen. Luc, goed gedaan ! Emilie Butseraen
(145ste in 43’11”) startte sterk. In het begin van de laatste ronde verzwakte ze een beetje maar wist
toch nog sterk te eindigen. Annick Coene werd 271ste in 52’08”. We konden genieten van een
zonnige zondag opgesmukt met een degelijke organisatie, met dank aan Vincent Baert en zijn
ploeg. In de jeugdloop werd Milan Vroman 14de op de 250m en op de 500m werd Robbe Vroman
6de. Ze genoten van een gezonde zondag, niet voor de PC en niet voor TV. (Erwin).
De Haas van Wingene Sint-Jan 07/12/13 - 10km en 6,6 km
De vraag van deze zaterdag: wie wordt nu de haas van Wingene? Luk, Koen en Patrick waren alvast
present. Rudi stuurde zijn kat en bleef wandelen in Kanegem. Alex was grieperig. Mooi zacht weer,
licht briesje: de hazen konden vertrekken. De dames liepen 6,6km, de heren 9,9 km.
Bart Huys wint de 6,6km
Bart (geb.1975) klokte 21’39” en won met 10 sec voorsprong op Cedric Piessens(geb.1992).
Katrijn Van Hulle werd 3de dame (8ste in 26’51”). Ze had hazen in overschot (zie de 10km).
Emilie Butseraen werd 13de in 28’41”. Fabienne De Bruyne (21ste in 31’46”) maakt terug
progressie; op stek 24 Christa Geerolf (32’50”), 27ste Linda Vermeersch (32’59”) en 28ste
Annick Coene (33’14”). Er waren 44 aankomsten.
De Haas van Wingene Sint-Jan - 10 km
De 6,6 en de 9,9 km werden samen gelopen. Vrij interessant met het oog voor “hazen” bij de
dames. Voor de start zagen we een grieperige Alexander Eggerick (59ste in 45’26”). Uiteindelijk
startte Alex niet. Dirk Lannoo (18de in 38’13”) werd eerste Molenlander. Hij is terug goed bezig.
Dan krijgen we een trio “hazen”: ze bleven heel disciplinair bij ons Katrijn de eerste 2 ronden
(6,6km). Toen was er eentje die in het begin van de 3de ronde versnelde, genoeg om 16 sec
voorsprong te houden: Patrick Deleersnijder werd 30ste in 40’10”. Luc Devlaeminck 33ste in
40’26” en Koen Devarwaere 35ste in 41’05”. Wat verder ontspon zich een eigenaardig duel tussen
jarenlange clubmakkers met wisselende posities. Uiteindelijk won Luc Maes (47ste in 43’09) in de
sprint van Erwin Sissau (48ste in 43’09”). Heel raar, maar een dikke proficiat voor Luc! Op de 3,2
km haalde Luc Maes een 10de stek in 14’14” op 25 aankomsten. Luc liep toen trager…Roeland
Luttun werd 55ste in 44’42”. Pas in de laatste ronde moest Roeland meer terrein prijsgeven. Nabila
Taguema zette een prachtprestatie neer: zij werd 80ste in 49’47” en 3de dame !!! Ze was zeker nog
voldoende fris achteraf, want tijdens de prijsuitdeling ontdekte ze als eerste een wit sexy shortje…
In het zaaltje van “De Haas”, tijdens de prijsuitdeling, hebben we een nieuwe outfit kunnen
bewonderen: het après-running-sponzen-shortje; kneedbaar, rekbaar, helemaal in ‘t wit en alleen te
dragen met bruine onthaarde benen. Onze dames observeerden elke draai van dat mannelijk
poepken… Plezier maken na een sportieve inspanning blijft een goed recept !Onze dames hebben
wel oog voor details…. (Erwin)
Winterloop Deinze Brielmeersen 15/12/13 CRIT. Running Center Brugge-Hulste 9+13km
M/H.
Ruim 375 atleten zochten het natuurdomein op om hun goesting te doen ( 100 meer dan verleden
jaar). En ze hadden gelijk. Drie formules: één ronde 4,6 km , 2 rondes 9km en 3 rondes 13 km.
(GPS).Na één ronde was er finish. Ik (Erwin) zag naast mij op de piste Léon Dedecker spetteren
naar een fantastische 24ste stek in 21’01” , gevolgd door broer Victor (32ste in 21’01) en Robbe
Vroman (33ste in 21’12”).
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De 9km : Alex (2de) en onze avmo dames waren TOP !
dames.

Els Van Coillie wint de 9km bij de

Alle afstanden waren verzameld aan de start op de piste in Deinze (4,6-9 en 13km)(1-2 of 3
ronden). Ruim 375 atleten: het was dus wel sprinten om na één ronde van 350 meter de nauwe
paadjes van de Brielmeersen in te slaan. Alexander Eggerick nam gans de bende op sleeptouw.
Alex (2de in 32’16”) probeerde om Frederik De Backer af te houden. Uiteindelijk won Frederik met
15 sec voorsprong. Bij onze avmo dames waren Els, Katrijn, Marianne, Christa en Annick paraat.
Els Van Coillie (17de in 38’24”) werd 1ste dame. Els bouwde aan een voorsprong van 200m.
Katrijn Van Hulle(23ste in 39’05”) en 2de dame kon die afstand enkel gelijk houden, maar ze zat
ook nog met een concurrente in haar hoofd (S. Tuttens). Maar ook Marianne Verbauwhede was
aan het oprukken (29ste in 40’23”). Marianne had duidelijk nog overschot in de laatste km.
Marianne werd 4de dame. Dus bijna helemaal een avmo-podium. Ronny Verhaeghe ( 42ste in
43’48”), was terug van 6 maanden weggeweest. Ronny doet een goeie zaak om de 9km te lopen: hij
haalt de volle buit van 30 pt binnen bij de heren. Ronny had voorop gesteld om te starten met een
eindtijd van 45’. Meer dan geslaagd! Goed om terug een clubmakker, na revalidatie te ontmoeten!
Kjillsea Devoldere werd 56ste in 44’58. Verder in de uitslag zien we de papa van Léon en Victor,
(Tom Dedecker op 60ste stek in 45’40”). Onze club is rijk aan talentrijke dames vol inzet,
gedrevenheid èn expressie: Christa Geerolf (66ste in 46’49”) en Annick Coene (68ste in 47’34”)
sluiten de rij. Proficiat ! In totaal waren er op de 9km 126 aankomsten. De jeugd in actie op de 4,6
km Léon, Victor en Robbe prachtige gedreven momenten!

Tim Soenens wint de 13 km in de Brielmeersen.
Tim Proficiat ! (46’39”). Je hebt 2014 goed ingezet.
De uitslag zorgde nu en dan voor verrassingen. Zo werd Elke Spriet niet vermeld in de 13km en
stond een fictieve dame op de 2de plaats in de 9km. Via dezelfde uitslag…hebben we nu bij de heren
avmo 3 “Barten” (n.v.d.r.). (Ja , Patrick , sorry). We wisten dat na de prestatie van Tim Soenens,
ons clubje een leuk gedreven triootje … of meer in petto had…Op Facebook (dixit: martine – mijn
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vrouw) , stond al vermeld dat Bart ene Rudi zou opjutten. Op de piste(tijdens de start) heb ik
mogen smaken van de versnelling van Rudi – 300m- kwam over mij, dan Bart Verschaeve met de
ogen gericht op onze ouwe rakker. In de bocht, na de piste, naar het Brielmeersenpad toe, kwam de
rest van de elite: Els, Katrijn, Patrick. Mooi ! Ik kon dat tempo niet handhaven. Ik heb dus wat
gemist. De “Barten” hielden woord! . Bart Verschaeve (13de in 52’51”) is nu “face-book-boy”.
Bart (alias Rudi) in de uitslag als Bart Van Bruwaene klokte 19de in 54’57”. Bart Guillemyn
(25ste in 56’27”) (de laatste Bart), en Patrick Deleersijder (27ste in 56’38”) Toch klasse-tijden in
een half-cross-parcours. Verdere uitslagen: Erwin Sissau (51ste in 1u00’54”), 69ste Elke Spriet (
1u03’31”), 72ste Edwin Kint (1u04’34””) en 73ste Dirk Vande Walle 1u04’36”).
Nancy Lammertijn (80ste in 1u07’27”). Heel mooi: we zijn blij voor Nancy na het Achillesprobleem. Nu gelopen zonder pijn. We duimen. Nabila Taguema (85ste in 1u08’25”) was top in de
haas van Wingene. Toen had ze oog voor een sponzen wit broekje, hier in Deinze was enkel de
eend paraat. In totaal waren er 127 aankomsten, onder hen ook Danny Terryn, Eddy De Craemer en
vrouwtje Fabienne De Bruyne (84ste in 1u08’20”) en clubmakkers die ik niet allen bij naam ken.
Foto links, Onze Tim. Dan volgen de 3 “Barten”… Ten slotte de vier kerstrozen...Dirk, Patrick,
Edwin en Christa.(Erwin)
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TIELT Kerstcorrida – 3de wedstrijd Wegcriterium AVMO Running Center Brugge-Hulste.
Heel veel volk! Ook de weergoden waren de corrida gunstig gezind. Mooi kalm (bijna lente weer)
en dat tussen 2 stormdagen. En het bleef droog !
Jan Petralia wint de 5km in 16’13”.
Bart Huys (5de in 17’34”) wint in zijn categorie. Er waren in totaal 268 aankomsten. Onder hen
Robin Vanluchene (11de in 18’11”), Brecht Lannoo (13de in 18’18”), Gilbert Devoldere (44ste in
21’33”), Jens-Magnus 67ste in 22’42”), Guido Mehuys 75ste in 23’03”, Peter Willems 76ste in
23’07”, Luc Maes 80ste in 23’32”, Robbe Vroman 95ste in 23’57”, 216de Thomas Devlaminck in
29’07”. Er zullen wellicht clubmakkers niet vernoemd zijn, maar wat wil met een uitslag waar geen
club op vermeld staat
Bij de dames is het gemakkelijker: daar blinken de clubs. In totaal waren er 319 aankomsten. Evy
Pieters won in 18’34”. Ria Thienpont werd mooi 3de (18’59”) en is alzo eerste in haar categorie.
Liesbeth Vandevelde werd knap 6de in 19’38”. Daarna volgen Katrijn Van Hulle (16de in 21’42”),
Kjillsea Devoldere (21ste in 22’05”), Jolien Madou( 22ste in 22’06”), Marianne
Verbauwhede(26ste in 22’23”), Fran Royaert (27ste in 22’23”), Ashley Haeck (37ste in 23’22”),
Lieze Slos (41ste in 23’50”), Camille Deceuninck(43ste in 23’58”), Pauline Vackier (45ste in
24’05”), Fabienne De Bruyne (46ste in 24’08”), Lise Dossche (47ste in 24’32”), Christa Geerolf
(49ste in 24’37”),Lisa Vanluchene (55ste in 25’08”), Faith Maes (56ste in 25’13”), Charelle Cool
(63ste in 25’57”), Annick Coene (65ste in 26’04”), Reneé Dewitte (70ste in 26’19”), Lisa
Vandekerckhove (83ste in 26’59”), Lise Lamont (99ste in 28’30”), Hanne Lamont (101de in
28’34”), Lieze Haverbeke (113de in 29’27”), Ibe Maes ( 115de in 29’28”), Emma De Langhe
(124ste in 29’47”), Delphine Callens (125ste in 29’47”), Pauline Callens (152ste in 30’40”), Christa
Verhaeghe (166ste in 31’17”), Ellen Terryn (171ste in 31’21”), Jantien Lievens (172ste in
31’22”),Nele De Bruycker (195ste in 32’05”),
Stijn Fincioen wint de 10,4 km corrida in 31’28” ! (854 aankomsten)
Stijn (toch 33 jaar ) kon de 12 jaar jongere Abdelach Dacha en de 14 jaar jongere Goussef Bouisane
in bedwang houden. Stijn had in de laatste ronde een kleine voorsprong uitgebouwd en en hield aan
de meet 7 seconden over. Feest voor Molenland ! Eerst Jan op de 5km en terug prijs. Tom
Vanslambrouck werd 9de in 33’21” , Tim Soenens 14de in 33’59”. Frederick Colpaert (11de in
33’27”) werd eerste in zijn categorie. Dan Volgen Ruben Vandevoorde (36ste in 36’24”),
Alexander Eggerick (42ste in 36’55”), Geert Royaert (heel knap 51ste in 37’43”), Dirk Lannoo
(66ste in 39’14”), Rudi Van Bruwaene( 104de in 40’35”), Patrick Deleersnyder (117de in 41’04”),
Pol Vackier (120ste in 41’17”), Bart Gillemijn (141ste in 42’20”), Luc Devlaminck (150ste in
42’29”), Koen Devarwaere (204de in 44’20”), Whoopy Franssen (214de in 44’32”), Elke Spriet
(241ste in 45’14”), Erwin Sissau (273ste in 46’10”), Lowie Patralia (289ste in 46’29”), Kristof
Haverbeke (289ste in 46’29”), Luc Maes (317de in 47’08”), Bart Reyniers (431ste in 49’33”),
Nancy Lammertyn (437ste in 49’40”), Edwin Kint (450ste in 50’04”), Dirk Vande Walle (455ste in
50’21”), Nabila Taguema (512de in 51’56”), Danny Terryn (535ste in 52’16”) .
De corrida was eens te meer een geslaagde editie met heel veel volk op de markt, De Bruggestraat
en de Kortrijkstraat. Mij excuses voor de niet vermelde clubmakkers … maar ja ruim 1500
deenemers.

Erwin.
De tabel met de scores van het wegcriterium is vanaf heden te vinden op de website : www.avmo.be
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VERJAARDAGEN JANUARI EN FEBRUARI
PROFICIAT ALLEMAAL
WAELENS Axelle
GORDIER Brecht
VANLUCHENE Glenn
DEROO Lotte
COUSSENS Lien
WILLEMS Peter
DOSSCHE Lise
BOSSUYT Jarco
LEMEY Alexander
PETRALIA Jan
SCHEFFERS Johan
DEGRANDE Jade
VANDAELE Lukas
BROUCKAERT Dieter
VAN DE WALLE
Vincent
DEWAEGENAERE
Ayla
DEVOLDERE Evelyn
DEPREZ Jochen
MARYNS Benoit
MADOU Justien
AUDENAERT Pauline
STEVENS Roef
VER EECKE Thibaut
TRUYAERT Noor
BLONDEEL Jarne
DEVARWAERE
Andreas
WILLEMS Christophe

2/01/2006
3/01/2003
5/01/1989
7/01/2004
9/01/1985
10/01/1970
10/01/2001
11/01/2003
12/01/2006
12/01/1992
13/01/1962
13/01/2004
14/01/1999
16/01/1981

CHEVROLET Arne
GUSSÉ Roeland
VANSLAMBROUCK Tom
VERBAUWHEDE Marianne
SAGAERT Lucas
VAN ACKER Manuel
MATON Mathijs
DEPUYDT Michiel
LEMEY Icho
VANBAVINCKHOVE Justine
VANNIEUWKERKE Thibo
HAVERBEKE Lieze
LIEVENS Jantien
SPIESSENS Arne
BONNAERENS Jonas
DE BRUYCKER Nele
ARICKX Louise
LAMONT Lise
HAVERBEKE Senne
VAN WANSEELE Tibe
CALLEWAERT Thomas
CHEVROLET Erik
DECLERCK Veerle
MARREEL Margot
VANDEVELDE Stijn
FRAEYMAN Johannes
BRAL Francis
DE COSTER Renée
TANGHE Margot
MINIER CAPELLAN Danilsa
MAES Branko
DE CRAENE Patrick
COLPAERT Sander
DEVAERE Irene
CLAUS Hanne
MADOU Jolien
MATON Marie

16/01/1990
16/01/2001
18/01/1981
19/01/1993
22/01/1993
23/01/2003
25/01/2007
27/01/2003
27/01/1998
28/01/2001
29/01/2004
30/01/1998
31/01/1974
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3/02/1980
3/02/1984
3/02/1985
3/02/1958
4/02/2003
6/02/1995
7/02/1997
8/02/2002
8/02/2005
9/02/1999
10/02/2004
11/02/2003
11/02/1996
12/02/1997
13/02/2005
13/02/1987
14/02/2001
14/02/2004
15/02/2005
15/02/2005
16/02/1988
17/02/1954
18/02/1976
18/02/2002
19/02/1977
19/02/2000
23/02/1994
24/02/2004
24/02/2006
25/02/1999
26/02/2001
26/02/1963
27/02/1992
27/02/2002
28/02/1999
28/02/2000
28/02/1999

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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