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FIDUCIAIRE  
VANDER PAELT 

BOEKHOUDING – FISCALITEIT 
 

Opstarten ondernemingen - Volledige boekhouding  
Financiële begeleiding - Fiscale optimalisatie –  

begeleiding bij overnames 
Juridische bijstand - successieplanning 

 
Beversesteenweg 600A – 8000 Roeselare 

Meulebeeksesteenweg 65 – 8700 Tielt 
Leopold II Laan 213/0306 – 8670 Oostduinkerke 

TEL 051 40 26 22 – GSM 0475/26 69 54 
www.vanderpaelt.be 
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Paul gaat 
 
Na meer dan 18 jaar het penningmeesterschap op zich genomen te 
hebben, besloot Paul dat het tijd werd om het wat rustiger aan te 
doen. Tijdens de laatste algemene vergadering deelde Paul ons 
mee dat hij ontslag nam als bestuurslid van AVMO. 
Paul was niet zomaar een bestuurslid. Door de jaren heen was Paul 
het gezicht van AVMO geworden.  
 
Voor elk probleem kon je bij hem terecht. 

 Een nieuwe loopshirt nodig, ga bij Paul 
 Lid worden, ga bij Paul 
 Lidgeld betalen, bij Paul natuurlijk 
 Wanneer is ……, Paul weet dat wel… 

 
Als voorzitter moet ik Paul bij deze bedanken voor de immense 
inzet die hij voor zijn vereniging toonde. Verstuurde ik je een mail 
om 22.00 uur, dan was ik er zeker van dat hij ’s nachts nog op die 
mail antwoordde en dat het antwoord de volgende morgen in mijn 
elektronische bus zat. Uren per dag of nacht was Paul bezig voor 
AVMO. 
 
Het penningmeesterschap was zijn grootste taak. Gedurende die 18 jaar heeft hij, een eigen, goed 
functionerend Excel programma geschreven, waarmee hij feilloos ‘de boeken’ deed. Maandelijks kregen wij 
als bestuur een gemotiveerd, geïllustreerd overzicht van de boekhouding. Als wij, als bestuur, jeugdcel, 
feestcomité,… te uitbundig waren, dan trok hij op tijd en stond aan onze arm, zodanig dat we financieel weer 
met onze voeten op de grond stonden. 
 
Ook logistiek was Paul actief, hij zorgde er voor dat we steeds voldoende Zotjes, Cola’s, pintjes, AA-tjes, 
Leffekes enz.. in huis hadden. 
 
Paul blijft  
 
Paul laat zijn Molenland niet vallen. Hij had ons gezegd dat hij het rustiger aan ging doen. En dat doet hij 
ook. Paul blijft onze wedstrijdleider. Hij bereidt de wedstrijden thuis voor, dit gaat over het schrijven van het 
uurschema, het opladen van de VAL-gegevens en het inladen van de wedstrijdinformatie voor het 
secretariaat. De installatie van alle computers behoort eveneens tot zijn taak. Tijdens de meeting zorgt Paul 
voor het goed werken van het secretariaat. En na de meeting zorgt hij ervoor dat de resultaten bij de pers, de 
VAL en onze website geraken. 
 
Verder blijft Paul onze fotograaf. Hij maakt de vele foto’s die jullie op de website kunnen vinden.  
 
Arne, Christa en An komen. 
 
De belangrijkste aanpassingen voor de leden zijn de volgende: 
Arne Chevrolet heeft Pauls penningmeesterschap overgenomen. Hij is nu de financieel verantwoordelijke. 
Arne wordt bijgestaan door Christa Geerolf die de boekhouding van het clubhuis zal doen. Verder zorgt 
Christa vanaf nu, met haar witte bestelwagen voor de levering van de nodige dranken. 
 
Voor wedstrijdkledij moet je vanaf nu bij An Voorts zijn. An is één van de assistent trainers van de 
benjamins en zij deed tot nu reeds de verkoop van de sweaters en T-shirts. 
 
Beste Paul, hartelijke dank voor alles wat je deed en nog zal doen voor AVMO 
Beste Arne, Christa en An, ik wens jullie veel werkgenot bij jullie nieuwe taak binnen AVMO 
 
Karel.  
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Barbecue  

AVMO en de joggingclub 
bundelen, hun krachten en 
organiseren op 
Zondag 29 juni 2014 
om 11.30 uur hun 
aan het clubhuis van AVMO hun 

Wat kost dit alles: 
-12-jarigen: 9 EUR 
+12-jarigen: 17 EUR 

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

Uiterste inschrijfdatum: 20 juni 2014 
 

Rek. joggingclub BE07 8917 0402 1966 
Rek.AVMO BE31 9730 2396 1155   of 

         BE19 8901 2426 4812 

Deze BBQ is zowel voor de leden van AVMO, als voor de leden van de joggingclub 
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A T L E T I E K P O S T  
Clubblad van A.V. Molenland vzw 

40ste jaargang  nr 3 -   mei 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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   Paul De Schuyter 
Holdestraat 9  Jan Moritoenstraat 5/2  Nagelstraat 25 
8700 Tielt   8310 Brugge    8700 Kanegem 
051/40.71.02   0496/41.82.37   051/68.86.31 

 karel.cannaert@skynet.be   rita.debusschere@skynet.be  paul.deschuyter@skynet.be 
 
 

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 

 

 



 6 

 
 
 

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 : 
 
Dankwoord voor PaulDeschuyter         3 
Aankondiging AVMO Barbecue         4 
Redactioneel            7 
Secretariaat            8 
Miniclub            18 
Joggingclubnieuws           27 
Wegatletiek             34 
 
Volgend clubblad verschijnt op woensdag 02  juli.  Artikels binnen bij eindredactie ten laatste 
vrijdag 27 juni  2014. kristof_haverbeke@telenet.be  
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REDACTIONEEL 
 
  
We kregen hartje winter al een lentegevoel en de lente zorgde al voor zomerse temperaturen… 
Door de milde weersomstandigheden van de vorige maanden hebben we niet moeten inboeten op 
gebied van trainingsarbeid en daardoor ziet het pisteseizoen er veelbelovend uit voortgaande althans 
op de reeds behaalde resultaten. 
 
Het begin van het pisteseizoen zorgt steeds voor toenemende Beker van Vlaanderen-koorts: de 
jeugd en de cadetten/scholieren hebben reeds hun wedstrijden achter de rug en AVMO mocht al 
feesten! De meisjes cadetten en scholieren zorgden voor een eerste hoogtepunt in dit prille seizoen: 
zij werden interclubkampioen en promoveren naar 1ste landelijke afdeling. Proficiat aan iedereen! 
We hopen dat hun prestaties een voorbode mag zijn om nog meer te schitteren met eremetaal rond 
de nek, met clubrecords en andere persoonlijke bestprestaties. 
 
In dit clubblad vinden jullie de laatste resultaten van het indoorseizoen en van in het veld. De enkele 
weken die tussen de beide seizoenen liggen worden door de clubmede-werkers niet in inactiviteit 
doorgebracht: zij zorgden voor de jaarlijkse lenteschoon-maak van piste en clubhuis, voor een 
massa-organisatie zoals de 12-urenloop er eentje aan het worden is, voor de herstructurering van het 
clubbestuur. Op organisatorisch vlak zitten we volop in de meetings: onze openingsmeeting was een 
voltreffer en de 2de dag van het provinciaal kampioenschap was dit ook voor wat betreft de opkomst 
van atleten; een computerprobleem zorgde echter voor laattijdige resultaten… We doen er alles aan 
opdat dit niet opnieuw zou voorvallen. Wat er nog op de clubkalender staat, lees je verder in dit 
clubblad. Maar alvast aanstippen om niet te vergeten: de barbecue op 29 juni. Inschrijven is de 
boodschap om er een gezellig samenzijn van te maken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misschien een beetje vroeg om er al over te schrijven, maar… de examens komen eraan. 
Laat de examenstress niet teveel je humeur beïnvloeden en ook niet je gezondheid; daarom is het 
enorm belangrijk om wat tijd te besteden aan ontspanning zodat je niet uitgeput geraakt. 
Ontspanning helpt om je concentratievermogen op peil te houden en de leerstof te memoriseren. Ga 
bijvoorbeeld eens uit de bol op je lievelingsliedje of nog beter: trek je loopschoenen aan en loop 
enkele rondjes op de piste of in de buurt van je huis of kot. We wensen alle studenten veel 
volharding tijdens de blokperiode en geslaagde examens om dan achteraf te kunnen genieten van 
een welverdiende vakantie! 
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SECRETARIAAT 

 
 Wedstrijdveranderingen: 
- Belgisch / Vlaams kampioenschap 100km en Belgisch kampioenschap 24u gaan door op   
  28 juni te Maamechelen (en niet op 6 september, zoals voorheen bekend gemaakt) 
- “Acerta Brussels Ekiden” (AVT): gaat door op 18 oktober (en niet op 10 oktober) te  
  Brussel 
- de marathon te Torhout op 20 juni geldt als Vlaams kampioenschap 
 
 Buitenlandse uitslagen en alle marathonuitslagen van zowel binnen-en buitenland: 
graag melden aan het secretariaat (met eventueel de link waar de uitslag kan gevonden worden) 
 
 Wie ingeschreven is voor een kampioenschap en dan toch niet deelneemt, kan 
alleen een boete vermijden mits het indienen van een medisch attest. Alleen de secretaris kan dit 
indienen bij de VAL en dit moet binnen de 10 dagen volgend op het kampioenschap gebeuren. 
Attesten kunnen nooit ter plaatse afgegeven worden.  
Voor kampioenschappen die op de weg plaatsvinden dient geen attest te worden overgemaakt aan 
de VAL (voor veldloopkampioenschappen evenmin) 
 
 Mastersatletiek: masters mogen deelnemen aan wedstrijden vanaf cadet (zonder 
dat dit expliciet is aangevraagd als masterwedstrijd) als zij bij horden of steeple op dezelfde hoogte, 
afstand lopen of met dezelfde gewichten gooien, of afstoten aan dezelfde balk bij hinkstapspringen 
als cadetten, scholieren of juniors. (uitzondering: dit mag niet op een meeting die bestemd is enkel 
voor cadetten en scholieren)  
 
 Minima voor de Belgische kampioenschappen cadetten en scholieren: 
elke atleet die een minimumprestatie behaald heeft, kan zich inschrijven voor het kampioenschap. 
Het kampioenschap vindt plaats te Lier op zaterdag 30 en zondag 31 augustus. 
 
   
  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 
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 Er is maar 1 pistekampioenschap dat in West-Vlaanderen plaatsvindt en dit is het  
Vlaams kampioenschap voor cadetten en scholieren op vrijdag 15 augustus te Ieper. Dus atleten: 
hou deze datum vrij tussen al jullie vakantiebezigheden door. Het zou leuk zijn om daar aanwezig te 
zijn met véél Molenlanders, maar anders dan voor het BK moeten jullie zich inschrijven (2 weken 
op voorhand via het secretariaat) en dan afwachten of jullie bij de selectie geraken. 
 
 Er werden al enkele wedstrijden door AVMO georganiseerd, maar volgende meetings 
hebben we nog voor de boeg: 
 
Rubenscup: donderdag 29 mei (jeugdmeeting) 
mastersmeeting: zondag 1 juni 
prijzenmeeting voor cadetten en scholieren: zondag 7 september 
jeugdmeerkamp: zaterdag 20 september 
 
En ook volgende organisaties niet vergeten: 
zondag 1 juni: Watewyloop te Tielt 
zaterdag 28 juni: Saladekermisloop te Egem 
zaterdag 23 augustus: stratenloop te Wingene 
 

Om al deze organisaties in goede banen te leiden zijn we blijvend op zoek 
naar helpende handen. Wie een handje kan toesteken om in de voormiddag 
alles gereed te zetten (of om na de wedstrijd weer alles af te breken) kan 
zich wenden tot Dirk Vanluchene. Wie tijdens de meeting kan helpen in 
het clubhuis: graag dan Christa Devolder aanspreken en Rita Debusschere 
is op zoek naar mensen die tijdens de meeting op het terrein zelf actief 
willen zijn (vb. om te harken bij het verspringen of te helpen in het 
secretariaat)  

Om het clubhuis open te houden zullen we onze ‘barmoeder’ Christa op vrijdagavond nog maar 
zelden zien…, maar geen paniek: we zullen geen dorst lijden: Anne Maebe is al 1 van die helpende 
handen en zal zoveel mogelijk in de bres springen om ons van een drankje te voorzien. Anne was 
tot enkele jaren terug nog vrij actief in de veldlopen en heeft de weg naar Molenland 
teruggevonden. Alvast bedankt, Anne! 
 

WEDSTRIJDUITSLAGEN 
 
 De laatste resultaten van het winterseizoen hebben jullie nog te goed.  
Het waren de masters die nog op 8 maart hun Belgische indoorkampioenschappen moesten 
afwerken. Zij behaalden een mand vol medailles met nog een pak clubrecords er boven op! 4x 
goud, 1x zilver en 3x brons was het resultaat van dit ‘vruchtbaar’ BK. 
In het kogelstoten behaalde Annick Coene brons met een worp van 7m08. Brons was er ook voor 
Patrick De Craene in het hoogspringen: hij sprong over 1m25 (CR) en in het hinkstapspringen 
landde hij 7m81 ver. Edwin Kint nam de start in de 60m en de 400m met telkens een clubrecord als 
resultaat: hij liep respectievelijk 9.18 en 75.70. Twee medailles waren weggelegd voor Marianne 
Verbauwhede: op de 1500 was het zilver in een tijd van 6’17.93 en op de 800m een bronzen plak 
in een tijd van 3’03.24. Een zieke Jeroen Tanghe verscheen toch aan de start van de 800m, maar 
kon zijn kansen niet verdedigen: hij eindigde in 2’15.77, een tijd sterk beneden zijn niveau. Op de 
1500m liep Dirk Lannoo een clubrecord: hij finishte in 4’44.10. En dan nu de gouden medailles!  
 
Nathalie D’hondt won de 400m in 61.51 (CR); een prachttijd, maar toch een beetje ontgoocheling 
bij Nathalie, want een fractie boven het Belgisch record bij de W40; met een beetje meer tegenstand 
had ze het record zeker en vast op haar naam geschreven! ’ 
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Het was lang geleden dat trainster Els Van Coillie nog indoor gelopen had en ze deed haar 
‘heroptreden’ met verve: goud op de 1500m in 5’06.09 (CR) Günther Vanhoutte zette zich meteen 
op kop in zijn 800m-wedstrijd bij de M40 en niemand nam over: 1ste plaats in 2’03.27 (CR) En 
tenslotte een 1ste keer goud op een Belgisch kampioenschap voor Christa Geerolf: bij de W50 liep 
ze de 1500m in 6’06.19. 
Aan allen een dikke proficiat! 
 
De dag nadien was er het Belgisch veldloopkampioenschap. Na 15 jaar organisatie in Oostende, 
moest er dit jaar naar Wachtebeke afgereisd worden. 23 Molenlanders, de meesten jeugdatleten, 
genoten van een prachtige, warme lentedag in het mooie natuurdomein. In de korte cross 
verschenen tussen 101 deelnemers aan de start: Elke Bruwier (30ste) en Ashley Haeck (80ste) Ook 
een 30ste plaats voor Kjillsea Devoldere in haar reeks van de scholieren (55 startenden) en bij de 
cadetten kwamen Lieze Slos en Fran Royaert respectievelijk aan op de 34ste en 39ste plaats (60 
deelnemers) 
Dit was het dan voor het winterseizoen. Nog enkele weken wachten en dan kan men aan de 
zomeratletiek beginnen! 
 
 Het was aan Emma De Langhe de eer om het zomerseizoen te beginnen: op 12  
april was zij de enige Molenlandatlete op de meeting te Eeklo. Emma nam deel aan het 
discuswerpen: zij wierp de schijf 18m02 ver. Emma moet weliswaar de eer van het openen van het 
seizoen delen met Stephen en Patrick de Craene die aan een vijfkamp te Roeselare deelnamen. 
Stephen totaliseerde 2640p met volgende disciplines: ver: 5m47, speer: 43m61, 200m in 25.55 
(PR), discus: 28m25 en 1500m in 4’40.11. Patrick eindigde met 1986p, dit is een clubrecord, want 
dit eindtotaal kwam tot stand met het gebruik van de ‘age factor’-berekeningen, wat nu verplichtend 
is bij masters. De prestaties van Patrick: ver: 3m81, speer: 31m32, 200m in 30.09, discus: 23m53 en 
1500m in 6’02.12. 

‘Age factor’ zijn correctiefactoren. Deze factoren zijn bedoeld om ook bij de oudere leeftijdsklassen 
zinnige wedstrijdresultaten te verkrijgen – de gewone puntentelling van de IAAF voldoet daar niet 
helemaal aan. De IAAF-telling poogt gelijke puntenaantallen toe te kennen aan gelijke prestaties, 
maar bij de masters ligt dat anders. De fysieke gevolgen van veroudering op de prestaties gaan bij 
lopen, springen en werpen namelijk niet gelijk op. Bovendien veranderen de werpgewichten en 
hordenspecificaties voor de oudere leeftijdsklassen, terwijl bij de loopnummers zo’n dergelijke 
aanpassing niet plaatsvindt. De bedoeling van de factoren is om enigszins vergelijkbare resultaten 
te krijgen over alle leeftijdsklassen heen.  

 Onze openingsmeeting op 13 april was een schot in de roos: niet minder dan 152 
atleten tekenden present in Tielt (dit zijn er een 50-tal méér dan vorig jaar) Het loont blijkbaar om 
deel uit te maken van het West-Vlaams jeugdatletiekcriterium en van de Oost-West Cup. Het was 
een lekker weertje, maar de wispelturige wind was de schuld dat er veel sprintprestaties niet 
homologeerbaar waren en dat er tegen de wind in moest geworpen worden met de speer. De piste-
atleten hadden er zin in: er werden een massa knappe prestaties, gekruid met vele persoonlijke 
records opgetekend. Als ik er eentje mag onderstrepen: het hoogspringen van Faith! Een 
overzichtje: 
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Cadetten 
 
Faith Maes: hoog: 1m59 (PR) – 100m: 13.03+ 
Hanne Scheffers: kogel: 7m13 (PR) – ver: 4m66 (PR) – 100m: 13.23+ 
Nona Stevens: 200m: 27.36 (PR) – 100m: 13.23+ 
Danilsa Minier Capellan: kogel: 10m44 (PR) – 200m: 28.32 (PR) – 100m: 13.35+ 
Renee Dewitte: 400m: 78.49 (PR) 
Lieze Slos: 400m: 61.64 
Fran Royaert: 400m: 67.43 (PR) 
Hanne Claus: hoog: 1m53 – kogel: 6m97 (PR) 
Michiel Maes: speer: 39m85 – ver: 4m55 – 200m: 26.41 (PR) 
Thomas Vanluchene: 400m: 61.89 (PR) – 200m: 26.88 (PR) 
Lukas Vandaele: hoog: 1m55 – 100m: 12.54+ 
Henri Van Daele: hoog: 1m40 (PR) – 400m: 65.26 (PR) 
Scholieren 
Ellen Claus: 100m: 13.80 (PR) – 200m: 28.38 – ver: 4m12 
Emma De Langhe: kogel: 6m95 
Mathijs Maton: hoog: 1m60 – 400m: 54.50 (PR) 
Arne Spiessens: 400m: 55.82 (PR) 
Jarne Deprez: kogel: 10m18 (PR) – speer: 30m06 (PR) 
Juniors 
Irma Carpentier: 100m: 13.20+ 
Seniors (en masters) 
Tom Vanluchene: 400m: 52.89 
Jochen Deprez: 400m: 59.11 
Robin Vanluchene: speer: 41m54 
Patrick De Craene: ver: 3m70 – speer: 27m69 
Bjorn Saelens: 1500m: 4’26.17 

 
 Op woensdag 16 april vergezelde Michiel Maes zijn speerwerptrainer naar een  
meeting in Lille in het noorden van Frankrijk. Hij presteerde daar een persoonlijk record: zijn speer 
zoefde 43m82 ver. 
We heten overigens Tony Duchateau hartelijk welkom bij AVMO. Tony vervoegt het 
trainerskorps en geeft speerwerptraining op zaterdagvoormiddag (indien het een weekend is zonder 
meetings) 
 
 Geen wind in de rug tijdens de meeting te Kortrijk op 19 april, integendeel: de  
sprinters moesten optornen tegen een fikse wind die in hun nadeel blies; en toch weerhield dit hen 
niet om enkele records op te tekenen. De prestaties: 
 
Cadetten 
Danilsa Minier Capellan: 100m: 13.84, 200m: 28.75, kogel: 9m89 – Faith Maes: 80mH: 13.11 
(PR), discus: 23m53 (PR), ver: 4m59 (PR) – Marie Maton: 80mH: 14.47 (PR), hinkstapspringen: 
8m71 – Pauline Callens: 100m: 14.76 (PR), 80mH: 15.84 (PR) – Thomas Vanluchene: 100m: 
13.41 (PR), 200m: 26.51 (PR) 
Scholieren 
Stephanie Callens: 100m: 14.75, discus: 24m00, hinkstapspringen: 9m20 (PR) – Mathijs Maton: 
100m: 12.44 – Jarne Deprez: 100m: 12.61 (PR), kogel: 9m62 
Juniors 
Tisia Cannaert: hoog: 1m51 – Irma Carpentier: 100m: 13.66 – Delphine Callens: discus: 27m75 
Seniors 
Pauline Vackier: 800m: 2’40.56, discus: 31m62 
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Masters 
Annick Coene: discus: 20m51 – Patrick De Craene: 100mH: 36.20, kogel: 8m92, speer: 31m40 
(CR!) 
 
 De eerste wedstrijd van het masterscriterium had weinig belangstelling van de  
AVMO-masters; alleen Pol Vackier en Marleen Hoorelbeke trokken op 21 april naar Nieuwpoort 
om een 5000m te lopen. Marleen eindigde in 21’59.14 en Pol in 19’15.01. 
 
 Provinciale kampioenschappen – 26 april te Brugge en 27 april te Tielt 
 
De kampioenschappen leverden in totaal 6 gouden,  
15 zilveren en 16 bronzen medailles op. Een mindere oogst 
dan andere jaren, maar dit zal te maken hebben met de 
groeiende concurrentie in sommige categorieën (oa. bij de 
cadetten); bewijs daarvan de grotere deelname van atleten 
aan deze kampioenschappen. Vooral in Tielt mochten we 
niet klagen: we mochten 280 atleten verwelkomen! En we 
hadden pech: een computercrash komt altijd ongelegen, 
maar wanneer zoveel prestaties moeten ingetikt worden, 
kan het  heel stresserend werken dat uitslagen niet op tijd 
kunnen bezorgd worden. Dit betekende overwerken voor 
Siam, Lydie en Paul die tot ‘s avonds laat nog bezig waren 
om te zorgen dat de uitslag zo vlug mogelijk op de website 
kon geplaatst worden. Zij verdienen een dikke pluim!  
Wat de uitslagen betreft: er werd gepresteerd op hoog 
niveau. Hanne Claus behaalde de sprintdubbel gekruid met 
een CR op de 100m. Faith verzamelde medailles in de drie 
kleurtjes; drie gelijke kleurtjes waren er voor Delphine. Hanne Scheffers behaalde eveneens drie 
medailles. Michiel kroonde zich tot speerwerpkampioen met een verdiende clubrecord als 
toemaatje! 
 
Cadetten 

 
Hanne Scheffers: 3/ ver: 4m50 – 2/ hinkstapspringen: 9m64 – 
100m: reeksen: 13.35 (PR) – 3/ finale: 13.30 (PR) – 200m: 
27.85 (PR) 
Nona Stevens: 2/ 300mH: 50.60 – 3/ hinkstapspringen: 9m58 
(PR) – 100m: reeksen: 13.72 – finale: 13.77 – 200m: 28.39 
Lieze Slos: 1/ 400m: 61.97 – 2/ 800m: 2’23.64 
Jolien Madou: 400m: 65.56 (PR) – 3/ 800m: 2’30.45 (PR) 
Faith Maes: 3/ 80mH: 12.85 (PR) – 2/ 200m: 27.34 (PR) –  
1/ hoog: 1m50 
Danilsa Minier Capellan: 200m: 28.65 – 2/ kogel: 9m71 
Pauline Callens: 80mH: 15.65 (PR) – ver: 4m02 (PR) – discus: 
12m78 (PR) – kogel: 6m85 (PR) 
Hanne Claus: 100m: reeksen: 12.44 (PR + CR !) – 1/ finale: 
12.50 – 1/ 200m: 26.04 (PR) 
Fran Royaert: 800m: 2’42.86  
Marlies Huys: 400m: 75.09 (PR) 
Renée Dewitte: 400m: 77.67 (PR) 
Thomas Vanluchene: 100m: 12.96 (PR) – 200m: 26.63 – 

400m: 62.12 – ver: 4m60+ 
Michiel Maes: 200m: 26.85 – discus: 28m85 – 1/ speer: 45m43 (PR + CR!) 
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Henri Van Daele: hoog: 1m35 – 300mH: 51.85 (PR) 
 
 
 
Scholieren 
 
Ellen Claus: 100m: 13.74 (PR) – 200m: 28.93 
Lieselotte Lauwers: 400m: 68.05 
Stephanie Callens: hinkstapspringen: 8m95 – 3/ discus: 25m42 (PR) – speer: 22m89 –  
kogel: 7m96 
Emma De Langhe: discus: 18m26 – kogel: 6m89 
Kjillsea Devoldere: 3/ 400mH: 76.57 (PR) – 200m: 29.27  
Lisa Vandekerckhove: 400m: 73.41 (PR) – 800m: 2’49.73 
Mathijs Maton: 200m: 24.72 (PR) – 3/ hoog: 1m65 – 2/ 400mH: 59.37 (PR) –  
3/ hinkstapspringen: 11m59+ 
Jarne Deprez: kogel: 10m22 (PR) – discus: 26m26 (PR) – speer: 31m77 (PR) 
Arne Spiessens: 3/ 400m: 57.00 
Ward Declerck: 3/ 1500m: 4’23.69 (PR)  
Kevin De Grande: 1500m: 4’49.90 
Jonas Steyaert: 800m: 2’25.23 
Nixan Nilodilaiksan: speer: 28m04 PR) 
 
Juniors 
 
Tisia Cannaert: 1/ hoog: 1m53 
Delphine Callens: 2/ speer: 24m45 (PR) – ver: 4m00 – 2/ discus : 28m51 –  
2/ kogel: 8m11 (PR) 
Jantien Lievens: 3/ discus : 24m68 
Irma Carpentier: 100m: 13.67 – 200m: 28.36 
Manuel Van Acker: 2/ 200m : 23.84 
Thomas Devriese: 800m: 2’10.68 
 
Seniors (en masters) 
 
Elke Bruwier: 1500m: 5’10.54 – 800m 2’34.71 
Pauline Vackier: discus: 28m90 – kogel: 9m53 
Nathalie D’hondt: 3/ 400m: 60.20 (CR!) 
Christa Geerolf: 1500m: 6’08.08 
Charlotte Haspeslagh: 400m: 71.38 (CR!) – 100m: 15.75 (CR!) – 200m : 32.74 
Niels Deboodt: 2/ 800m: 2’00.26 – 400m: 54.50 
Sander Colpaert: 100m reeksen: 11.67 (PR) – finale: 11.70 
Stephen De Craene: discus: 28m97 – 2/ speer: 44m36 
Stijn Fincioen: 1/ 5000m: 15’06.51 
Jan Petralia: 2/ 5000m: 15’20.95 (PR)  
Bjorn Saelens: 5000m: 16’13.11 
Tom Vanluchene: 3/ 400mH: 59.80 – 2/ 110mH: 17.29 
Thomas Callewaert: 3/ 1500m: 4’17.26 
Robin Vanluchene: 3/ speer: 44m15 
Emmanuel Audenaert : 2/ polsstok: 3m82 (CR !)– ver: 5m32 
Patrick De Craene: discus : 20m61 – speer: 32m46 (CR!) 
Didier Laureys: 100m: 13.21 (PR) – 200m: 27.55 (PR) 
Christophe Willems: 800m: 2’11.74 
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Julien Saelens-meeting – 1 mei – Brugge 
 
Deze interessante prijzenmeeting kon op veel belangstelling rekenen vanwege de AVMO-atleten. 
Waar andere meetings te maken hadden met felle regenbuien, mochten we in Brugge van geluk 
spreken: alleen een klein beetje regen deden de mensen grijpen naar hun paraplu’s.  
In de verte hoorden we de donderslagen, maar ook deze lieten Brugge links liggen.  
Bij de atleten zien we een groeiende vormcurve; bewijs zijn de vele PR’s en de CR’s. Bij de 
cadetten deed het estafette-viertal een zeer geslaagde test: met een duik onder de 50” liepen ze een 
fantastische aflossing! In de toekomst kan er daar zeer waarschijnlijk nog enkele tienden af, want 
een haperende 1ste aflossing tussen Nona en Faith. Danilsa weet het einde van haar mogelijkheden 
niet: in het speerwerpen wierp ze zomaar eventjes het record van Pauline Vackier van de tabellen.  
 
De uitslagen: 
 
Cadetten 
 
Nona Stevens: 200m: 27.92  
Faith Maes: 100m: 13.47 (PR) – speer: 26m27 (PR) 
Danilsa Minier Capellan: 100m: 13.81 – speer: 34m07 (PR + CR!) 
Pauline Callens: 100m: 14.88 – 200m: 30.23 (PR) 
Thomas Vanluchene: 100m: 13.03 – ver: 4m70 (PR) – 200m: 26.30 (PR) 
Jens Tanghe: ver: 4m23 (PR) – 200m: 29.48 (PR) 
Michiel Maes: ver: 4m84 – 200m: 26.59 
4x100m:  Nona Stevens, Faith Maes, Hanne Scheffers, Hanne Claus: 49.99 (CR!) 
 
Scholieren 
 
Ellen Claus: 100m: 13.85 – 200m: 28.17 
Kiara Maes: 100m:14.04 
Stephanie Callens: 100m: 14.27 – speer: 25m65 – 200m: 29.07 (PR) 
Emma De Langhe: speer: 18m50 (PR) – 200m: 33.08 (PR) 
Kjillsea Devoldere: 800m: 2’32.26 (PR) 
Mathijs Maton: ver: 5m83+, 5m62 (PR) – 200m: 24.11 (PR) 
Jarne Deprez: 200m: 25.53 (PR) 
Jonas Steyaert: 800m: 2’20.95  
Juniors 
Irma Carpentier: 100m: 13.46 – 200m: 27.08 (PR)  
Thomas Devriese: 800m: 2’05.54 (PR) 
Seniors 
Reinout Vanhessche: 800m: 2’00.54 
Masters 
Marleen Hoorelbeke: 2 mijl: 13’43.84  
Nathalie D’hondt: 800m: 2’24.45 (CR!) 
Christa Geerolf: 800m: 3’01.71 
Charlotte Haspeslagh: 800m: 3’01.42 
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 Beker van Vlaanderen cadetten en scholieren – meisjes in Lokeren op 3 mei –  
jongens in Zwevegem op 4 mei 
 
Bij de meisjes waren de verwachtingen 
hoog gespannen: een plaats in de topdrie 
was min of meer zeker en stiekem werd 
er op een overwinning gehoopt. Maar: in 
een interclub weet je nooit op voorhand 
hoe het zal uitdraaien. Van in het begin 
namen de AVMO-meisjes de leiding, dit 
kon niet anders met overwinningen van 
Hanne Scheffers, van Danilsa, van Lieze 
en de dubbel van Hanne Claus. Maar 
opeens naar het einde van de namiddag 
had AV Roeselare enkele punten 
voorsprong op AVMO genomen en 
daarbovenop kreeg Faith te maken met 
pech in het discuswerpen. Voor de supporters en de atleten was het bang afwachten of de laatste 
prestaties (oa. een overwinning in de estafette) nog voldoende punten zou opleveren om Roeselare 
de zege af te snoepen. De ontlading was groot toen afgeroepen werd dat AVR op de tweede plaats 
eindigde… AVMO was kampioen en treedt volgend jaar aan in de hoogste afdeling! 
Aan iedereen een dikke proficiat! 
 
Voor de jongens die het vorig jaar presteerden om te stijgen van afdeling was het de bedoeling om 
zich gewoon te handhaven in de 2de landelijke afdeling. Zij slaagden met glans in hun opzet. Wie de 
uitslag goed bekijkt: we hebben een beetje moeten improviseren en beroep moeten doen op de 
goodwill van Kevin en Jonas die ingezet werden op voor hen ongewone nummers. Maar dat is 
eigen aan een Beker van Vlaanderen-wedstrijd: de groep en de sfeer die er rond hangt is het 
belangrijkste, daarom dank aan allen die zich dubbel geplooid hebben om te kunnen deelnemen en 
aan Jacob en Felix Strobbe voor hun 1-malig (?) optreden: zij hebben duidelijk nog de goede 
atletiekbenen. 
 
Cadetten 
 
Nona Stevens: 300mH: 49.59 (PR) – Hanne Scheffers: ver: 4m77 (PR) – Danilsa Minier 
Capellan: kogel: 9m90 en speer: 36m11 (PR + CR !) – Hanne Claus: 100m: 12.49 en 200m: 25.48 
(PR + CR !) – Fran Royaert: 800m: 2’37.91 – Faith Maes: hoog: 1m59 en discus: X – Jolien 
Madou: 1500m: 5’13.72 (PR) – Lieze Slos : 400m: 60.95 (PR) 
4x100m: Nona, Faith, Hanne, Hanne : 50.19  
Henri Van Daele: 300mH: 50.67 (PR) – Jacob Strobbe: 100m: 12.97 (PR) en 200m: 26.52 (PR) – 
Jens Tanghe: 800m: 2’29.23 (PR) – Felix Strobbe: 1500m : 4’59.98 (PR) – Thomas Vanluchene: 
ver: 4m85 (PR) en 400m : 60.11 (PR) – Lukas Vandaele: kogel: 11m17 (PR) en hoog: 1m55 – 
Michiel Maes: speer: 44m95 en discus: 30m90 (PR) 
4x100m:  Thomas, Michiel, Henri, Lukas: 50.84 
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Scholieren 
 
Stephanie Callens: hoog: 1m45 (PR) en speer: 24m21 – Emma De Langhe: discus: 19m92 en 
kogel: 7m07 (PR) – Kjillsea Devoldere: 400H: 73.35 (PR) en 800m: 2’39.63 – Kiara Maes: 100m: 
13.68 en 200m: 28.39 (PR) – Ellen Claus: ver: 4.21 en 400m: 65.01 – Lieselotte Lauwers: 1500m: 
5’31.31 (PR) 
4x100m: Kjillsea, Ellen, Stephanie, Kiara: 53.23 
Mathijs Maton: 400mH: 59.01 (PR) en hoog: 1m60 – Ward Declerck: 100m: 12.69 (PR) en 
400m: 55.39 (PR) – Kevin De Grande: 800m: 2’12.30 (PR) en speer: 15m59 (PR) – Jonas 
Steyaert: 1500m: 4’44.92 – Arne Spiessens: 200m: 25.17+ en ver: 4m92 – Jarne Deprez: discus: 
29m96 (PR) en kogel: 9m58 
4x100m:  Jarne, Ward, Arne, Jonas: 50.32 
 
Puntentotaal meisjes: 1ste met 191p !!! 
Puntentotaal jongens: 8ste met 146p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Beker van Vlaanderen alle categorieën op 10 mei liep AVMO met 4 cadetten :  
Nona Stevens, Faith Maes, Hanne Scheffers en Hanne Claus snelden op de 4 x 100m naar een 
fabelachtige 48.81 !  
Dit is een verbetering van het clubrecord met een volle 2 seconden, een verbetering van het 
provinciaal record met 26 honderdsten (dateert van 1985 !! en was van OB-Brugge, tevens het  
oudste provinciaal record) en is eveneens de tweede beste Belgische prestatie ooit voor een 
cadettenploeg !  
Bovenstaande foto symboliseert de grinta en teamspirit van de ploeg ! Hanne 1 en Hanne 2    
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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  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Carrosserie Arickx bvba 
 

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

 
Tel. 051/40 16 47 

 
 

IJS & KAASHOEVE ‘KLIMOP’ 
 

F r a n s  T A N G H E  &  L e a  V A N D E V O O R D E  
S c h o u t s k r u i s e s t r a a t  1 1   -   8 7 5 5   R u i s e l e d e  

Tel.  051/68 83 13  
Een deugddoende i jsstop met zomerterras gelegen langs de  

Poekebeek- en WTV-route .  
 

Iedere zaterdag aanwezig op de boerenmarkt te  Tiel t   (14u00 tot  16u00)  

S 
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miniclub --  miniclub -- miniclub -- miniclub -- miniclub  
 
 
Uitslagen 
 
Belgisch kampioenschap veldlopen – Wachtebeke – 9 maart 2014 
 
Aflossing Benjamins 2005 :  Emiel Velghe, Wout Gordier, Luka Depuydt en Cédric Vekeman: 20 
ste op 55 ploegjes 
 
Bij de pupillen geboren in 2004: (135 deelnemers) 
Noor Braeckevelt: 12de op 92 deelnemers!  
Léon Dedecker: 34ste – Thijs Gelaude: 35ste – Victor Dedecker: 59ste en Tibe Vandekerckhove: 
113de  
 
Pupillen 2003: (120 deelnemers) 
Brecht Gordier: 33ste – Robbe Callens: 44ste – Jarco Bossuyt: 55ste en Michiel Depuydt:106de  
 
Miniemen 2002:  (112 deelnemers) 
Matice Van Walleghem: 17de – Michiel Depuydt: 40ste en Gaetan Heytens: 110de  
 
Miniemen 2001: (99 deelnemers) 
Lukas Scheffers: 78ste en Thomas Depuydt: 92ste  
 
Beker van Vlaanderen voor de jeugd zaterdag 19 en zondag 20 april. 
  
We keken dit jaar met gemengde gevoelens uit naar de beker van Vlaanderen bij onze jeugd.  
Het verlengde paasweekend zorgde ervoor dat heel wat atleetjes moesten afzeggen voor de eerste 
wedstrijd van het seizoen voor de pupillen en miniemen.  De aanwezige atleetjes presteerden 
allemaal op hun niveau en zowel de meisjes als de jongens behaalden een achtste plaats.  Toch 
zagen we heel mooie prestaties van Charelle (loopt sneller dan de jongens op de 80m) en Marlon, 
terwijl Kjenta  (60mH) en Hannes (speerwerpen) deelnamen aan proeven die ze normaal niet doen.  
De meisjes behaalden een puntentotaal van 117p, wat hen een achtste plaats opleverde (de pupillen 
eindigen op de 8ste plaats en de miniemen op de 6de plaats). Deze wedstrijd betekenden voor veel 
clubs en dus ook voor de Molenlanders een eerste kennismaking met de mooie piste van Wervik.  
Er was een kleine groep Molenlanders aanwezig  met vooral eerstejaarspupillen en –miniemen maar  
aan al die PR’s kunnen we zien dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan :  
 
Pupillen 
 
Lotte Van Ryckeghem: ver: 2m17 – hockey: 15m90 (PR) – 1000m: 4’51.82  
Nina Van Oost: 60mH: 14.91 (PR) – ver: 3m12 (PR) – hoog: 1m10 (PR° 
Lise Lamont: ver: 3m20 – 60m: 10.36 – 1000m: 4’08.25 (PR) 
Noor Braeckevelt: kogel: 5m20 (PR) – hockey: 19m26 (PR) – 1000m: 3’52.40 (PR) 
4x60m:  Noor, Lise, Nina, Lotte: 42.27 
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Miniemen 
 
Charelle Cool: 80m: 11.09 (PR) – ver: 4m35 (PR) – 1000m: 3’46.08 
Margot Marreel: hoog: 1m15 (PR) – 80m: 12.12 (PR) – 150m: 24.72 (PR) 
Ibe Maes: speer: 14m31 (PR) 
Eveline Maes: kogel: 7m91 (PR) – 80m: 11.94 (PR) – 150m: 23.83 
Kjenta Willems: 60mH: 13.97 (PR) – 300m: 56.14 – kogel: 7m10 (PR) 
4x80m: Eveline, Kjenta, Margot, Charelle: 47.68 
 
Voor onze jongens was het een thuismatch. Zij haalden met een puntentotaal van 126,5p  net zoals 
de meisjes een achtste plaats (de pupillen eindigen op de 8ste plaats en de miniemen op de 6de 
plaats) 
 
Pupillen 
 
Robbe Van Ryckeghem: 60mH: 13.45 (PR) – hockey: 24m97 (PR) 
Jasper Mattelin: ver: 3m13 – 60m: 10.22 (PR) – 1000m: 3’57.18 (PR) 
Bernard Laureys: 1000m: 3’31.10  
Baptiste Laureys: 1000m: 3’41.24 (PR) 
Léon Dedecker: ver: 2m79 – hockey: 13m40 – 1000m: 3’44.81 (PR) 
Thijs Gelaude: hockey: 18m66 (PR) – 1000m: 3’41.55 (PR) 
Maxime De Witte: ver: 3m27 – 60m: 9.29 
Victor Dedecker: kogel: 4m02 (PR) – hockey: 14m13 – 1000m: 3’54.80 (PR) 
Rune Marreel: kogel: 3m25 (PR) – 60m: 9.51 (PR) 
Tibe Vandekerckhove: ver: 3m44 (PR) – 60m: 10.06 (PR) – hoog: 1m00 
Wout Willems: ver: 3m38 (PR) – hockey: 33m16 (PR) 
Robbe Vroman: kogel: 5m01 (PR) – hockey: 33m28 (PR) – 1000m: 3’54.60 (PR) 
4x60m:  Robbe V., Tibe, Jasper, Rune: 39.08 
Maxime, Bernard, Robbe VR., Baptiste: 38.16 
 
Miniemen 
 
Gaetan Heytens: 60mH: 18.41 (PR) – 80m: 12.68 (PR) – 150m: 24.00 (PR) 
Andreas Maton: 60mH: 18.65 (PR) – kogel: 7m24 (PR) – 80m: 12.62 (PR) 
Hannes Terryn: hoog: 1m20 – speer: 11m08 (PR) 
Marlon Van Oost: 80mH: 15.39 (PR) – ver: 4m77 (PR) – 150m: 20.17 (PR) 
Mattis Tanghe: 1000m: 3’25.19 (PR) 
Bram Thieren: ver: 3m16 (PR) 
Michiel Depuydt: 80mH: 17.15 (PR) – 300m: 48.36 (PR) – kogel: 5m53 (PR) 
4x80m:  Michiel, Bram, Mattis, Marlon: 47.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
Rubenscup 1 mei 2014 
 

 
 
 
de eerste wedstrijd van de Rubenscup namen niet minder dan 42 atleetjes deel.  Na een fikse 
regenbui zagen we mooie prestaties van de pupillen meisjes en jongens op de 4 x 60m. Iedereen gaf 
het beste van zichzelf en tijdens het (soms lange) wachten werden de andere AVMO-ers luid 
aangemoedigd. Rond 16.00 uur verdween het zonnetje en viel de regen constant op iedereen.  De 
koude wind en regen zorgde voor verkleumde spieren zodat ook de prestaties hieronder leden.  
Alvast van harte bedankt voor jullie deelname! 
 
Benjamins 
Lore Maes: hockey: 11m61 – 60m: 11.38 (PR) – ver: 2m90 (PR) 
Amelieke Bossuyt: hockey: 11m13 (PR) – 60m: 10.47 (PR) – 600m: 2’24.89 (PR) 
Hanne Lamont: 60m: 9.92 (PR) – ver: 3m27 (PR) – 600m: 2’19.68 (PR) 
Marte Scheffers: 60m: 10.48 (PR) – ver: 2m50 (PR) – 600m: 2’38.22  
Michelle Cool: 60m: 10.53 (PR) – ver: 3m03 (PR) – 600m: 2’27.28 (PR) 
Hanne Callens: 60m: 9.92 (PR) – ver: 3m22 (PR) – 600m: 2’24.17 
Margot Tanghe: ver: 3m09 (PR) – 1000m: 2’23.08 (PR) 
Milan Vroman: hockey: 16m00 (PR) – 60m: 13.02 (PR) 
Yari Taliman: hockey: 14m06 (PR) – 60m: 10.97 (PR) – 600m: 
2’20.64 (PR) 
Achiel Dedecker: 60m: 12.60 (PR) – ver: 2m49 (PR) 
Emiel Velghe: 60m: 10.28 (PR) – ver: 2m98 – 600m: 2’10.92 
(PR) 
Karsten Huys: 60m: 11.51 (PR) – ver: 2m08 (PR) – 600m: 
2’38.43 (PR° 
Lars Braeckevelt: 60m: 10.49 – ver: 3m08 (PR) – 600m: 
2’12.41 (PR) 
Tibo Eeckhout: 60m: 11.31 (PR) – ver: 2m87 (PR) – 600m: 
2’38.85 (PR) 
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Pupillen 
Marthe Arickx: hoog: 1m05 – 60m: 9.85 – kogel: 4m49 
(PR° 
Nina Van Oost: hoog: 1m05 – 1000m: 4’04.27 (PR) 
Lise Lamont: 60m: 9.96 (PR) – kogel: 5m39 (PR) – 1000m: 
3’54.04 (PR) 
Babette Deceuninck: 60m: 10.93 (PR) – kogel: 2m81 (PR) – 
1000m: 4’05.94 (PR) 
Noor Braeckevelt: 60m: 10.03 (PR) – kogel: 4m89 – 
1000m: 3’47.15 (PR) 
Bernard Laureys: 3m72 (PR) – discus: 13m12 (PR) – 
1000m: 3’28.47  
Jarco Bossuyt: ver: 3m37 (PR) – discus: 13m76 (PR) – 
1000m: 3’37.08 (PR) 
Robbe Vroman: 60m: 9.97 (PR) 
Maxime De Witte: ver: 3m28 – ver: 9.25 
Baptiste Laureys: ver: 3m24 (PR) – 1000m: 3’42.89 
Robbe Callens: ver: 3m08 – 60m: 9.75 (PR) – 1000m: 
3’37.83 
Victor Dedecker: ver: 3m06 (PR) – 60m: 10.69 
Léon Dedecker: ver: 2m62 – 60m: 10.61 (PR) – 1000m: 3’44.34 (PR) 
Thijs Gelaude: 60m: 9.75 (PR) – 1000m: 3’40.19 (PR) 
4x60m: Babette, Noor, Lise, Nina:  40.07 
Jarco, Bernard, Robbe, Maxime:  36.04 
   Victor, Baptiste, Robbe, Léon: 40.23     
Miniemen 
Eveline Maes: 150m: 22.16 (PR) – speer: 9m83  
Kjenta Willems: 150m: 23.92 (PR) – hoog: 1m05 (PR) – speer: 9m61 (PR) 
Ibe Maes: 150m: 25.87 (PR) – speer: 11m54 
Charelle Cool: 150m: 20.50 (PR) – hoog :1m15 – speer: 6m94 (PR) 
Louise Arickx: 150m: 23.89 (PR) – speer: 9m15 (PR) 
Margot Van Walleghem: speer: 10m33 (PR) 
Femke Degrande: 150m: 24.25 (PR) – speer: 9m18 (PR) 
Mattis Tanghe: 150m: 23.31 (PR) 
Andreas Maton: 150m: 24.69 (PR) – discus: 15m13 (PR) 
Iwein Claus: 150m: 22.26 (PR) – discus: 17m31 (PR) – ver: 3m72 
Lukas Scheffers: 150m: 22.65 (PR) – ver: 3m65 (PR) 
Matice Van Walleghem: 1000m: 3’13.24 (PR) – ver: 4m00 (PR) 
Marlon Van Oost: ver: 4m85 (PR) 
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Kalender 
 
Volgende wedstrijden :  
 
Zaterdag 24 mei Rubenscup te ROESELARE om 13.30 uur. 
Gratis deelname, inschrijven kan na de training op woensdag/vrijdag. Max. 3 proeven 
Ben. : 60m – 600m – hoog – hockey – 4x60m 
Pup. : 60m – 1000m – hoog en kogel (voor jongens) – ver en discus (voor meisjes) 
Min. : 80m – 150mH – kogel – ver (voor jongens) – discus (voor meisjes) 
 
Donderdag 29 mei Rubenscup te TIELT om 13.30 uur. 
Gratis deelname, inschrijven kan na de training op woensdag/vrijdag. Max. 3 proeven 
Ben. : 60m – 600m – verspringen – kogel – 4 x60m 
Pup. : 60mH – 1000 – hockeybal – ver (voor jongens) en kogel (voor meisjes) 
Min. : 60mH/80mH – 300m – hoog – discus 
 
Maandag 09 juni Rubenscup te TORHOUT om 13.30 uur. 
Gratis deelname, inschrijven kan na de training op woensdag/vrijdag. Max. 3 proeven 
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 28  juni Provinciaal kamp. te NIEUWPOORT om 12.30 uur. 
Inschrijvingsgeld : 1 euro per nummer.  Medailles voor de eerste drie van elke proef. 
Uurrooster te bekijken via www.macw.be  Aandenken voor iedere deelnemer. 
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  – 1000m – 80mH – hoog – polsstok – ver – kogel – discus – speer 
 
Veldloopkampioen 
Nu het pisteseizoen stilaan op gang komt kennen we de veldloopkampioenen van het voorbije 
winterseizoen.  Wie deelnam aan minstens 5 wedstrijden kwam in aanmerking voor deze trofee. 
Na enig reken- en telwerk werden volgende atleetjes onze kampioenen :  
Benjamins 2006-2007 COOL MICHELLE  BRAECKEVELT LARS 
Benjamins 2005  LAMONT HANNE  VELGHE EMIEL 
Pupillen  2004   BRAECKEVELT NOOR DEWITTE MAXIME 
Pupillen  2003   ARICKX MARTHE  LAUREYS BERNARD 
Miniemen 2002  COOL CHARELLE  VANWALLEGHEM MATICE 
Miniemen 2001  MAES EVELINE  VERHELST JENS-MAGNUS 
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Volgende atleetjes namen minstens 5 maal deel en krijgen ook een aandenken op de jaarvergadering  
van 15 februari 2015.  Heb je vijf maal deelgenomen en vind je je naam niet terug , laat het dan zo 
snel mogelijk weten aan Joost. 
Benjamins : Bossuyt Amelieke, Callens Hanne, Maes Lore, Taliman Yari, Huys Karsten, Vroman 
Milan, Vekeman Cedric, Gordier Wout 
Pupillen :  Lamont Lise, Deceuninck Babette, Vanrijckeghem Lotte,  Laureys Baptiste, Gelaude 
Thijs, Dedecker Leon, Dedecker Victor, Vroman Robbe, Callens Robbe, Bossuyt Jarco, Tibe 
Vandekerckhove, Bjarne Willems, Robbe Vanrijckeghem 
Miniemen :  Vanwalleghem Margot, Maes Ibe, Kjenta Willems,  Femke Degrande, Depuydt 
Michiel, Terryn Hannes, Gaetan Heytens, Scheffers Lukas, Claus Iwein, Milan Verschaeve. 
Na het veldloopseizoen is het pisteseizoen aan de beurt.  Net zoals in het veldlopen gaan we nu op 
zoek naar een pistekampioen.  Wie deelneemt aan minstens 5 pistewedstrijden komt in aanmerking.  
De kampioen wordt bepaald aan de hand van zijn prestaties op een loop-, werp- en springnummer.  
De geleverde prestaties worden omgezet aan de hand van de meerkamptabellen.  De prestaties met 
de meeste punten per discipline worden samengeteld. 
 
Op het einde van het seizoen staat ook onze jaarlijkse verrassingsreis op het programma.  Wie 10 
keer deelnam aan een veldloop- of pistewedstrijd kan inschrijven. (waarvan minstens 3 veldlopen of 
pistewedstrijden)  Ook de kerstcorrida en de jeugddag worden meegeteld.  
Datum  : weekend  van 13 en 14 september 
 
Jeugddag15 maart 2014 
 

 
 
“Biep, biep,…biep, biep,…biep, biep!” (De wekker gaat.) 
Opstaan! ’t Is jeugddag vandaag! 
Wassen, aankleden, ontbijten, picknick maken, sportzak niet vergeten en… vertrekken! 
Om  8u 30 werden we verwacht in de Topsporthal van Gent. 
Acht ploegjes van 4 atleten stonden te trappelen van ongeduld. 
De 8 begeleiders kregen nog hun laatste instructies. 
1,2,3,…start!!! 
 

 
 
Een 2000-tal atleetjes snelden met hun begeleiders de eerste opdracht tegemoet. 
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40m horden, kettingspringen, speerwerpen (mousse speer!), puzzelloop, aflossing, shuttle run, 
richtwerpen, devils run, step-aerobic,…, kortom er was voor iedereen iets leuks te vinden. 
Na een korte pauze voor de picknick, waren onze atleetjes niet te stoppen om hun traject verder af 
te leggen. 
Tussendoor nog even tijd maken om te poseren voor de groepsfoto en dan… op naar de laatste 
activiteiten. 
Rond 16 u verzamelden we terug op de blauwe piste voor de afsluiter. 
En dan…. weer naar huis, al dromend over hoe het volgend jaar zal zijn. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog een dikke merci aan alle begeleiders! 
  
De jeugd van AVMO 
 
P.S.: We dromen alvast van een nieuwe vlag voor volgend jaar.   
Ouders die nog oude lakens hebben liggen, gelieve ze te bezorgen aan onze trainers. 
Vrijwilligers om mee te naaien (van de vlag, dus niet pejoratief )  mogen zich ook melden…!! 
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Varia 
 
Zondag 29 juni familiedag en Barbecue te TIELT 
Na een jaartje onderbreking nemen we terug de draad op met onze leuke familiedag. 
Een atleetje neemt samen met een volwassene (vader/moeder/broer/zus) deel aan een vijftal 
alternatieve atletiekproeven.  We verzamelen ten laatste om 09.30 aan het clubhuis zodat we stipt 
om 10.00 uur kunnen starten.  Einduur is voorzien ten laatste om 11u15 zodat er nog tijd is om zich 
op te frissen vooraleer aan te schuiven aan de barbecue.  (Vergeet hiervoor wel niet in te schrijven!) 
Zie vooraan clubblad … 
 
 

 
Felicitaties !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor al onze atleten die hun Eerste Communie,Vormsel,Lentefeest deden: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Wij wensen alle “AVMO-mama’s”  een dikke proficiat voor moederdag! 
“Dank je wel om te supporteren, dank je wel voor de was en de plas, dank je wel om steeds paraat 
te staan, dank je wel voor de goede zorgen,…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor alle papa’s van AVMO  
“Gelukkige Vaderdag”! 
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BON 
Goed voor  
kijkbeurt 
tijdens de 
training. 

  
 
 
 
Hierbij vinden jullie 4 cadeaubons …  graag gegeven door de jeugdcel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dikke Proficiat ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trainster Tania was op het moment van de fotoshoot jammer genoeg niet aanwezig…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON 
Goed voor  
samen 4 
toertjes 

rond de piste 
lopen. 

BON 
Goed voor  
10 minuten 

samen 
stretchen. 

BON 
Goed voor 
samen 
nagenieten in 
het clubhuis. 
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Joggingclubnieuws mei 2014 
 
 
 

zondag 1 juni 2014 
www.WATEWYLOOP.be 

Watewyloop is een organisatie van AVMO Joggingclub Molenland en AV Molenland. 
Watewyloop maakt deel uit van het criterium “Lopen in het Molenland”. 

14u30 Kleuter- enJeugdlopen 
15u30 Run4Fun (3,55 km of 6,75 km) 

16u30 VDK-Run (9,95 km) 
Run4Fun en VDK-Run steunen 
Andrieskes.be 

(kinderafdeling Sint-Andriesziekenhuis Tielt) 
voor elke deelnemer gaat 1 euro naar Andrieskes.be 

Deelnameprijs: 
Jeugdlopen: vooraf 2 € – ter plaatse 3 € / Run4Fun en VDK-Run: vooraf 6 € – ter plaatse 8 
€ 
Inschrijven: 
Vooraf inschrijven tot uiterlijk woensdag 28 mei 2014 om 24 uur. 
ofwel via de website www.watewyloop.be , ofwel schriftelijk op ons adres: Brignoleslaan 
7, 8700 Tielt 
De inschrijving is pas definitief na storting op rek 891-7040008-49. 
Prijzen: 
➢ Jeugdlopen: medaille & naturaprijs voor alle deelnemers 
➢ Run4Fun en Jogging: aandenken (badhanddoek) voor iedereen 
➢ VDK-Run: aandenken (badhanddoek) voor iedereen, bekers en geldprijzen 
➢ Tombola voor alle deelnemers aan Run4Fun, Jogging en VDK-Run. De winnaars 
worden omstreeks 17u00 
bekend gemaakt en moeten aanwezig zijn op de prijsuitreiking om hun prijs in ontvangst te 
nemen. 
➢ verloting weekendverblijf voor 40 personen in vakantiedomein Les Moines 
(Ardennen) onder alle 
clubs, verenigingen, bedrijven, vrienden... met minstens 7 aankomsten in Run4Fun (3,55 
of 6,75 km) of 
VDK-Run (9,95 km). Enkel de voorafinschrijvingen komen hiervoor in aanmerking !!! 
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 Grote foto Danny Terryn, kleine foto’s Luc 
Vanneste 

 
Molendorploop 
 
Op zaterdag 14 juni 2014 gaat de Molendorploop  in Ruiselede door. 
Deze wedstrijd is een wedstrijd van het criterium lopen in het Molenland. 
de hoofdafstand is 6 km, zowel voor dames als heren. Er wordt gestart om 19u00. Om 18u30 is er 
een kidsrun. Afspraak: op de markt in Ruiselede. 
Inschrijvingen kosten 6 EUR in voorinschrijving en 8 EUR de dag zelf.  
Inschrijven via: www.lopeninhetmolenland.be 
Deze wedstrijd telt mee voor het criterium 
Meer informatie op bovenstaande website of op www.ruiselede.be of sportdienst@ruiselede.be 
 
12-urenloop tegen kanker. 
 
Op zaterdag 22 maart 2014 hielden wij onze 5de 12-urenloop tegen kanker. De weergoden waren 
ons gunstig gezind. ’S Morgens regende het lichtjes, maar tegen 9 uur maakten de vele regenbuien 
een ommetje en bleef de pist en dus de vele lopers lekker droog. Vele lopers, inderdaad om 20 uur 
telden we 741 deelnemers. Dit is geen record, in 2012 waren en 829 lopers, maar het was dan veel 
mooier weer. Wat wel een record was, waren het aantal gelopen kilometers. Toen Luc alles 
samengeteld had kwam hij aan 4276,64 km. Dit is van Tielt naar Gibraltar en terug. Het sportieve 
was natuurlijk belangrijk, maar ook de 2 goede doelen van de dag waren heel blij. De Tieltse 
ijveraars voor Kom op tegen kanker mochten 1800 EUR in ontvangst nemen. De Voorzitter van de 
kinderkankerdag, die helemaal uit Mechelen gekomen was, naam 920 EUR mee naar zijn 
vereniging. Onze Luc heeft de volle 12 uur volgemaakt, of toch niet helemaal. Was het een moment 
van zwakte of een onoplettendheid van Luc, maar hij kwam pas om 8u06 aan de start, hierdoor kon 
hij de volle 98 km niet rondmaken, maar strandde hij op 97,370 km. Dit was zijn beste resultaat in 
jaren. Gemiddeld liep elke atleet : 5,77 km. Ook dit is een record. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle foto’s vinden jullie op onze website. 
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Antwerp Urban Trail. 
 
Op zondag 16 maart namen Sonja,Bart, Mieke, Stephanie en Annick aan de Antwerpse Urban Trail. 
Annick schreef onderstaande impressie. 
 
Hallo, 
  
Vanmorgen om 7u trokken Sonja Semetier, Bart en Mieke Lamont, Stephanie Callens en Annick 
Coene richting Antwerpen. 
 Leer Antwerpen kennen op een andere manier, al lopend, een toertje van 12 km ,meer moet dat niet 
zijn voor een zondagmorgen. 
  
Om 9u30 stonden we klaar voor de 1ste wave en het 
startshot werd gegeven door Bart de Wever. 
Op 't Willy Vandersteenplein stonden Suske en Wiske te 
zwaaien, dan via de zoo en door het centraal station, 
kwamen we aan het stadspark,eventjes door de 
blauwtorentunnel met doedelzakspelers, 
't rubenshuis, wat sightseeing shoppen op de Meir, langs 
de kathedraal om dan zo door het stadhuis het bureau van 
de Wever te passeren,vervolgens het steen, de St-
Pauluskerk, het begijnhof, 
gewoonweg teveel en zo mooi op deze zonnige ochtend. 
Hierna kwam onze laatste proef , het MAS betreden, 
gelukkig niet tot helemaal bovenaan 
om zo de laatste rechte lijn naar de finish te maken. Bart 
en Stephanie namen nog een laatste versnelling voor hun 
rekeningen dan aanschuiven voor het ontbijt. 
ZALIG GEWOON !! 
  
vele groetjes van ons allemaal 
Bart, Mieke, Sonja, Stephanie en Annick 
 
 
De Ginsteloop 
 
 Zaterdag 27 april bonden onze leden hun loopschoenen aan voor de Ginsteloop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto en tekst Annick Coene  

foto's luc Vanneste  
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De mensen die deelnamen aan de 3,4 en de 6,8 km kwamen zonder hemelwater aan de aankomst. 
De deelnemers aan de 10 km  kregen echter  allen een ferme klets hemelwater over zich heen. Dat 
het parcours selectief is, dat wisten wij reeds van vorig jaar, dit jaar blaasde de wind in het nadeel 
en hierdoor werden de wedstrijden intenser. Al onze leden kwamen goed aan. Een pluim voor de 
regelmaat gaat naar Marleen Ooghe. Ze liep de 10 km wedstrijd. Elke ronde liep ze in 21’. Zo 
kwam ze aan een totaaltijd van 63’00. De pluim voor de sprinters  gaat naar Ronny Taelman, en 
Natacha Verstraete . Zij sprinten om ter hardst, Natacha trok het laken echter naar zich toe en 
versloeg Ronny. 
 
10  km 6,7 km  
Stefaan Ver Eecke 47'46" Bart Gurdebeke 32'56 
Len Verfaillie 48'30" Kathy Isebaert 33'16" 
Christophe Verfaillie 48'53" Mieke De Weweire 36'07" 
Fabienne De Bruyne 49'48" 10 km  
Katrien Vanhoutte 50'18" 
Marleen Bekaert 51'47" 
Johan Latruwe 51'51" 
Danny Terryn 52'24" 
Linda Vermeersch 53'19" 
Natacha Verstraete 53'46" 
Ronny Taelman 53'49" 
Ann Billiet 54'31" 
Eddy De Craemer 54'34" 
Marleen Ooghe 63'00 
Meer  foto’s vinden jullie op www.ginsteloop.be 
 
Kalender 
 
Beste mensen, noteer nu reeds in jullie agenda: 
Zon  31 augustus 2014 :ontbijtloop 
Weekend 15/16 november 2014: weekend Porcheresse 
Over deze zaken vernemen jullie meer in de passende edities van ons clubblad. 
 
Korte berichtjes: 
 
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. 
 
Vanaf dit jaar 2014 roepen wij een loopcriterium in het leven voor onze joggers. 
Als wedstrijden nemen we d e10 wedstrijden van het lopen in het molenland criterium. De eerste 
wedstrijd is de  12-urenjogging van 22 maart. Dit criterium is voorbehouden aan leden van onze 
joggingclub. 
Meer informatie krijgen jullie op www.lopeninhetmolenland.be. 
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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 

 

 
 

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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Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten. 
 
Wegcriterium 2014 AVMO Running Center Brugge-Hulste : start 11/11/2014 resterende to-do’s 
09/05/14 Aalter 10 miles    8 en 16 km  M/V 
01/06/14 Tielt Watewyloop   10 km (M) 5/10 km  (V) 
20/06/14 Torhout Nacht v. Vlaanderen  10/21/42/100  M/V 
28/06/14 Egem saladeloop (! M+60jr = 9km) 13 km (M) 9 km   (V) 
23/07/14 Koksijde Strandloop   10 km (M) 5/10 km  (V) 
16/08/14 Zottegem Egmontloop   11 km (M) 8/11 km  (V) 
23/08/14 Wingene    11 km   M/V 
06/09/14 Koolskamp    10 km   M/V 
14/09/14 Nieuwpoort Flanders Field marathon 42 km   M/V 
14/09/14 Ieper Stadsloop   7 en 14 km   M/V 
20/09/14 Meulebeke Dynamicarun  10 en 21 km  M/V 
24/10/14 Jaarfeest Wegatleten Aarsele 
18/10/14 Acerta Ekiden Aflossingsmarathon  :  PER 6 ATLETEN PLOEGEN MAKEN !! 
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.  
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 VAL-vergunning 
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. 
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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!!!!! 

De beste score per atleet wordt in aanmerking genomen  bij het lopen van meerdere afstanden op 
één dag  .  

Veel loopgenot en de nodige dosis geluk. Wie wordt criteriumwinnaar 2014 ?  

 
Wie loopt waar ? 
 
Gits: 
Op de 5 km (178 aankomsten) werd Thomas Callewaert 3de.  Op de 10 km (289 aankomsten) werd 
Liesbeth Vandevelde 84ste , eerste dame !. Tweede seniore dames : Emilie Butseraen. 
Venlo: halve marathon: 13de Stijn Fincioen in 1u06’47” op 6.329 aankomsten!  
Tijdens de Sportgala zaterdag 29-03-2014 werd Gunther Vanhoutte verkozen als Meulebeeks 
sportman van het jaar en ik als sportfiguur. (Luc Maes)  
“De zondag liep ik de halve marathon van Lier, kampioenschap van Vlaanderen. Na mijn 
opwarming moest ik nog eens naar de wc. Er waren maar 2 wc’s en er stond een lange rij lopers te 
wachten. Toen ik eindelijk mijn behoefte gedaan had knalde het startschot en ik moest onmiddellijk 
met de achtervolging beginnen.  Er waren meer dan 700 deelnemers en ik haalde de hele wedstrijd 
lopers in. Behalve de laatste 2 km. Dan kreeg ik het wat moeilijk en moest de wedstrijd in een wat 
rustig tempo uit lopen. Ik kon nog aankomen in 1u41:32 en werd hier mee 256e op 753 deelnemers, 
7e M60. Jef van Steinen won bij de M60 in 1u27:21. Een tijd die Rudi Van Rruwaene wel moet aan 
kunnen want hij liep in de laatste Dynamicarun 1u25:07.Johan Karianke won bij de mannen in 
1u06:51 en Els Van hooydonck bij de vrouwen in 1u26:16 “. (Luc Maes). 

Stijn Fincioen werd 18de in de marathon van Rotterdam : 2u19’10”! Stijn kwam halfweg door in 
1h07’35”, kende daarna een moeilijk moment maar kon zich in de laatste 8km goed herstellen.   
Stijn ambieert in het najaar een chrono van < 2u17’00. In Berlijn (eind september) of Eindhoven 
(medio oktober) moet het gebeuren. Tijdens de zomermaanden zal Stijn de klemtoon leggen op 
enkele pistewedstrijden (3000m-5000m) om zijn tempohardheid te blijven onderhouden.  

Kristof 
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Thomas Callewaert werd 4de op de 7km in Wortegem-Petegem. 

 KAIN – Running Center Brugge-Hulste-CRIT avmo – een heel klein beetje een bergloop. 

Onder een prachtig voorjaarszonnetje werden niet minder dan 785 atleten de golvende straatjes rond 
Kain opgestuurd. 
Reeds van in het begin van de wedstrijd waren een 10tal atleten afgezonderd, onder hen 2 
Molenlanders, Bart Verkaemer en Alexander Eggerick. 

Beiden kregen het tijdens de beklimming van de Mont Saint-Aubert lastig en moesten enkele atleten 
laten gaan. Bart kon toch nog de schade beperken en finishte mooi als 10de terwijl Alexander als 
21ste over de meet kwam. Een ander duo (volop in voorbereiding voor hun voorjaarsmarathon) Bart 
Verschaeve en Rudi bleven tot op een kleine kilometer van het einde in elkaars buurt. Bart werd 
43ste en Rudi 49ste (2de Master+60) . 

Nog iets verder in de grote bende een 3-tal, Bart Guillemyn, Pätrick en Pol. Onze 3de Bart eindigde 
sterk als 70ste, op seconden gevolgd door Patrick op 76.  Pol (de hele ochtend reeds aan de grote 
opkuis van de piste en kantine van AVMO bezig) moest zijn kompanen laten lopen en finishte als 
110de.   Volgende atleet aan de aankomst was Luc Maes (reeds druk in de weer met het bedelen van 
folders voor de Dynamicarun) als 222ste. Gedurende de eerste 6 km waren Nabila en Edwin in 
elkaars buurt (ze zijn beiden woonachtig in Ardooie) doch Nabila kon het tempo van Edwin niet 
meer volgen maar was toch tevreden met de eindtijd. Edwin als 367ste en Nabila als 417de. 

Ook Linda Vermeersch van de joggingclub liep deze  zware wedstrijd maar de woensdagtrainingen 
rond Pittemberg, Poelberg en Szamatoulywegel …werpen hun vruchten af. 

Iedereen tevreden naar huis en zeker, een aanrader om volgend jaar terug op te nemen in het 
criterium. 

 Rudi Rebbe 

De Brigandsloop te Ingelmunster 29/03/14 – crit Running Center Brugge-Hulste :                  
Een klassieker ! 

In Ingelmunster lopen we graag: zowel joggers als wedstrijdatleten komen aan hun trekken. Eén 
probleem, de snelheid van onze wedstrijd is niet evenredig met het uur van onze thuiskomst. 
Wiskunde  kan raar kronkelen…en er was een kanaal, sommigen zeggen ‘De Leie’ , waar we 4 keer 
tegen de wind langsheen beukten, … daar kon enkel Brigand of Kasteelbier uitkomen. De omloop , 
de organisatie was perfect (moet gezegd !). Dus we waren blij, we konden ons ding doen , we lieten 
de Lente in onze longen lopen. Het smaakte naar meer, het smaakte naar zomer, het smaakte na ar 
voldoening  : nu zijn we zeker overtuigd ! We moeten dit blijven doen. We komen er allemaal 
sterker uit !  En dat bewees Milan Vromman in de jeugdloop ! Meedoen en ervoor gaan. Op de 3km 
was de jeugd van onze club present: Léon De Decker (14de), Viktor De Decker (25ste) en Robbe 
Vromman (26ste) op 72 aankomsten…Mooi !   
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De 6km. 

Christa Geerolf  (57ste in 28’55”); 66ste Annick Coene (29’37”). De familie Debaets  was terug 
present : Vanessa stond terug op het podium (24’53”) en Roger met 30’24” . 
 

De 11,8 km (11,5).  
Alexander Eggerick wint bij de senioren. 

Alex was heel content met zijn podiumplaats (10de in 43’05”). Winnaar algemeen was Frederik 
Vandenheede in 40’09”.  Dirk Lannoo (14de in 44’21”) liep een heel sterke wedstrijd, probeerde 
zelfs nog mee te gaan met Filip Vanhaecke, maar moest zich tevreden stellen met een 2de plaats in 
zijn cat+50. Bij de 60-plussers heeft behaalde Rudi Van Bruwaene een 2de plaats (32ste in 46’18). 
Terug 3 podia voor onze club. Bart Verschaeve (36ste in 47’18) wilde de wedstrijd lopen op 
marathontempo en hield zich daaraan. Van discipline gesproken. Bart volgt nauwgezet zijn 
marathonschema. Koen Devarwaere  maakt enorme progressie. Koen finishte 39ste in 47’32”. 
Patrick Deleersnijder werd  46ste in 48’16”. Pol Vackier (75ste in 50’56”) had duidelijk de 
kaasavond (daags voordien) nog niet helemaal verteerd. Katrijn Van Hulle (101de in 52’47”) , terug 
podiumbeest, had beter verwacht ???  Bart Guillemyn (104de in 53’10”) liep eerst ongeveer 15,3 
km van Schuiferskapelle  naar Ingelmunster om dan te starten aan zijn 11,5km. Sterke Bart zal 
wellicht heel wat thermossen koffie en gebak verorberd hebben… Zijn vrouwtje moest deze dag 
ook heel sterk wezen! En den papa die geen openbaar of privé vervoer wilde nemen… We hebben 
dat ook nog meegemaakt. Nog zo’n sterk beest, Luc Maes (108ste in 53’14”) bleef aandringen en 
Erwin Sissau (111de in 53’23”), moest Luc laten voorgaan. Proficiat Luc! Rik Lefevre (121ste in 
54’20”) is terug avmo-man na wat blessureleed. Rik , welkom !  Edwin Kint (166ste in 57’23”) , 
Nancy Lammertyn, (171ste in 57’46”, Nabila Tuguena(203de in 1u00’23”, Ronny Verhaege(230ste 
in 1u03’49”) vervolledigden de uitslag. Linda Vermeersch werd 245ste in 1u06’10”. 
 
Erwin. 
 
Torhout 10 km (24/04/14)- crit  avmo - Running Center Brugge-Hulste. 

Torhout tekent altijd een mooi parcours: het bos, de groene long, de strakke weg naar de piste. Ik 
kon er niet bij zijn. Jammer. Gekwetst. We dachten … Torhout … en De Ginste, daags nadien, Zal 
dit wel lukken ? Bijna iedereen van onze club liep de twee ! Mooie natuurlopen lokken aas en haas.  
Een konijn mag er ook altijd zijn, met of zonder pruimen. (dit is wel geen zinsnede uit werk van 
Rodenbach).  

Alexander Eggerick werd eerste Molenlander op 16de stek  in 35’24”. (376 aankomsten).Geert 
Royaert (36ste in 37’20”) : crescendo : guitig en geestig… the sky ???  Drie Molenlanders, elkaars 
schaduw, binnen de 30 seconden, en mooi beneden de 40 minuten! Torhout is wel een 
waardemeter!  Patrick Deleersnijder(67ste in 39’24”), Bart Guillemyn (74ste in 39’45”), Pol 
Vackier(78ste in 39’57”).  Els Van Coillie (95ste in 41’21”) werd 2de dame V40. Katrijn Van Hulle 
(112de in 42’33”) zorgde voor het 2de avmo-podium als 3de dame in haar categorie. Katrijn volgt 
nauwgezet een trainingsschema en was niet erg opgezet met haar tijd. (De vruchten zullen nog 
komen) . Hopelijk worden dit dan “Wilde Bloemen”. (dixit Frank Boeijen). Konijnen en hazen 
lusten dergelijke salades. De SALADE IN EGEM WORDT NU GEPLANT …  dus allen daarheen 
op 28 juni 2014 !!! Luc Maes (124ste in 43’22”) kon rustig zijn ding doen, daags nadien “De 
Ginste” lopen en jawel dan zijn Antwerp marathon bekampen. Luc, de goesting blijft borrelen.. 
Emilie Butseraen 130ste in 43’46”, Ronny Verhaeghe 164ste in 45’50”, Glenn Jonckheere 227ste in 
49’16” ( Welkom Glenn !!!) . Nabila Taguema verbeterde haar beste tijd : 49’20” ( 231ste): haar 
spoorwegman op rust was deze keer Edwin Kint ( 232de in 49’20”). Nabila en Edwin : “on the 
rails”!  We mogen onze Linda Vermeersch  niet vergeten (aansluiten wordt een must !!!): 265ste in 
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51’42”).  Naast de sport is Linda ook met andere zaken bezig zoals:  Linda  (en al haar collega’s) 
zorgden voor ontbijt (“kom op tegen kanker”) – was in orde ! – Als het goed is vindt iedereen dat 
gewoon ?   Ten slotte een nieuwe clubmakker, Glenn Jonckheere 227ste in Torhout : mooi debuut! 

Op de 5km in Torhout werd Jens Magnus Verhelst 37ste op 228 aankomsten. 

 
 
 
  
 
 
 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak 
kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken 
als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
  

Rebbe breekt de ribbe van 3 uur in zijn marathon 
van Antwerpen !  
02u59’28” !   
 
Een 60-plusser, die dat presteert, moet uit een 
speciale ribbe geboren zijn : een atleet die de stress 
te lijf gaat    met wat hopscheuten, maar ook een 
echte clubmakker, krom gedreven door inspanning, 
haast verzadigd van alle duurlopen en wandeltochten 
. Toch hielp Rudi Van Bruwaene daags voor zijn 
marathon nog mee als seingever bij de Ginsteloop in 
Oostrozebeke in de regen. Rudi had nochtans alles 
over om zijn trainingsarbeid te verzilveren: geen 
alcohol (ice tea e.a.) Twee  weken voordien. Het 
koste hem uren slaap (boven de 3 uur); dus besliste 
hij om een slaapmutsken te drinken op de voorlaatste 
woensdag voor de marathon. (foto Patrick 
Deleersnijder) .  Wij waren gerust. We herkenden 
onze Rebbe terug.  Een dikke kus Rudi (daarvoor 
zullen onze dames wel zorgen ???) ; Ge zult er ook 
wel ene mogen geven aan ons hé (zeg genen kus 
zulle!). Proficiat !!! 
Erwin Sissau. 
 

 
 
De Ginsteloop in Oostrozebeke zaterdag 26 april 2014 – terug een crit-wedstrijd op een natuur-
parcours! 
Er kwamen geen verslagen binnen. Ik kon het niet zien (inschrijvingen en daarna bestellen en 
afwassen). Het weer leek goed, maar toen de 10 km moest beginnen kwam de natte zuurstof het 
“Mandeldal” aansterken.  
Bart Verkaemer trok zich daar weinig van aan en werd 3de (alg) in 34’14”. Nog in de top-10: 
Alexander Eggerick 9de in 36’10”, dan thuisloper Dirk Lannoo, 13de  in 36’54”, een verrassende 
Koen Devarwaere op 25ste stek in 40’03, Bart Guillemyn (27ste in 41’02”) en Pol Vackier (29ste in 
41’31”).  Patrick Deleersnijder (super in Torhout), werd 38ste in 42’47”. De meesten ( behalve Bart 
V, Dirk L en Koen D)hadden daags voordien Torhout gelopen. Luc Maes (43ste in 43’54”) deed het 
3-luik: Torhout-Oostrobeke en de marathon van Antwerpen. Ronny Verhaege 56ste in 46’55”, 
Edwint Kint, 71ste in 49’06”, en Luk Devlaminck 72ste in 49’07” (terug na blessure); totaal 96 
aankomsten. 
Bij de dames werd Katrijn Van Hulle 3de dame algemeen 42’48”, en 2de in haar categorie. Nabila 
Taguema was 82ste in 52’0”.  Beiden hadden ook Torhout daags voordien gelopen. 
Voordien was er een 3,4 km: daarin werd Robbe Vromman 3de en Tim Philips 4de op 26 
aankomsten. 
Op de 6,7 km behaalde Brecht Lannoo een 2de stek op 39 aankomsten. 
De Ginsteloop blijft een mooie wedstrijd en dito organisatie !  Houden zo! 
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Relaas van de marathon van Dusseldorf 2014 door Bart Verschaeve :02.58’51” !!! 
 
Zondagmorgen ochtend van de marathon, buiten kijken en zien dat het water met bakken uit de 
hemel valt. Dit valt natuurlijk tegen, maar soit we moeten erdoor, ook dit is deel van het wel of niet 
slagen van een marathon. 
Na het ontbijt om 6u 15, de loopkleren aantrekken, maar wat gaan we dragen singlet alleen, singlet 
met loopshirt onder? Toch maar besloten om het iets warmer te doen en voor het laatste te gaan, 
gelukkig bleek nadien, want het bleef regenen en waaien hier in Dusseldorf. Half Negen 
trainingspak uittrekken en me klaarmaken om in wedstrijdvak te gaan staan, de regen blijft vallen 
en moraal zit toch diep, probeer dit niet te laten blijken en vertrek naar de start. 
Eenmaal gestart neem ik meteen mijn plaatsje in de groep van 3u, die toch wel heel snel van start 
gaat met een tempo van 4.10 min/km. Na 9 km kom ik voor het eerst mijn vrouw en trouwe 
marathonvolgster tegen en het gaat prima. Tweede punt van afspraak 22 km, nog steeds lachend 
gezichtje en roep haar dat ik doorkwam halverwege op 1u29min prima op schema dus! 
 

           

PUNT 9 KM                                                          PUNT 22 KM 
 
Na 28 km besluit ik de groep 3u die nog steeds aan gemiddelde van 4.11min/km loopt,  te laten 
gaan en mijn eigen tempo te zoeken waarop ik nog steeds binnen ben onder de magische 3uur zoals 
vooropgesteld.  
35 km ver en 2u28 gelopen, het geloof in een goede afloop groeit, en als ik dit kan tempo kan 
volhouden dan is mijn doel bereikt. Van dan af aan voel ik de benen niet meer maar loop toch mooi 
dit tempo verder, zonder er weet van te hebben dat het ondertussen gestopt is met regenen. 
PUNT 33 KM 
De laatste kilometer langs de rijn staat er 
heel veel volk en besef ik dat ik iets 
verwezenlijkt hebt wat ik niet had durven 
dromen, de klokt tikt af op 2u58m51s een 
verbetering van mijn besttijd met maar 
liefst12 minuten, ik kijk naar boven en zie 
Tinne staan, beiden met een blik met tranen 
van geluk, WE DID IT ! 
Met heel veel dank aan mijn 
trainingspartners Johny en Rudi, de 
loopmaten van AVMO die mij elke veertien 
dagen de woensdag vergezellen, Jan 
Lazeure van mensana die dit schema 
opstelde voor mij en zeker en vast Tinne en 
de kids die heel veel begrip toonden en 
steun boden in deze voorbereiding.  
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Hieronder de tussentijden van mijn race in Dusseldorf. 
 00:42:05 | 01:29:03 | 02:06:55 | 02:49:39 |   02:58:51  

      10km                     half                        30 km                      40 km                      eindtijd 
 
 
Luc Maes : verslag van mijn Marathon van Antwerpen 2014… en nog meer! 
 
Een week na mijn 4 daagse training op en rond de Koppenberg, had ik weer een druk loopweekend. 
Donderdag 3 x de Crokytoer van 9,700 km waarvan 1 maal snelwandelen, waar ik mijn snelwandel-
record van het Crokytoer verbeterde (58’29”06). Ik ben van plan om dit jaar voor de eerste maal aan 
het Belgisch kampioenschap 100 km snelwandelen deel te nemen.  Vrijdag nam ik deel aan de 
Vives-Rembertcorrida te Torhout (10km). Met een tijd van 43’29”992 werd ik 124e op 376 
aangekomenen en winnaar in mijn categorie M+60.  
Zaterdag liep ik op mijn 62e verjaardag de Gingsteloop (10km). Hier werd ik 43e op 96 
aangekomenen en 3de in mijn categorie M+55 in een tijd van 43’54. Na 2km slaagde ik er in om bij 
Joost Coudenijs, een beter lopende Croky-boys, te komen. Maar toen hij wat versnelde moest ik 
hem lossen. Naar het einde toe kwam ik weer wat terug maar ik geraakte er niet meer bij. Joost 
werd 36e in een tijd van 42’37, Proficiat!  
Zondag liep ik in Antwerpen mijn 110e Marathon en 201e Marathon en ultrawedstrijd. Daar ik 
redelijk goed getraind was hoopte ik op een tijd van onder de 3u44’, mijn beste tijd van 2013. Ik 
was van plan om te starten achter de hazen van -3u30’. Maar doordat deze boks praktisch vol was 
startte ik achteraan in de boks van -3u15’. Ik liep mijn eigen tempo zonder de hazen van -3u15’ te 
volgen. Na een tijdje volgde ik een groep die voor en tijd van 3u20’ liep. Na 18km vond ik hun 
tempo wat te snel en ik liep een wat rustiger tempo. Na 21km kwamen de hazen van -3u30’ bij me 
die ik volgde tot aan +- 25km. Toen kreeg ik het wat moeilijk en liep maar een tempo van 10 a 
11km per u meer. Ik werd toen door enkele lopers ingehaald. De laatste 10km kwam ik er weer door 
en ik haalde terug weer lopers in, vooral de laatste 2km. Ik kon nog eindigen in een tijd van 
3u35’47. Met die tijd werd ik 621e op meer dan 2.000 deelnemers en 4de in mijn categorie 
M+60. Daar dit mijn beste tijd is in de laatste 4 jaar ben ik daar heel tevreden mee. Ik ben dus op 
mijn 62 jaar toch nog niet helemaal versleten en zie hoopvol uit naar mijn volgende Marathon. 
Rudy Van Bruwaene won in de categorie M+60 in een mooie tijd van 2u59’29 waarmee hij 96e 
werd, proficiat Rudy! De Keniaan Moses Mwarur won de marathon in 2u15’10. 
Volgende vrijdag vertrek ik voor de 44e maal te voet op bedevaart naar Halle (85km). Gelukkig 
deze maal niet om vrouwen in verwachting te maken. Anders zou ik weer te voet moeten terug 
komen. In het verleden ging ik 4 maal voor 4 vrouwen die geen kinderen konden krijgen op 
bedevaart naar Halle, met de belofte om ook te voet terug te komen als ze een kindje konden 
krijgen. Alle 4 die vrouwen geraakten in het jaar dat ik voor hen naar Halle ging in verwachting van 
hen eerste kindje. Waardoor ik het volgend jaar ook te voet weer van Halle naar Meulebeke kwam. 
(Luc) 
 De Ginste -O’Beke , dank voor de mooie wedstrijdbeelden van studio “Verkaemer”! (erwin )  
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Wegwedstrijden aangesloten VAL-atleten. 
 
Wie loopt waar ? 
Nu en dan komen er nog wat achtergebleven uitslagen binnen. Wij , als wegatleten, houden ons aan 
de data van het clubblad. Dat is altijd een constante geweest. Zo is het voor Kristof beter werken. 
Bijdrage clubblad werd 2 dagen geleden verzonden. (Rudi/Erwin). In Gistel op de 10 km won 
Dieter Brouckaert; Tom Van Slambrouck werd 4de.  
 
Op donderdag 1 mei werd in Desselgem de 10 km gelopen. Geert Royaert werd 5de op 105 
aankomsten. Volgend relaas kwam van Ria Thienpont: “Hey Rudi! Proficiat met je marathon van 
Antwerpen! Amaai, dat moet deugd doen om eindelijk nog eens onder die grens van 3 uur te 
finishen.   Ik heb onlangs (27/04) ook een PR gelopen – in Roermond City Run (Nederland). Ik liep 
daar de 10 mijl in 59’47” (voor het eerst onder het uur). Ik eindigde daarmee 2de, tussen 2 
Keniaanse dametjes. Ook zeer content dus. Op 13/04 was ik terug mee met de busreis van Walter 
Vanhoutte naar de humarathon in Vitry/Ivry (Parijs). Ik liep er 1u20 op de halve marathon en was 
daarmee 8ste na 7 Keniaanse en Ethiopische dames. Afgelopen zaterdag liep ik in Rollegem-
Kapelle. Ik won er tegen Ann Parmentier en Bianca Serroen. Normaal gezien loop ik op 18 mei de 
20km van Brussel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prachtige foto van Ria (Kerstcorrida te Tielt) 
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Stijn Fincioen wint zilver op Belgisch kampioenschap Marathon 2014 
 
We waren gekomen voor goud, maar we zijn ook een beetje tevreden met zilver.  
 
Op zondag 11 mei vond het BK Marathon plaats in Visé. (De MaasMarathon). 
Ik schrijf het woord Marathon met de grote letter M uit respect voor de afstand en de atleten .  
Stijn Fincioen wou er één maand na een knappe 2h19’07 in Rotterdam zijn Belgische titel van 2013 
verdedigen. De omstandigheden waren verre van ideaal. Vanaf kilometerpunt 23 blies de wind 
langs de Maas pal op kop. (6 beaufort !). Aan een solonummer wou niemand zich wagen.  
Zoveel was duidelijk. 
 
Na een trage doorkomst halfweg (1h12’30”) bleef de kopgroep de kat uit de boom kijken. 
Deze kopgroep telde 6 atleten (de Belgen : Stijn Fincioen, Gino Van Geyte en Maarten Van Steen, 
één Oegandees met een PR van 2h12’! en twee Marokkanen). 
Na 28km versnelde de Oegandees met in zijn zog één Marokkaan en Gino Van Geyte. Stijn moest 
passen. Twee kilometer later loste Gino Van Geyte uit de kopgroep en liep Stijn het gaatje met 
Gino, zijn  rechtstreekse concurrent dicht. Maarten Van Steen sukkelde met krampen en zou zich 
niet meer in het titeldebat mengen.  
 
Stijn en Gino liepen de laatste 10km samen waarbij de harde tegenwind hun grootste tegenstander 
was. Door de felle tegenwind zakte het tempo naar 3.50”/km. Beide atleten leken aan elkaar 
gewaagd. De kilometers verstreken en beiden speculeerden op de eindsprint. Spanning alom ! 
 (Niet zo goed voor het hart van de trainer ).  Op 200m van het einde plaatse Gino een 
verschroeiende demarrage en Stijn moest een gaatje van 10 meter laten, hij probeerde Gino nog te 
remonteren maar helaas...  
Stijn miste het goud op een luttele 2 seconden : Gino won in 2h27’10”, Stijn werd tweede in 
2h27’12”. Verliezen in de sprint doet altijd pijn, zeker na een gevecht van 42km tegen de wind en 
tegen de concurrentie.    
 
Dit was een echte strijdmarathon waarbij het tempo niet echt hoog lag. Direct na de aankomst was 
de ontgoocheling groot maar zoals het spreekwoord zegt : winnaars zijn verliezers die nooit 
opgeven ! Twee marathons in één maand tijd op hoog niveau lopen is ook geen evidentie.  
Dus, Stijn, bij deze : een dikke proficiat met jouw prestaties in Rotterdam en Visé, die sub 2h17 in 
het najaar komt er zeker aan  !  
 
Kristof  Haverbeke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    De kopgroep aan 23Km 
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S t a t i o n p l e i n  2 A  
‘ R e s i d e n t i e  D e l v a u x ’  

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

 
Alle drukwerk & kopieerwerk 

 

 
 

 
Uw winkel voor uw dagelijkse inkopen. 

De specialist van de verse voeding. 
 

 

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

WIJ HELPEN OOK GRAAG BIJ AL UW FEESTEN. 
 
 

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

Zoveel smaken, zoveel wijnen. 
 

Groepslessen en individuele fitness aangepast 
aan ieders niveau. 

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

 

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

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

 
 


