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FIDUCIAIRE
VANDER PAELT
BOEKHOUDING – FISCALITEIT
Opstarten ondernemingen - Volledige boekhouding
Financiële begeleiding - Fiscale optimalisatie –
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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

Tom Dedecker 0473/751088

www.threon.com
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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 :
Vernieuwen Lidmaatschap
Secretariaat
Trainingsschema winter
Joggingclub
Miniclub
Wegatletiek

5
6
11
13
18
32

Volgend clubblad verschijnt op woensdag 05 november. Artikels binnen bij eindredactie ten laatste
vrijdag 31 oktober 2014. kristof_haverbeke@telenet.be
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Vernieuwen lidmaatschap
Seizoen 2014-2015
Op 1 november start het nieuwe atletiekjaar. Oktober is dus ‘de maand’ om je lidmaatschap te vernieuwen.
Nieuwe leden kunnen aansluitings- en vergunningskaarten verkrijgen in het clubhuis op woensdag en vrijdag
tijdens de algemene training.
Atleten en joggers die reeds lid zijn van AVMO vinden in dit clubblad een reeds vooraf ingevulde
vergunningskaart.
Zie deze kaart na, verbeter de eventueel foutieve gegevens of vul de ontbrekende aan. Onderteken deze
kaart en bezorg ze terug aan het secretariaat in het clubhuis.
Na betaling van het lidgeld ontvang je het nieuwe startnummer voor 2014/2015, samen met de
kortingskaart van Running Center.
Doe dit tijdig, zeker vóór 1 november, zo blijf je in orde met de sportverzekering, kan je verder deelnemen
aan de trainingen en alle Molenlandactiviteiten.
Het lidgeld voor het ganse sportjaar (van 1 november tem 31 oktober 2015) bedraagt:
- voor ben/pup/min = 90 euro
- voor de cad/schol/jun/sen = 90 euro
- voor de masters = 80 euro
Gezinskaart: 3 aansluitingen voor 220 euro/gezin; elke bijkomende aansluiting van hetzelfde gezin:
+40 euro
Voor de Benjamins, Pupillen en Miniemen wordt er na deelname van 5 wedstrijden uit een vooropgestelde
lijst, 10 euro lidgeld terugbetaald bij het heraansluiten van volgend atletiekseizoen.
Aansluiten als jogger: zie verder bij joggingclubnieuws.
Het lidgeld kan contant betaald worden:
- op woensdag/vrijdagavond in het clubhuis tijdens de training
- door overschrijving op rekening van AV Molenland: Holdestraat 9, 8700 Tielt
o Argenta-rekening: BE31 9730 2396 1155
o VDK-rekening: BE19 8901 2426 4812

Tussenkomst mutualiteit: sommige mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld terug.
Vraag inlichtingen en een attest bij uw ziekenfonds.
Attesten worden aangevuld op woensdagavond in het clubhuis na betaling van het lidgeld.
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FAMILIENIEUWS

Onze oprechte deelneming aan gaat naar onze voorzitter Karel en zijn echtgenote Lydie bij het
overlijden van de mama van Lydie.
Mevrouw Maria Depauw overleed op 6 augustus op 87-jarige leeftijd. Zij was tevens de
grootmoeder van Siam, Franck, Stelvio, Destin en Tisia, allen atleten of gewezen atleten van
Molenland.
SECRETARIAAT

Leeftijdscategorieën voor het seizoen 2014-2015:
Kangoeroes: °08-°09
Benjamins: °06-07
Pupillen:
°04-05
Miniemen:
°02-03
Cadetten:
°00-01
Scholieren: °98-99
Juniors:
°96-97
Seniors:
°95 en vroeger
Masters:
de dag waarop hij/zij 35 jaar wordt
Zoals jullie merken is er een nieuwe categorie toegevoegd bij de allerjongsten. Waar
voorheen de benjamins over 3 jaren gespreid waren, werd dit nu gesplitst en behoren
de allerjongsten tot de categorie van de kangoeroes.
Er werd bij Molenland echter geopteerd om atleetjes pas aan te sluiten vanaf de
leeftijd van 6j of vanaf het eerste leerjaar.
Waarom een nieuwe categorie? Het doel van de categorie van de kangoeroes is om de competitieve
elementen zoveel mogelijk achterwege te laten; dwz. dat geen enkele kangoeroe mag deelnemen
aan wedstrijden, behalve… aan Kids-veldlopen (winter) of aan Kids-athletics (zomer)

De West-Vlaamse veldloopkalender ziet er als volgt uit:
Waregem (AZW): 2 november
Roeselare (AVR):
30 november
Diksmuide (MACW): 4 januari
Ieper (FLAC):
18 januari
Jabbeke (HCO):
1 februari – Provinciaal kampioenschap
Ardooie (FLAC):
1 maart
Op 22 maart gaat het Belgisch kampioenschap voor de masters door te Beernem, op het vertrouwd
parkoers van de vroegere damescross. Dit is dus een opsteker voor de masters die helemaal geen
verre verplaatsing moeten doen en die nu al kunnen hopen op een talrijke deelname en
aanwezigheid van supporters!
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Om het winter- crosszeisoen voor te bereiden raden wij ten stelligste de oefencross te Egem op 19
oktober aan!

Interessant voor alle sporters: de IAAF heeft een anti-doping app gemaakt die men kan
terugvinden via http://www.iaaf.org/Antidoping en waar de volgende informatie kan teruggevonden worden:
- Lijst van de verboden middelen
- Reglementering bij inbreuken
- Dopingcontrole
- Bloeddoping
- Aanvraag toestemming therapeutische noodzaak
- Whereabouts
- Quiz om jezelf te testen over de kennis van de anti-doping materie
UITSLAGEN

De meeting te Ieper (13/07/14) was goed voor talrijke persoonlijke records, maar we
onthouden vooal het clubrecord van Danilsa Minier Capellan in het speerwerpen: met een worp van 37m19
nestelt ze zich hoog in de Belgische ranglijsten bij de cadetten.

Provinciale estafettekampioenschappen (Oostende, 17 augustus):
Molenland kwam met 22 ploegen aan de start in Oostende. De wedstrijd verliep in herfstige en ongure
omstandigheden: donkere, lage wolken en heel veel wind. Toen de mannen hun wedstrijd van de 4x1500m
moest beginnen, braken alle hemelsluizen open, maar gelukkig hadden toen alle AVMO-teams hun wedstrijd
beëindigd. Toptijden in zo’n omstandigheden waren uitgesloten.

Cadetten meisjes:
4x100m: 1/ Nona Stevens, Faith Maes, Hanne Scheffers, Hanne Claus: 50.41
De cadettenploeg van de 4x800m werd jammer genoeg gediskwalificeerd : hierbij geef ik voor eens en altijd
een tip mee: sta nooit op of loop nooit over de lijnen van de zones!
Alle categoriën:
4x200m: 3/ Hanne Claus, Hanne Scheffers, Kjillsea Devoldere, Irma Carpentier: 1’50.57
4x800m:: 3/ Elke Bruwier, Marie Maton, Lieselotte Lauwers, Kjillsea Devoldere: 11’09.29
Masters:
4x200m: 1/ Sarah Vermeersch, Nathalie D’hondt, Lotje Lannoo,
Charlotte Haspeslagh: 2’03.66 (CR!)
4x400m: 1/ Nathalie D’hondt, Els Van Coillie, Christa Geerolf,
Sarah Vermeersch: 4’37.12
4x400m: 1/ Edwin Kint, Gilbert Devoldere,Patrick Leersnijder: Pol
4x800m: 2/ Gilbert Devoldere, Pol Vackier, Bart Guillemyn,
Patrick
Deleersnijder: 10.40.48
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Va

Hiernaast de glunderende dames die, in trapsgewijze volgorde en
volgens grootte het podium inpalmen om hun medaille van de
4x400m in ontvangst te nemen. Een wedstrijd die ze glansrijk
gewonnen hebben.
Voor kersverse master, Sarah, en haar medemasters een
opsteker; dit kan nieuwe ambitieuze plannen los maken.
Bij deze: proficiat aan Nathalie, Charlotte en Günther voor hun
selectie voor de Mastersinterland te Trier (Duitsland)


Flanders Cup wedstrijden:
- Op 5 juli liep Stijn Fincioen te Oordegem een snelle 3000m in 8’33.33.
-Tijdens de KBC-Nacht te Heusden op 19 juli gaf Niels Deboodt zijn visitekaartje af door zijn reeks
van de 800m te winnen in 1’56.17.
- Op 21 juli te Gent liep Hanne Claus de 100m in 12.36 en de 300m in 41.34.
- 14u30 was het beginuur van de FC te Ninove (2/08) en de meeting was gedaan ’s anderendaags om
1u30… Mijn bedenking: kan er nog aan atletiek gedaan worden rond en later dan middernacht?
Blijkbaar wel, want ook de laatste reeks van de 5000m ging van start met 32 deelnemers. De
aanwezige Molenlanders waren Hanne Claus: 100m in 12.55 en de 200m in 26.12, Niels Deboodt:
800m in 1’55.37, Stijn Fincioen (5000m in 14’57.23) en Elke Bruwier: 1500m in 5’01.98.
- Ward Declerck trachtte het minimum voor deelname aan het BK te bereiken; in de 800m strandde
hij echter op 5 honderdsten; zijn tijd 2’02.55
- in Merksem (23/08) was Niels weer van de partij; 1500m in 4’02.08

Allerlei:
- In haar jacht op het Belgisch record bij de W40, liep Nathalie D’hondt tijdens de meeting van
AVKA (20 juli) de volledige baanronde in 59.94. Zij strandde weerom op een zuchtje van het
beoogde doel.
- In Oudenaarde (op 22 juli) liep Günther Vanhoutte een 1000m in een clubrecordtijd; 2’35.69 staat
voortaan op de tabellen.
- Nog te Oudenaarde tijdens de manche van de Masters Trophy (op 26 juli): Marleen Hoorelbeke en
Rudi Van Bruwaene liepen CR’s op de mijl: respectievelijk in 6’20.05 en 6’00.76. Rudi nam daarna
nog de start van de 5000m die hij in 20’49.10 afhaspelde (CR).
- Tijdens het Belgisch kampioenschap alle categorieën scherpte Niels
Deboodt zijn record aan op de 800m tot 1’53.92 en dook Stijn
Fincioen onder de 15 minuten op de 5000m (14’52.87). Nathalie liep
weer een scherpe tijde op de 400m: 59.45.
- Tijdens de meeting te Oordegem (5 aug.) lukte Michiel Maes een
CR
in het speerwerpen: hij verbeterde zichzelf naar 47m53 (CR!)
- in Etvelde (20/08) liep Elke Bruwier een beresterke 1500m; zij
kwam als eerste aan in 4’58.98 (PR)
- In Roeselare werd Rudi Van Bruwaene provinciaal kampioen op de
10km; zijn tijd: 40’34.11
- de finale van de Oost-West-cup werd verplaatst van Deinze naar
Tielt, want in Deinze wordt de piste volledige vernieuwd en het duurt
nog enkele weken vooraleer die afgewerkt is. De uitslag is te
vinden op de website.
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Vlaams kampioenschap cadetten:scholieren te Ieper (altijd op 15 augustus):
Dubbel goud voor Hanne Claus op de 100m en 200m en brons voor Hanne Scheffers in het
hinkstapspringen en voor Michiel Maes in het speerwerpen !!!

Nona Stevens was als eerste actief vroeg in de ochtend. Zij won haar reeks van de 300m horden en zij
verbeterde haar PR tot een scherpe 48.16. Ook het hoogspringen start altijd vroeg; daarin was Faith Maes
van de partij. Zij sprong vlotjes tot over 1m55 en had lang uitzicht op een medaille maar het aantal pogingen
deed haar de das om: Faith eindigde uiteindelijk als 5de; sowieso prachtig voor een eerstejaarscadet. Daarna
nam Mathijs Maton de start in de 400m horden: hij werd echter de pechvogel van de dag, want hij moest de
wedstrijd stoppen door een kleine contractduur in de hamstrings. Michiel Maes is heel gedreven bezig met
het speerwerpen en dit werd beloond met een derde plaats; brons dus voor Michiel met een worp van 46m48.
Een dikke proficiat waard! In de 100 kwam de zussen Claus aan de start: een sterke tegenwind verhinderde
dat er goede tijden gelopen werd: Ellen strandde op 13.98 en Hanne kwalificeerde zich voor de finale met
12.57. In die finale liep Hanne naar de overwinning in 12.48; even later pakte ze goud op de 200m in 25.94.
Hanne Scheffers was geselecteerd voor beide horizontale springnummers; in het verspringen viel ze net
buiten de finaleronde (met 4m81), maar in het hss haalde ze haar gram door onmiddellijk een PR te springen
die haar uiteindelijk de bronzen medaille zou opleveren. (PR van 10m52) Lieze Slos liep een sterke 400m;
zij snelde naar een nieuwe PR van 60.96.
Aan alle atleten proficiat met de prachtige resultaten!!!!
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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 ras ge l ege n l angs de
P oe k e be ek - e n WTV-route .
Ie de r e z ate rdag aanwe zi g op de boe r e nmar k t te Ti el t (1 4u00 tot 16u00)
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A.V.M.O. TRAININGSSCHEMA - VANAF OKTOBER 2014
DAG
Maandag
Dinsdag

UUR

Woensdag 18u30-19u30

18u30-19u45

CATEGORIE

benjamins

pupillen

DISCIPLINE TRAINER

PLAATS

algemeen

sporthal/kant
piste

algemeen

Griet
Ann
Marino
Lien

sporthal/kant
piste

18u30-19u45

miniemen

algemeen

Joost

sporthal/kant
piste

18u30-20u00

cadetten
vanaf scholier
vanaf scholier
vanaf junior

algemeen
afstand
sprint
afstand

Peter
Els
Rita
Kristof H.

clubhuis
clubhuis
clubhuis
clubhuis

benjamins
pupillen
miniemen
vanaf 2de
jaarscadet
cadetten
vanaf scholier
vanaf junior
vanaf pupil
vanaf cadet

algemeen
algemeen
algemeen

Griet/Ann
Marino/Lien
Joost

clubhuis
clubhuis
clubhuis

sprint/horden
algemeen
afstand
afstand
kampnummers
afstand

Rita

clubhuis
clubhuis
clubhuis
clubhuis
clubhuis
cfr afspraak

Donderdag ------------Vrijdag
18u30-19u30

18u30-20u00

Zaterdag
Zondag

10u00-11u30
10u00-11u15
10u0010u45pupil/miniem jeugd
Rita Debusschere
secretaris/trainer
coördinator
Gunther Vanhoutte
sportcom.
Griet Lambrecht
benjamins
Lien Coussens
pupillen
Marino Maes
pupillen/speer
Joost Vanluchene
miniemen/hoog
>=cadettenMatthew Bouckhuyt
horden
>= scholierEls Van Coillie
afstand
Peter Willems
Kristof Haverbeke
Emmanuel Audenaert
Paul Vanwalleghem

>= cadet spurt
vanaf junior
initiatie
polsstokspr
polsstokspringen
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Els
Kristof H.
Rita/Marino
Els/Kristof H.

afstand
rita.debusschere@skynet.be

cfr afspraak
0496/41 82 37

joostvanluchene@hotmail.com

0484/93 54 65
0486/95 41 22
0498/33 70 07
0478/58 97 91
0472/52 67 79

metjoe@hotmail.com

0474/55 02 43

els-van-coillie@telenet.be

0472/76 74 45

peter.willems@mariagaard.be

051/40 85 72
0486/64 54 65

gunther.vanhoutte@telenet.be
grietlambrecht@telenet.be
liencoussens@telenet.be
marinomaes@hotmail.be

kristof_haverbeke@telenet.be

emmanuelaudenaert@yahoo.co.uk 0478/29 45 65
paul.vanwalleghem@hotmail.com

0477/55 66 17

Jo Vandaele

>= cadet discus

jodiscus@telenet.be

0476/44 79 99

Joggingclubnieuws september 2014

Van 5 naar 10 km

Voor de geoefende joggers richten wij een sessie in waarbij
we, onder begeleiding van een gediplomeerde trainer,
opbouwen van 5 naar 10 km. De test wordt afgenomen
tijdens de Tieltse Kerstcorrida 2014.

Startdatum: dinsdag 9 september 2014
om 19u00
Plaats: atletiekpiste Tielt (clubhuis AVMO)
Kostprijs: 30 EUR
In deze prijs zijn volgende zaken inbegrepen:
Begeleiding gedurende 15 weken, verzekering en
deelname Kerstcorrida 2014
Info Karel Cannaert 051/40 71 02
karel.cannaert@skynet.be
Op woensdagavond in het clubhuis van AVMO
Of
www.jcavmotielt.be
In de lente 2015 richten wij opnieuw een basis start to run in.
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Vernieuwen lidgelden
De uitnodigingen om het lidgeld te vernieuwen worden vanaf half september uitgedeeld. De leden
die veraf wonen krijgen hun uitnodiging om hun lidmaatschap te vernieuwen via de post.
Voor het jaar 2014-2015 hebben wij de lidgelden onveranderd gelaten.
Zoals jullie weten liggen de lidgelden voor de kern Meulebeke 5 EUR hoger dan deze voor de
kernen Tielt en Wingene-Zwevezele. Het prijsverschil ligt hem in het feit dat wij voor het gebruik
van de accommodatie op Ter Borcht 5 EUR per loper dienen af te staan aan Ter Borcht. De kosten
voor het loopkot worden door AVMO gedragen.
De lidgelden voor 2014-2015 zijn de volgende:
Kern Tielt
Basislidgeld
Lidgeld 2de persoon van hetzelfde
gezin
Lidgeld voor de 3de en volgende
persoon van hetzelfde gezin

Kern Meulebeke

30 EUR
25 EUR

35 EUR
30 EUR

Kern WingeneZwevezele
30 EUR
25 EUR

20 EUR

25 EUR

20 EUR

Hoe kan je het lidgeld betalen:
 Door het juiste bedrag te storten op onze rekening: BE07 8917 0402 1966 met vermelding
van je naam, doe dit zeker als je betaalt via een rekening waarvan je zelf de houder niet bent
zoals rekening echtgenoot, firma,…
 Contant aan Luc, Christa, Arne, onze penningmeester (in het clubhuis) of mijzelf
Naast het betalen van het lidgeld dien je nog de oranje fiche te ondertekenen.
Zoals elk jaar kan je een deel van je inschrijfgeld terugkrijgen van jouw mutualiteit. Bezorg ons het
documentje (vragen in de mutualiteit of downloaden van de site van de mutualiteit) en wij vullen dit
in en bezorgen het dan terug.
Na betaling ontvang je je lidkaart en een kortingsbon van onze sponsor Runningcenter in Brugge of
Hulste.
Wedstrijdaankondigingen

zaterdag 20 september 2014 om 15u30

Dynamicarun Meulebeke
Hoofdafstand
halve marathon 21,1 km
Start
sport- en recreatiecentrum Ter Borcht, Meulebeke
Inschrijving
vooraf 7 euro – ter plaatse 10 euro
Prijzen
geldprijzen, naturaprijzen, aandenken, tombola
Info
Tieltstraat 88, 8760 Meulebeke, luc.maes12@hotmail.com
Andere wedstrijden 13u30 Dynamicaspecial – 14u15 Rolstoelrace 14u15 Recreatieloop (5 of 10 km)
Website
www.dynamicameulebeke.bloggen.be
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De ekiden is een aflossingsmarathon die gelopen wordt met 6 lopers. 2lopers lopen 10
km, 3 lopers lopen 5 km en de 6de loper loopt 7,195 km. Volgende teams zijn mogelijk:
mannen, vrouwen en gemengde teams.
Interesse?
Meer informatie krijg je bij Christa Geerolf, 0496/26 17 53 of
christa.geerolf@telenet.be
Na de ekiden is het aangenaam om met alle joggers en atleten van AVMO samen te
tafelen. Voorlopig werd restaurant de Wildeman op de Tieltse markt gereserveerd. Wie
wil meetafelen kan contact opnemen met Eddy De Craemer. 051/405250 of
eddy.decraemer@acv-csc.be. De partners zijn ook welkom.
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Noteer in jullie agenda
24 oktober: feest van de joggers en wegatleten in Aarsele
meer informatie volgt
Weekend 15/16 november 2014: weekend Porcheresse
meer informatie bij Luc Vanneste.
luc@jcavmotielt.be of 0498/65.45.75
Wedstrijdverslagen

Dat de zomermaanden vooral dienen om te rusten en op
vakantie te gaan was dit jaar heel duidelijk.
Niemand van onze joggers vond de weg naar Egem
voor de saladekermisloop.

foto luc Vanneste

Op 13 juli werd de eerste editie van de zotte zeven
gelopen. Deze jogging over 5 km is een ludieke
organisatie die kadert binnen het “zotte maandag”
gebeuren. 207 mensen kwamen aan de start en liepen
verkleed hun 5 kilometers. Aan de aankomst werden
er geen uitslagen opgemaakt. Uit goede bron, onze
fotograaf, verneem ik dat Marleen, Lore, Tamara,
Naomi en Els meegelopen hebben.
Op 23 juli trokken enkele dapperen naar de beachrun
in Koksijde. Deze wedstrijden, die grotendeels op het
strand gelopen worden, zijn vrij zwaar. Het zand, het
mulle zand, de avondzon zorgen ervoor dat het hier
moeilijk is om een scherpe tijd te lopen. Luc
foto: Danny Devuyssere
Vanneste, de motor achter deze loopuitstap, moest ziek thuis blijven, maar toch noteren we de
volgende deelnames van onze leden: Op de 5 km kwamen Ann Billiet (29’47”) en Danny Terryn
(29’56”) in actie. Danny had morele steun meegebracht. Ook zijn kinderen Hannes en Ellen liepen
mee. Op de 10 km noteren we de 50’43” van Stefaan Ver Eecke. Carine Billiet had 54’47” nodig en
Linda liep 59’17” over de 10 km.
1 augustus is de dag van de jogging op de Tassche in Ardooie. Op de 5 km nam Johan Latruwe
deel aan de wedstrijd. Johan had 25’51” nodig om de afstand van start tot aankomst te overbruggen.
Stratenloop Wingene
Een primeur op 23 augustus 2014. 2 Loopmanifestaties werden op dezelfde
dag en op dezelfde plaats gehouden.
Om 15u30 werd er gestart met een aflossingsmarathon, gelopen met 4
lopers die elk 10,550 km moesten afleggen, gespreid over telkens 2 ronden
per atleet. Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Wingense
Brandweer. De loopwedstrijd kadert in het 125-jarig bestaan van hun
brandweerkorps. De bezieler van deze wedstrijd was commandant Deroo,
zelf een gepassioneerd loper. Onze Meulebeekse joggers hadden een ploeg
ingeschreven met de toepasbare naam, de beresprinters. Alhoewel sprinten
over een marathon, maar what is in a name? Te elfder ure moest de ploeg
nog vertimmerd worden en zo kwamen Christoph Verfaillie, Patricia
Debruyne, Wim Belaen en Thomas Vandecapelle aan de start. Ze werkten
de marathon af in 3u30’36”. Hiermee werden ze de 13de ploeg. Ze kwamen
ongeveer 1uur na de winnaars (2u38’35”) aan en waren ze 1 uur voor de
laatste (4u23’39”) over de meet.
Bart Braekevelt was er ook, niet in zijn joggingtenue, maar wel in de
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foto Luc Vanneste

kleuren van WTC de sportvrienden. Samen met zijn kompanen had hij 3u21’31” nodig . Bart zou je
je wielervrienden niet vragen om hun carrière verder uit te bouwen in de duathlon? Iemand die 43’
(Lieven) of 45’ (Pieter) loopt over 10,550 km, kan een aardig stukje lopen en fietsen zullen ze ook
wel kunnen.
Maar ook de mensen van de Wingense sportdienst waren present. Zij pakten uit met de 8ste editie
van hun stratenloop. Een editie die een beetje onthoofd was wegens het overlijden van
sportmedewerker Diether. Maar Siska en haar mensen legden een mooie organisatie voor. Er werd
om 17u00 gestart met de jeugdlopen. Bij de allerkleinsten kwam Naomi aan de start. In deze groep
was zij de allerjongste deelnemer. Ze werd mooi 20ste op 32 kinderen.
Om 17u30 floot Willy de 32 deelnemers aan de volksloop over 3,47 km op hang. Een
wederoptredende Luc Vanneste hield hier het oranje joggersvaandel hoog. Hij had 17’51” nodig om
de 3,47 km af te ronden. Annelies Deprez en Lieselotte Valcke liepen hun
allereerste wedstrijd. Zij volgden deze lente de Start to run in Wingene.
Annelies had 20’32” nodig en Lieselotte 22’41”.
Om 18u45 startte de hoofdwedstrijd over 11 km. Of 3 ronden van 3,47 km en
een aanloopstrook van 590 m. De 105 lopers werden onderweg getrakteerd op
een deugddoende regenbui; Neen, geen onweer of windhoos zoals op andere
plaatsen in onze regio. 13 joggers hadden hun schoenen aangebonden. Ze
liepen allen een vlekkeloze wedstrijd. Hun resultaten vinden jullie hieronder.
Toch 2 mensen apart vermelden: Ronny Taelman was jarig en hij trakteerde
zichzelf op een mooi gemiddelde van 10,394 km/uur. Marleen Ooghe stond
met knikkende knieën aan de start. 11 km zou dit wel lukken?? Van bij de start
vond ze het juiste tempo bij 3 jongere dames en samen met hen liep ze zeer
verstandig de eerste 2 ronden. In de 3de ronde had ze nog reserve en liep ze los
3’ weg van haar collega’s en finishte ze in 1u10’49” of een gemiddelde van
9,320 km/uur. Proficiat aan alle deelnemers.
foto Luc
In het tabeltje hieronder vinden jullie alle tijden van onze joggers., zowel de aflossingsmarathon, de
11 km als de volksloop. (van de jeugdlopen waren er geen tijden.)
aflossingsmarathon
tijd op de 10,55 km
Thomas Vandecapelle
Christophe Verfaillie
Patricia Debruyne
Bart Braeckevelt
Wim Belaen

48'35"
48'52"
52'41"
59'21"
60'28"

volksloop
Luc Vanneste

3,54 km
17'51"

jeugdloop 6-9 jaar
Clinckemaillie Naomi

800 m
20ste

wedstrijdloop
Fabienne De Bruyne
Frankie Devooght
Jeroen Deroo
Katrien Vanhoutte
Tom Dedecker
Kathy Isebaert
Johan Latruwe
Bart Gurdebeke
Linda Vermeersch
Gudrun Jacques
Natacha Verstraete
Danny Terryn
Ronny Taelman
Marleen Ooghe
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11km
53'40"
54'04"
54'16"
54'16"
54'29"
57'00"
58'18"
59'41"
60'18"
60'52"
60'54"
61'45"
63'30"
70'49"
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MINICLUB - MINICLUB - MINICLUB - MINICLUB - MINICLUB
De mini-clubreporters en redactie zijn terug uit vakantie en vliegen er met volle moed in om jullie de
komende tijd weer te voorzien van uitslagen, foto’s, nieuws over komende wedstrijden en met vaak heel
leuke weetjes.
Sinds kort heeft de jeugdcel een bord in de kantine waar kakelverse nieuwtjes en vele foto’s terug te vinden
zijn. Regelmatig eens gaan zien is dus de boodschap…
Veel leesgenot!

1. Wedstrijden

Op 17 mei nam Charelle Cool deel aan een 5-kamp te Nieuwpoort. Zij verzamelde 2197 punten en
vermits het voor haar een eerste 5-kamp is, heeft ze natuurlijk een persoonlijk record gevestigd. Jammer dat
alle loopnummers met handgestopte tijden zijn, want anders had ze heel waarschijnlijk een PR op de 80m
gelopen. Haar prestaties: 80m: 10.8 – 1000m: 3’43.2 – hoog: 1m26 – ver: 4m12 – speer: 10m67 (PR)


Rubenscup – 24 mei – Roeselare

Het begon met een voorzichtig zonnetje, maar eindigde met enkele fikse regenbuien. 38 jeugedige
Molanders tekenden present in Roeselare. De benjamins mochten de spits afbijten met een 4x60 die zowel
voor de boys als de girls vlekkeloos verliep. Vervolgens kwamen ook miniemen en pupillen in actie en
werden onder vurige aanmoedigingen van ouders en vrienden vele persoonlijke records verbeterd. We
mogen alweer dikke duimen uitdelen !
Benjamins

Hanne Callens: 60m: 10.04 – hockey: 13m85 (PR)
Amelieke Bossuyt: 60m: 10.96 – 600m: 2’20.86 (PR) – hockey: 8m54
Hanne Lamont: 60m: 10.42 – 600m: 2’19.60 (PR) – hoog: 1m06 (PR)
Lore Maes: hockey: 11m11
Michelle Cool: 60m: 11.22 – hockey: 14m55 (PR) – hoog: 0m94 (PR)
Tibe Van Wanseele: 60m: 10.73 (PR) – 600m: 2’20.42 (PR) – hockey: 11m12 (PR)
Milan Vroman: 60m: 13.63 – hockey: 16m29 (PR)
Aaron Feys: 60m: 10.90 5PR) – 600m: 2’12.11 (PR) – hockey: 15m83 (PR)
Tibo Eeckhout: 60m: 11.58 (PR) – 600m: 2’36.07 (PR) – hoog: 0m85 (PR)
Yari Taliman: 60m: 10.94 (PR) – 600m: 2’21.38 (PR) – hockey: 17m27 (PR)
Achiel Dedecker: 60m: 13.14 – hockey: 9m78 (PR)
Neo Feys: 60m: 11.73 (PR) – 600m: 2’31.48 (PR) – hockey: 8m53 (PR)
Emiel Velghe: 60m: 10.68 – hockey: 18m70
Lars Braeckevelt: 60m: 10.70 – 600m: 2’27.61 – hoog: 0m88 (PR)
Wout Gordier: 600m: 2’22.20 (PR) – hockey: 13m49 (PR)
4 x 60m:
Amelieke, Hanne, Michelle, Hanne: 40.36
Lars, Tibe, Tibo, Emiel: 42.06
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Pupillen

Marthe Arcikx: 60m: 10.19 – ver: 2m75 – kogel: 10m88 (PR)
Babette Deceunink: 60m: 11.08 – ver: 2m59 – discus: 11m08 (PR)
Noor Braeckevelt: 60m: 10.79 – 1000m: 3’49.51 – ver: 2m52
Lise Lamont: 60m: 10.11 – 1000m: 4’04.33 – ver: 3m07
Bernard Laureys: 60m: 9.64 – 1000m: 3’23.07 – kogel: 6m31 (PR)
Tibe Vandekerckhove: 60m: 10.40 – 1000m: 3’46.12 (PR) – hoog: 1m05 (PR)
Baptiste Laureys: 60m: 10.14 (PR) – 1000m: 3’43.52 – kogel: 5m36 (PR)
Robbe Vroman: 60m: 10.27 – kogel: 5m28 (PR)
Léon Dedecker: 60m: 10.83 – 1000m: 3’41.01 (PR) – kogel: 5m09
Thijs Gelaude: 60m: 10.70
Victor Dedecker: 60m: 11.05 – 1000m: 3’47.25 (PR) – kogel: 4m51 (PR)
Robbe Callens: 60m: 9.83 – 1000m: 3’30.35 (PR) – kogel: 4m40 (PR)
Jarco Bossuyt: 1000m: 3’33.80 (PR) – kogel: 5m13 (PR) – hoog: 1m05 (PR)
Brecht Gordier: 1000m: 3’34.94 (PR)
Miniemen

Eveline Maes: 80m: 11.93 (PR) – kogel: 7m08
Ibe Maes: 80m: 13.78 (PR) – kogel: 5m55 (PR) – discus: 13m56 (PR)
Charelle Cool: 80m: 11.51 – kogel: 6m99 (PR) – discus: 15m81 (PR)
Louise Arickx: 80m: 12.90 – kogel: 5m22 – discus: 13m22 (PR)
Lise Dossche: 80m: 13.21 (PR) – kogel: 4m97 (PR) – discus: 12m03 (PR)
Gaetan Heytens: 80m: 13.28 – 150mH: 29.50 (PR) – ver: 3m39 (PR)
Lukas Scheffers: 80m: 12.37 (PR) – ver: 3m83 (PR) – kogel: 5m52 (PR)
Hannes Terryn: 80m: 13.23 (PR) – ver: 3m07
Iwein Claus: 80m: 12.32 (PR) – ver: 3m40 – kogel: 7m50 (PR)



Rubenscup – 29 mei – Tielt

Op onze eigen meeting in Tielt kunnen we steeds een mooi aantal aanwezige atleetjes noteren. Dat was dit
jaar niet anders : ondanks de vele communiefeesten kwamen maar liefst 55 jongens en meisjes opdagen…
waarvoor onze dank…
Nieuw deze keer was het pannenkoekenkraam, een organisatie van de jeugdcel, waarin enkele enthousiaste
mama’s en ook een papa een ganse namiddag de aanwezigen voorzagen van lekkere pannenkoeken… en het
werd gesmaakt want nog voor de laatste wedstrijd gelopen werd was alles uitverkocht … dank aan Ann,
Veerle, Frederik en Nadia.
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Benjamins

Amelieke Bossuyt: ver: 2m44 (PR) – 60m: 10.59 – 600m: 2’15.14 (PR)
Michelle Cool: ver: 3m06 (PR) – 60m: 11.06 – 600m: 2’34.55
Hanne Lamont: ver: 2m99 – 60m: 10.38 – 600m: 2’12.91 (PR)
Lore Maes: ver: 2m54 – 60m: 11.64 – kogel: 4m78 (PR)
Marte Scheffers: ver: 2m40 – 60m: 11.11 – 600m: 2’37.83
Hanne Callens: 60m: 10.38
Korneel Deroo: ver: 3m39 (PR) – 60m: 10.13 (PR) – 600m: 2’11.60 (PR)
Cédric Vekeman: ver: 3m36 (PR) – 60m: 9.91 (PR) – 600m: 2’09.14 (PR)
Tibo Eeckhout: kogel: 5m27 (PR) – ver: 2m63 – 60m: 11.21 (PR)
Milan Vroman: kogel: 4m91 (PR) – ver: 2m34
Achiel Dedecker: ver: 2m54 (PR) – 60m: 10.58 (PR) – 600m: 2’38.69 (PR)
Aaron Feys: ver: 3m28 (PR) – 60m: 10.54 (PR) – 600m: 2’03.98 (PR)
Emiel Velghe: ver: 3m24 (PR) – 60m: 10.50 – 600m: 2’10.63 (PR)
Lars Braeckevelt: ver: 3m01 – 60m: 10.50 – 600m: 2’18.25
Karsten Huys: ver: 2m63 (PR) – 60m: 11.30 (PR) – 600m: 2’29.02 (PR)
Yari Taliman: ver: 2m79 (PR) – 60m: 10.65 (PR) – 600m: 2’20.57 (PR)
Wout Gordier: ver: 2m69 (PR) – 60m: 11.28 (PR) – 600m: 2’19.41 (PR)
Tuur Lannoo: ver: 2m86 (PR) – 60m: 10.78 – 600m: 2’24.53 (PR)
Neo Feys: ver: 2m87 (PR) – 60m: 11.61 (PR) – 600m: 2’28.33 (PR)
4 x 60m:
Amelieke, Hanne, Michelle, Hanne: 40.85
Lars, Cédric, Tibo, Emiel: 41.33
Tuur, Korneel, Karsten, Aaron: 41.92
Pupillen

Babette Deceunink: 60mH: 17.1 – kogel: 3m30 (PR) – hockey: 20m61 (PR)
Marthe Arcikx: kogel: 5m28 (PR) – hockey: 15m32 – 1000m: 3’56.99 (PR)
Nina Van Oost: 1000m: 4’16.89
Lise Lamont: kogel: 5m59 (PR) – hockey: 16m82 (PR) – 1000m: 3’49.99 (PR)
Noor Braeckevelt: kogel: 5m36 (PR) – hockey: 21m38 (PR) – 1000m: 3’44.34 (PR)
Jarco Bossuyt: hockey: 24m31 (PR) – ver: 3m62 (PR) – 1000m: 3’32.31 (PR)
Bernard Laureys: 60mH: 12.96 (PR) – ver: 3m81 (PR) – 1000m: 3’19.62 (PR)
Baptiste Laureys: hockey: 25m12 (PR) – ver: 3m21 – 1000m: 3’38.29 (PR)
Brecht Gordier: 60mH: 14.34 (PR) – ver: 3m01 (PR)
Rune Marreel: hockey: 21m69
Victor Dedecker: hockey: 23m05 (PR) – ver: 2m77 – 1000m: 3’56.27
Maxime De Witte: 60mH: 12.30 (PR) – ver: 3m44
Léon Dedecker: 60mH: 15.39 (PR) – ver: 2m72 – 1000m: 3’37.80 (PR)
Wout Willems: 60mH: 12.29 (PR) – hockey: 36m63 (PR) – ver: 3m68 (PR)
Robbe Van Ryckeghem: 60mH: 13.47 (PR) – hockey: 26m30 (PR)
Thijs Gelaude: ver: 2m59 (PR) – 1000m: 3’39.07 (PR)
Robbe Callens: 60mH: 13.86 (PR) – ver: 2m96 – 1000m: 3’28.67 (PR)
Robbe Vroman: 60mH: 13.95 (PR) – hockey: 33m55 (PR)
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Miniemen

Charelle Cool: discus: 16m28 (PR) – hoog: 1m15
Eveline Maes: discus: 13m93 (PR) – 300m: 54.58 (PR)
Ibe Maes: discus: 10m61 – 300m: 57.13 (PR) – hoog: 1m00
Louise Arickx: discus: 12m27 – 300m: 53.35 (PR)
Margot Marreel: hoog: 1m10
Femke Degrande: discus: 9m69 – 300m: 55.31 (PR)
Margot Van Walleghem: 300m: 56.11 (PR)
Ayla Dewaegenaere: 300m: 54.70 (PR)
Marlon Van Oost: hoog: 1m53 (PR) – 80mH: 16.79 – 300m: 45.03 (PR)
Andreas Maton: 80mH: 17.92 (PR) – 300m: 53.40 (PR)
Gaetan Heytens: 80mH: 18.50
Matthis Billiet: hoog: 1m30 (PR) – discus: 11m32 (PR) – 300m: 49.79 (PR)
Iwein Claus: discus: 19m72 (PR) – 300m: 50.58 (PR)
Bram Devlaminck: discus: 16m48 (PR)
Lukas Scheffers: hoog: 1m15 (PR) – discus: 15m81 (PR) – 300m: 49.45 (PR)
Milan Verschaeve: hoog: 1m05 – discus: 16m17 (PR) – 300m: 53.04 (PR)
Wout Janssens: discus: 23m41 (PR)
Matice Van Walleghem: 300m: 47.65 (PR)



Rubenscup – 9 juni – Torhout

Ondanks problemen met de elektronische tijdopneming heeft onze jeugd in Torhout voor mooie resultaten
gezorgd. Het regenweer kon hen niet storen, iedereen ging ervoor!
Bij de Benjamin meisjes zorgden Michelle,Lore,Marthe, Amelieke en Hanne voor enkele mooie resultaten
en 5 verbeteringen van het persoonlijk record (pr) . Door onze 8-koppige jongensploeg (Korneel,
Aaron,Lars,Tibe, Tibo,Karsten, Yari en Neo) werden onze oranje wedstrijd truitjes regelmatig gesignaleerd bij de verschillende disciplines.
Bij de pupillen kwamen Marthe, Lise en Noor aan de start. Marthe en Lise konden het niet laten om hun
eigen Pr te verbeteren bij discus. Noor ging er zoals gewoonlijk zeer gedreven tegenaan.
Jarco, Rune en Thijs verbrijzelden hun eigen Pr. Ook Bernard, Baptiste en Robbe versterkten onze
jongensploeg in Torhout en zorgde voor voor puike prestaties.
Bij de miniemen sneuvelden 6 Pr.
Met 7 dames in het oranje zorgden zij voor een extra kleurtje (oranje) tussen de andere deelnemers. Charelle,
Margot, Eveline, Ibe, Louise, Femke en Ayla deden ieder wat van hen verwacht werd. Ieder zorgde op haar
manier voor mooie resultaten.
Iwein,Lukas, Wout en Hannes vertegenwoordigden onze jongens bij de miniemen. Ook zij zorgden voor
knappe prestaties, 2 Pr bij het speerwerpen en 1 Pr bij het kogelstoten.
Aan al onze atleetjes, een dikke proficiat.
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Benjamins

Michelle Cool: hockey: 16m27 (PR) – kogel: 5m00 (PR) – 60m: 10.4
Lore Maes: hockey: 12m15 (PR) – kogel: 4m37 – 60m: 10.9
Marte Scheffers: kogel: 3m74 – 60m: 10.9 – 600m: 2’39.1
Amelieke Bossuyt: hockey: 10m65 – 60m: 10.4 – 600m: 2’25.5
Hanne Lamont: kogel: 5m58 (PR) – 60m: 9.8 – 600m: 2’11.0 (PR)
Korneel Deroo: ver: 3m13 – 60m: 9.6 – 600m: 2’13.9
Aaron Feys: ver: 2m97 – 60m: 10.3 – 600m: 2’22.9
Lars Braeckevelt: ver: 2m89 – 60m: 10.3 – 600m: 2’17.6
Tibe Van Wanseele: ver: 2m86 (PR) – 60m: 10.0 – 600m: 2’16.7 (PR)
Tibo Eeckhout: ver: 2m67 – 60m: 10.8 – 600m: 2’41.2
Karsten Huys: ver: 2m61 – 60m: 11.3 – 600m: 2’27.6
Yari Taliman: ver: 2m40 – 60m: 10.2 – 600m: 2’31.0
Neo Feys: ver: 2m07 – 60m: 11.7
Pupillen

Marthe Arcikx: discus: 11m75 (PR) – hoog: 1m00 – 60m: 9.9
Lise Lamont: discus: 10m43 (PR) – 60m: 9.8 – 1000m: 4’00.9
Noor Braeckevelt: 60m: 10.7 – 1000m: 3’44.7
Jarco Bossuyt: hoog: 1m15 (PR) – 60m: 9.5 – 1000m: 3’30.2 (PR)
Bernard Laureys: kogel: 6m11 – 1000m: 3’20.6
Baptiste Laureys: kogel: 4m75 – 1000m: 3’46.5
Rune Marreel: kogel: 4m26 (PR) – 60m: 9.5
Thijs Gelaude: 1000m: 3’33.6 (PR)
Robbe Callens: 1000m: 3’31.8
Miniemen

Charelle Cool: discus: 17m39 (PR) – ver: 4m26 – 150m: 20.5
Margot Marreel: ver: 3m11 – 150m: 23.6
Eveline Maes: ver:3m01 – 150m: 23.1
Ibe Maes: discus: 14m55 (PR) – 150m: 25.8
Louise Arickx: discus: 12m63 – 150m: 23.2
Femke Degrande: discus: 10m56 (PR) – 150m: 23.9
Ayla Dewaegenaere: 150m: 23.4
Iwein Claus: kogel: 8m00 (PR) – speer: 16m72 – 150m: 22.8
Lukas Scheffers: kogel: 5m07 – 150m: 22.6
Wout Janssens: speer: 14m73 (PR) – 150m: 21.2
Hannes Terryn: speer: 11m09 (PR) – 150m: 24.1
4 x 80m:
Charelle, Ibe, Ayla, Eveline: 47.4
Gemengde ploeg met Lukas en Wout: 46.3
Spijtig dat er in Torhout problemen waren met de elektronische tijdopmeting; daardoor kunnen de tijden van
de 50m en de 150m niet gehomologeerd worden en zijn het geen eventuele persoonlijke records. De tijden
van de 600m en de 1000m kunnen wel in aanmerking komen voor een PR. Als je wilt weten welke tijd je
ongeveer gelopen hebt, dan tel je er 24 honderdsten bij, bvb. een tijd van 20.5 op de 150m zou elektronisch
ongeveer 20.74 zijn.
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West-Vlaamse jeugdkampioenschappen – 28 juni – Nieuwpoort

AVMO nam deel met 34 atleetjes aan het provinciaal kampioenschap te Nieuwpoort. Het werd een
succesvolle dag met niet minder dan 5 x goud - 2 x zilver en 7 x brons.
Marlon Van Oost nam deel aan de 80m en de 150m en wist telkens de overwinning te behalen,
Wout Willems verbeterde zijn persoonlijk record en wierp de hockeybal 38m31 ver, Michelle Cool
won het hockey bij de benjamins en Bernard Laureys wist de 1000m zegevierend af te sluiten in een
heel mooie tijd.
Bij het kogel miniemen wist Iwein zijn persoonlijk record opnieuw te verbeteren en bracht het nu
op 8.50 m, daarnaast sprong Hanne Lamont 1m08 hoog en werd mooi tweede.
Derde plaatsen waren er in het hockey voor Huys Karsten en Vroman Robbe. Maxim Dewitte
behaalde zowel op de 60 vlak als op de 60m Horden hetzelfde eindresultaat. Bij de benjamins werd
Cedric Vekeman mooi derde op de 60m en Hanne Callens behaalde onverwacht brons in het
verspringen. Bernard Laureys wipte gezwind over 1m23 en mocht ook op het podium.
Pechvogel was Charelle Cool die tijdens de 80m de ligamenten van haar enkel verrekte en daardoor
haar kansen op medailles op de 80m en 150m in rook zag opgaan. Na onderzoek in het ziekenhuis
mocht Charelle één week niet sporten.
Aan alle anderen die deelgenomen hebben een dikke proficiat met hun prestaties.
Benjamins

Hanne Lamont: 2/ hoog: 1m08 (PR) en 60m: 10.30 – Lore Maes: hockey: 12m15 – Michelle Cool: 1/
hockey: 18m45 (PR) en 60m: 10.75– Amelieke Bossuyt: 60m: 11.02 en 600m: 2’16.67 – Hanne Callens: 3/
ver: 3m23 (PR) en 60m: 10.40
Lars Braeckevelt: ver: 3m21 en 60m: 10.57 – Aaron Feys: kogel: 7m21 (PR) – Tibo Eeckhout: kogel: 4m84
en 60m: 11.11 (PR) – Karsten Huys: 3/ hockey: 11m98 (PR) en 60m: 11.55 – Neo Feys: 60m: 11.28 (PR)
en 600m: 2’21.86 (PR) – Cédric Vekeman: 3/ 60m: 9.76 (PR) en 600m: 2’04.54 (PR)
Pupillen

Lise Lamont: ver: 3m44 (PR) en 60m: 10.17 – Babette Deceuninck: discus: 11m42 (PR) en 60m: 10.66 (PR)
– Noor Braeckevelt: hockey: 21m91 (PR) en 1000m: 3’47.62
Wout Willems: 1/ hockey: 38m31 (PR) en ver: 3m82 (PR) – Robbe Vroman: 3/ hockey: 34m32 (PR) en
60m: 10.17 – Tristan Verschaeve: hockey: 21m77 (PR) en 60m: 11.77 (PR) – Maxime De Witte: 3/ 60mH:
12.11 (PR) en 3/ 60m: 9.08 (PR) – Jarco Bossuyt: 60m: 9.76 (PR) en 1000m: 4’09.54 – Rune Marreel: 60m:
9.63 (PR) – Robbe Callens: 60m: 9.70 (PR) en 1000m: 3’27.45 (PR) – Bernard Laureys: 3/ hoog: 1m23
(PR) en 1/ 1000m: 3’18.06 (PR) – Léon Dedecker: 1000m: 3’35.66 (PR) – Baptiste Laureys: 1000m:
3’40.63 – Victor Dedecker: 1000m: 3’45.03 (PR)
Miniemen

Eveline Maes: discus: 14m92 (PR) en 80m: 11.84 (PR) – Ayla Dewaegenaere: 80m: 12.44 (PR) en 150m:
23.35 (PR) – Margot Marreel: 80m: 12.71 – Charelle Cool: 80m: 12.41 – Margot Van Walleghem: hoog:
1m15 (PR)
Marlon Van Oost: 1/ 80m: 10.81 (PR) en 1/ 150m: 19.71 (PR) – Andreas Maton: 80mH: 18.39 en 80m:
13.25 – Iwein Claus: kogel: 2/ 8m50 (PR) en discus: 15m95 – Wout Janssens: speer: 24m74 (PR) en 150m:
21.45 (PR) – Milan Verschaeve: speer: 17m84 (PR) en 150m: 24.84 (PR) – Lukas Scheffers: ver: 3m78 en
1000m: 3’34.49 (PR) – Matice Van Walleghem: 1000m: 3’08.40 (PR)
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Deze kampioenschappen waren op 2 vlakken succesvoller dan vorig jaar: niet alleen meer Molenlandse
deelnemers (37 bij vorig jaar 31), maar er werden meer dan het dubbele aantal medailles behaald: 5x goud,
2x zilver en 7x brons (vorig jaar slechts 6 medailles met 2x goud, 3x zilver en 1x brons)
Pechvogel van de dag was Charelle Cool die door een verzwikte voet haar medaillekansen niet kon
verdedigen.


West-Vlaamse kampioenschappen meerkampen – 6 juli – Nieuwpoort
Op een herfstige zomerdag waren de zusjes Cool de enige Molenlanders om de meerkamp te betwisten voor
de provinciale kampioenschappen. Een podiumplaats zat er niet, ze zijn trouwens allebei de jongste in hun
categorie, maar met een behoorlijk resultaat en enkele mooie PR’s mochten ze best tevreden zijn.
Michelle:
4-kamp: 1015p (PR) – 60m: 10.66 – kogel: 5m62 (PR) – ver: 3m21 (PR) – 600m: 2’21.38 (PR)
Charelle:
5-kamp: 2495p (PR) – kogel: 6m91 – 80m: 11.28 – ver: 4m25 – hoog: 1m30 (PR) – 1000m: 3’35.36

Op 5 juli liep Matice Van Walleghem een 1000m te Oudenaarde. Hij verbeterde zijn persoonlijk
record naar 3’07.46; een hele goede tijd.

Op 12 juli trok een klein groepje Molenlanders naar Lokeren. Hun prestaties: Achiel Dedecker:
60m: 13.08 en hockey: 7m90 – Lars Braeckevelt: 600m: 2’14.96 en 60m: 10.24 (PR) – Victor Dedecker:
ver: 2m94 en 1000m: 3’44.25 (PR) – Léon Dedecker: ver: 2m45 en 1000m: 3’39.56 – Noor Braeckevelt:
1000m: 3’39.62 (PR)

Op 21 juli werd in Oordegem een meerkampwedstrijd georganiseerd met telkens een grote groep
deelnemers. Michelle en Charelle Cool trokken zich goed uit de slag: Michelle werd 12de op 31 atleten en
Charelle 7de op 25. Hun prestaties:
Michelle:
4-kamp: 913p – 60m: 10.64 – kogel: 5m11 – ver: 3m12 – 600m: 2’26.66
Charelle:
5-kamp: 2354p: 80m: 11.40 – kogel: 8m52 (PR) – ver: 4m32 – hoog: 1m20 – 1000m: 3’53.27
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In de meerkamp in Oostende (op 9 augustus) waren Michelle en Charelle opnieuw aan de slag; hun
puntentotaal hebben ze niet kunnen verbeteren, maar Charelle scoorde met 2 PR’s veel punten in de
werpnummers: kogel: 9m27 en speer: 14m87.


Het is goed dat er deelgenomen wordt aan meerkampen, want vooral bij de jeugd is het belangrijk
dat alle atletiekonderdelen beoefend worden. Dus trokken Marte en Lukas Scheffers, Lars en Noor
Braeckevelt, Iwein Claus en Matice Van Walleghem op 26 juli naar Knokke. Zij presteerden allen heel
knap met veel persoonlijke records als beloning! Hun prestaties:
Marte:
4-kamp: 682p (PR) – 60m: 10.59 – ver: 2m54 (PR) – kogel: 4m67 (PR) – 600m: 2’39.73
Lars:
4-kamp: 1061p (PR) – 60m: 10.31 – ver: 3m20 – kogel: 5m05 (PR) – 600m: 2’19.83
Noor:
4-kamp: 1037p (PR) – 60m: 10.38 – hoog: 0m90 (PR) – discus: 11m54 (PR) – 1000m: 3’52.58
Matice:
5-kamp: 2131p (PR) – 80m: 12.12 (PR) – ver: 4m13 (PR) – discus: 15m43 (PR) – kogel: 6m63 (PR) –
1000m: 3’21.52
Lukas:
5-kamp: 1988p (PR) – 80m: 12.12 (PR) – ver: 4m06 (PR) – discus: 18m20 (PR) – kogel: 5m20 –
1000m: 3’31.31 (PR)
Iwein:
5-kamp: 1984p (PR) – 80m: 12.17 (PR) – ver: 3m76 (PR) – discus: 16m46 – kogel: 8m44 – 1000m: 3’43.81

9/08 te Oordegem: knappe prestaties, vooral op de 1000m waar de 1ste reeks van de pupillen
opvallend oranje gekleurd was met Bernard Laureys: 2de in 3’19.59, Robbe Callens: 3de in 3’23.79 (PR),
Léon Dedecker: 5de in 3’35.78 en Baptiste Laureys: 7de in 3’36.51 (PR) In de volgende reeks was de 2de
plaats voor Victor Dedecker: 3’41.24 (PR). Hanne Callens liep een PR in de 600m: 2’16.17. Achiel
Dedecker sprintte de 60m in 12.92. Léon en Victor namen nog deel aan het verspringen en kogelstoten,
maar zij bleven een stukje onder hun PR’s steken.
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Provinciaal kampioenschap aflossingen – 17 augustus – Oostende

Benjamins

4 x 60m:
3 x 600m:

2/ Lore Maes, Hanne Callens, Amelieke Bossuyt, Margot Tanghe: 41.57
3/ Emiel Velghe, Lars Braeckevelt, Korneel Deroo, Aaron Feys: 39.97 – CR!
7/ Marte Scheffers, Amelike Bossuyt, Hanne Callens; 7’24.87
4/ Aaron Feys, Lars Braeckevelt, Emile Velghe: 6’44.96
8/ Karsten Huys, Tibo Eeckhout, Korneel Deroo: 7’26.82

Pupillen

4 x 60m:
3 x 600m:

6/ Noor Braeckevelt, Babette Deceuninck, Marthe Arickx, Jill Lannoo: 40.84
7/ Robbe Callens, Jarco Bossuyt, Wout Willems, Tristan Verschaeve: 39.17
10/ Noor Braeckevelt, Marthe Arickx, Jill Lannoo: 7’12.79
6/ Wout Willems, Jarco Bossuyt, Robbe Callens: 6’18.45

Miniemen

4 x 80m:

6/ Andreas Maton, Iwein Claus, Milan Verschaeve, Mattis Tanghe: 47.61
8/ Mattis Tanghe, Milan Verschaeve, Lukas Scheffers: 6’00.87
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2. Kalender
Na een welverdiende en deugddoende vakantie nemen we terug de draad op met volgende pistewedstrijden.
Inschrijven kan zoals steeds op woensdag en vrijdag tijdens en na de training.
We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten.
Zondag 07/09 Rubenscup te ZWEVEGEM om 13u30 info : www.azw.be
Benjamins : 60m – 600 m – hoog – kogel
Pupillen : 60mH – 1000m – ver – hockey – 4 x 60m
Miniemen : 60mH/80mH – 300m – ver - speer
Zaterdag 20/09 Meerkampmeeting te TIELT om 14u00
Meerkamp (deelname aan alle proeven verplicht) – snoepzakje voor iedere deelnemer.
Benjamins : 4 kamp : 60m – 600m – ver – hockey
Pupillen : 4 kamp : 60m – 1000m – ver – kogel
Miniemen : 5 kamp : 80m – 1000m – hoog – kogel – discus
Zaterdag 27/09 Rubenscup te KORTRIJK om 13u30 info : www.kortrijksport.com
Benjamins : 60m – 600m – ver – hockey
Pupillen : 60m -1000m – kogel – discus (jongens) – ver (meisjes)
Miniemen : 80m – 1000m – hoog – discus (jongens) – kogel (meisjes) – 4 x 80m
Nationaal criterium voor de jeugd zaterdag 27 september te NIJVEL.
Voor deze meeting dient men op voorhand in te schrijven voor 09 september. Uit deze inschrijvingen
worden de 18 beste tijden voor een loopnummer en de 12 of 15 beste prestaties van een kampnummer
geselecteerd. Het op voorhand inschrijven houdt dus geen garantie in dat men ook daadwerkelijk mag
deelnemen. Het niveau van deze wedstrijd ligt dan ook merkelijk hoger dan op een gewone meeting.

3. Start van het nieuwe atletiekjaar
Atleten die het reilen en zeilen van de club al kennen, vergeet niet opnieuw in te schrijven bij Karel
Cannaert. Geef geen inschrijvingsstroken of medische fiches af aan de trainers maar ga toch even langs in
het clubhuis om dit aan de juiste persoon te bezorgen. Betaal ook zo snel mogelijk je lidgeld zodat je
verzekerd blijft.
Vanaf oktober tot eind maart trainen de benjamins in de sporthal van Tielt
Benjamins : woensdag 18.30 uur tot 19.30 uur - vrijdag 18.30 uur tot 19.30 uur.
We verzamelen aan de achterkant van de sporthal op de piste. Indien het weer het toelaat wordt er
opgewarmd op de piste, daarna gaat de training door in de sporthal. Zorg dus steeds voor een warme trui
en lange broek om na de training te kunnen aantrekken. Laat niets liggen in de sporthal!!
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Pupillen en miniemen : woensdag 18.130 tot 19.45 uur - vrijdag 18.30 uur tot 19.30 uur.
We verzamelen aan de achterkant van de sporthal op de piste. We trainen steeds buiten, zorg dat je hierop
voorzien bent. Trainingsbroek en trui zijn zeker nodig, warme propere kledij om na de training aan te
trekken is een aanrader. Na de training is er mogelijkheid om te douchen in de sporthal. Maak hier gebruik
van want een degelijke verzorging is ook een onderdeel van de training.
We doen een warme oproep aan alle benjamins – pupillen en miniemen om ook op vrijdag aanwezig te
zijn.
(benjamins – training op vrijdag enkel voor L2 en L3)
Voorbereidingswedstrijden op het nieuwe veldloopseizoen
Vooraleer het nieuwe veldloopseizoen start op 1 november staat er in oktober een voorbereidingswedstrijd
op het programma :
Zondag 19 oktober te EGEM : Terrein langs de kol. Naessensstraat. Inschrijvingen in het cultureel
centrum van Egem. Eerste start om 14.00 uur. Naturaprijs voor iedereen, gratis deelname.
Zondag 26 oktober te GENT Aflossingen op de Blaarmeersen. Er wordt deelgenomen in groepjes van 3.
Startuur 12.00 uur voor de pupillen. We nemen niet deel met de benjamins, de pupillen en miniemen die
kunnen deelnemen geven hun naam zo snel mogelijk op aan hun trainer.
Mogen we voor de komende veldopen alvast volgende tips voor vlot verloop meegeven …
-Wees steeds ruim op voorhand op het terrein (minstens één uur voor uw wedstrijd). We verkennen het
parcours 45 minuten voor de start. Zo kunnen we de kinderen gerust stellen en voldoende opwarmen.
-De kinderen moeten hun startnummer + een wit deelnemerskaartje aan hun clubtrui bevestigen. De witte
kaartjes zijn te verkrijgen in het clubhuis of bij de trainers. Indien je vervoer wenst spreek je dit ook met
hen af.
-Neem steeds een sporttas met warme kledij mee. Een drankje en iets om te eten na de wedstrijd is ten
zeerste aan te raden.
-Bij de meeste wedstrijden is onze AVMO-tent aanwezig. Het is steeds ons verzamelpunt, hier kun je
kaartjes krijgen, kun je je spullen veilig opbergen, enz..

4. Veldloopwedstrijden – veldloopkampioen
Het officiële veldloopseizoen start op 1 november 2014 en eindigt in maart 2015 met het Belgisch
kampioenschap te Oostende.
Ook dit jaar gaan we op zoek naar onze veldloopkampioen. Voorwaarden om in aanmerking te komen :
- Deelname aan minstens 5 officiële veldlopen
- Deelname aan relays Gent, kerstcorrida , VAL jeugddag en aflossingen benjamins Belgisch
kampioenschap, komen in aanmerking indien slechts aan vier veldlopen deelgenomen werd. (maar
er zijn daar geen punten te verdienen)
- Er zijn maximum 500 punten te verdienen (5 x 100 punten) : indien deelname aan meer dan 5
wedstrijden worden de punten van de 5 beste wedstrijden samengeteld.
Berekeningswijze om aan 100 punten te komen :
X 100
(Aantal deelnemers + 1) – behaalde plaats
Aantal deelnemers
Vb 1 : eerste plaats op 100

(100  1)  1
100
x 100 =
x100 = 1 x 100 = 100
100
100
Vb 2 : derde plaats op 23

(23  1)  3
21
 100 
 100  0.9130  100  91
23
23
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5. Varia

Info avond voor nieuw aangesloten atleetjes :
Ben je nieuw in de club dan word je van harte uitgenodigd op onze info avond op woensdag 22 oktober om
18.30 uur in de sporthal. Op deze avond krijg je meer informatie ivm de werking van de club en kun je uw
vragen stellen. Maar ook de ouders van reeds langer aangesloten atleetjes die nood hebben aan wat extra info
of die vragen hebben kunnen ook deelnemen aan deze info-avond!
verrassingsreis
Als trainers houden we eraan om de atleetjes die actief deelnemen aan wedstrijden te belonen met een
verrassingsreis. We zorgen telkens voor een snufje cultuur en ontspanning voor de gasten. Wie tijdens het
volledige seizoen (veldloop- en pisteseizoen) deelnam aan minstens 10 wedstrijden kan inschrijven voor
deze gratis uitstap. We verwachten de deelname aan minstens 3 veldlopen en aan minstens 3
pistewedstrijden. Hierbij tellen ook de deelnames aan de oefencross, de relays te Gent, de Kerstcorrida van
Tielt en de VAL-jeugddag mee.
Zoals je ziet kan iedereen heel eenvoudig in aanmerking komen voor deze heel leuke uitstap.
Familiedag
Een oude traditie komt stilaan weer tevoorschijn van onder ’t stof … dit jaar organiseerde de jeugdcel
opnieuw een familiedag, we moeten het vanaf nu misschien eerder familievoormiddag noemen …
Gekoppeld aan de barbecue van de Joggingclub de laatste zondag van juni, werden duo’s van ouder-kind of
toevallige adopties zoals een kadet met een pupil samengesteld. Alle duo’s werden eerst wat opgewarmd en
kregen daarna een resem opdrachtjes voorgeschoteld, enkele atletiekdisciplines waren erin te herkennen…
maar kregen vaak een totaal andere invulling. Bij de start was de regen van de partij, maar er kwamen toch
ruim tien duo’s opdagen …
‘Ondanks de regen werd de familiedag een super toffe ervaring voor groot en klein. Ouders en atleten
voerden samen opdrachten uit. De combinatie van snelheid -,kracht -,richt-en verspringspelletjes
zorgden voor een dag om nooit te vergeten. De winnaars werden beloond voor hun puike prestaties.
Daarna was er nog de super lekkere barbecue die de dag compleet maakte.
Dus samengevat …de familiedag was een groot succes.’
Eveline Maes
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Wedstrijdlijst jeugd
Winter
2nov Waregem
nov Aalter
16nov Deinze
30nov Lotto CC Roeselare
dec
Oudenaarde
4jan Diksmuide
jan
Maldegem
18jan Ieper
1feb PK Jabbeke
1maa Ardooie
15maa BK Oostende
Zomer
Eigen organisaties
Beker van Vlaanderen
Provinciaal kampioenschap
Rubenscup
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NATUURSTEENBEDRIJF DAVID
Filip David – Busschaert
Sint-Janstraat 63

-

8700 Tielt

Tel. 051/40 03 05

Bloemen Artifleur
Gerry Rosselle & Carine Vercoutere
Pittemsesteenweg 34-36

-

8700 Tielt

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

bvba

El ect ro V erhall e
Algemene elektriciteit

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

HOOGDRUKREINIGEN

nv Hellebuyck
Ondankstraat 19 - 8700 Tielt
Tel. 051/40 07 50
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Wegwedstrijden aangesloten VAL-atleten.
Wie loopt waar ?
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 RollegemKapelle. Ik won er tegen Ann Parmentier en Bianca Serroen. Normaal gezien loop ik op 18 mei de
20km van Brussel.”
Ria Thienpont wint de 20 km Brussel 1u17’21”.
Ria (39 jr) kon in de laatste kilometer nog versnellen en
klopte Fatima Baouf met miniem verschil.
18/05/14 – 40.270 deelnemers. Dus meer deelnemers dan
supporters op een voetbalwedstrijd…Tevens aanwezig
Rudi Van Bruwaene, als tempoloper voor 1u30) Rudi
werd 1535ste in 1u27’41”. Edwin Kint werd 6021ste in
1u39’20” en Nancy Lammertyn 6246ste in 1u39’43”.
(Nancy had haar in de huid van Danny Devos gestoken;
nummer dat vrijkwam)
“Op een zonnige zondagmorgen werden 40.270 lopers
door de centrumstraten van Brussel losgelaten, de één al
meer getraind dan de andere, toch terug een overlijden
van een getrainde jogger. Prachtige prestatie van Ria: ze
won in een mooie chrono en het was wel warm! Ria
kwam met de trein, met de nodige obstakels; in BrusselZuid moest ze liefst 5 keer van trein veranderen. Toch
nog op tijd aan de Eeuwfeestpaleizen van het Jubelpark
aangekomen, samen met Katrien.(bedankt voor de
foto’s). Ria was zo gefocust op een mooie eindtijd, van
winnen nog geen sprake, want ze had de wedstrijd bij
haar thuis (Dwars door Brugge) moeten missen
(communiefeest). Proficiat Ria !!!
Rudi.
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De 20 km van Brussel – podium Ria Thienpont eerste dame.
Wie loopt waar vervolg……
Op dezelfde dag was Annick Coene bezig: 10 km in 1u01’06; Luc Maes liep de 50 km in 6u22’.
Dirk Lannoo zocht op 16/05/14 het riante St-Martens-Latem op , niet om te golfen:
Dirk werd 6de op de 10 km. In “Dwars door Brugge” werd Bart Guillemyn 170ste en Patrick
Deleersnijder 199ste. Bart dacht dat hij samen met Patrick voor Veerle De Jaeghere finishte (toen
ze enkele meters na hem haar medaille afhaalde). Veerle gaf met plezier stemadvies aan Bart. Bart
wou 's avonds nog eens de uitslag checken en constateerde dat Veerle toch een kwartier eerder
finishte...ze had waarschijnlijk al een interview gegeven en dan pas haar medaille afgehaald. Bart
liep nog een extra rondje(nvdr dus al 20km op de teller) om zijn vrouwtje Natasha Verstraete te
steunen.
(meer detail volgt wellicht in de bijdrage van onze collega's vande rubriek joggingclub).
Na de 10 mijl in Aalter liep Luc Maes , nog eens 6 uur in Steenbergen: Luc werd 25ste in 56,44 km
; winnaar was Lucien Taelman. Ondertussen werd Ronny Verhaeghe 49ste in Stasegem (11,8km).
Ria Thienpont wint de 7km in Wervik (25/05/14).
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Aalter: de 10 mijl en ook de 8 km !!! Crit. Running Center Brugge - Hulste .
Meer dan 360 atleten namen de start aan het sportstadion van Aalter voor 1, 2 of 4 ronden van 4
km en dit op een erg winderig (windstoten van om en bij de 80 km per uur) en lastige omloop, 4
maal de brug over de E40 over. In de wedstrijd over 8 km kregen we een mooie overwinning bij de
dames van trainster Els Van Coillie ( 13de in 32’36”) Bij de heren een (zoals altijd) snelle start van
Pol Vackier (10de in 31’30”), doch halfweg ronde 2 kwam Patrick Deleersnijder (6de in 30’53”)
erbij. Verder in de uitslag komt Rik Lefevre (18de in 33’43”),terug na langdurig blessureleed;
daarna een nieuw gezicht bij de dames, Sabine Denolf (43ste in 36’31”), sinds een tweetal weken
aangesloten bij AVMO, verder Ronny Verhaeghe ( 48ste in 37’06”), al een tijdje terug aan het
opbouwen; dan Glenn Jonckheere (nog een nieuw clublid) en Christa Geerolf, (68ste in38’50”)
De 10 mijl
Dirk Lannoo liep mee met de kopgroep en eindigde mooi als 10de in 59’42”, Rudi Van Bruwaene,
dit keer als haas voor Veronique Coene kwam als 20ste over de meet in 1u03’01”. Dan volgen,
Bart Guillemijn ( 44ste in 1u07’32”), Luc Maes (54ste 1u08’18”), Luk Devlaeminck (57ste in
1u08’54”),terug na kwetsuur, Katrijn Van Hulle ( 61ste in 1u09’53”).Katrijn moest van haar trainer
een vlotte loop doen – goed gelukt), Nancy Lammertyn (103de in 1u17’24”), Edwin Kint(110de in
1u18’29”) , Nabila Taguema ( 113de in 1u19’05”) en thuisloper Bart Reyniers (125ste in 1u21’36”).
Ook in de uitslag Terryn Dany en Linda Vermeersch van de joggingclub. Zoals je ziet waren de
oranje/blauwen goed vertegenwoordigd, 20 atleten en een pak supporters langs de omloop.
Foto JC-Aalter (kopgroep 10 mijl met Dirk Lannoo en Els van Coillie wint bij de dames de 8km)
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Watewyloop 01/06/14 - crit Running Center - 10 km (D + H) / 6,75 km ( D ).
Els Van Coillie wint de jogging over 6,75 km bij de dames.
Els werd 4de in het algemeen in 28'11" met ruim 1 minuut voorsprong op Sophie Tuttens.

Het
moeten niet altijd podia- of actie foto's zijn. Els toont haar grote prijs aan Dirk Lannoo en het
vrouwtje van Geert Royaert. Dankzij Katrien hadden we plaats aan tafel voor avmo-makkers !
Genieten na inspanning : de ideale ontspanning ! (foto Ignace Vercaemer)
Ondertussen (rond 16u30- zonnig en zelfs zwoel) stonden onze lopers klaar voor de 10 km. Ik
(Erwin) had mij voorgenomen om niet op het terras te zitten, maar hevig te supporteren voor alles
wat oranje was ( den voetbal was toch nog niet begonnen ...) Ik kreeg een prachtig schouwspel te
zien.
De start. Davy Stieperaere ( winnaar in 33'59") had moeite om Dirk Lannoo (9de in 37'37" èn 1ste
+45) af te houden. Dirk sprintte zich op de piste na 300 meter als 2de. Amaai, er waren wel nog 9,6
km te lopen. De posities werden snel ingenomen. De plotselinge warmte op een golvend parcours:
vanuit de vijverput (Finse piste) , dan steeds geleidelijk naar omhoog tot Watewy piste: zweten,
zwoegen, hijgen om dan na een rondje piste terug wat te kunnen recupereren. Alexander Eggerick
werd eerste Molenlander (6de in 36'25"). Alex in schoon gezelschap op volgende pagina. De vurige
kleur op zijn gezicht komt wellicht door de inspanning en de zon (???). Geert Royaert (16de in
38'31") had nog eens geluk dat hij niet moest werken. Geert liep constant in een tempo van
15,5km/u en liet hoffelijk Sylvie Mulle voorgaan. Bart Verschaeve (22ste in 39'48") , gekwetst na
een marathon beneden de 3 uur ! 3 weken geleden en toch terug: ik was blij om dit te zien. Bart
Guillemyn (26ste in 40'32") deed op dit parcours wat hij al bewees in de Ekiden
aflossingsmarathon in Brussel. Bart is powerplus (een beetje zoals Pol Vackier). Patrick
Deleersnijder (28ste in 40'58").liep afgemeten. Achteraf bleek dat zijn peesblad ontstoken was. Wij
duimen voor Torhout!
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Ondertussen is Katrijn Van Hulle hard aan het trainen (o.a. afstand). Katrijn werd 39ste in 43'48".
Katrijn kan veel rapper. We zouden haar graag zien "rappen". Alle hazen en konijnen worden
daarbij bedeesd.... behalve Dirk Lannoo ... ( voer voor de veearts ...)
Onze Rik is terug! Rik Lefevre (43ste in 44'42") kon glunderen. Heel mooi Rik. In al dat geweld
liep Jens-Magnus Verhelst mee (geb. 2001- 54ste in 46'53") Het ventje van Katrijn (David
Vroman) lukte 57ste in 47'38". David koestert Torhout. Luc Maes koestert alles (60ste in 48'01").
Na de lange afstand, nvdr 50 km, tot 100km, zit de 'Thor"van Torhout dus degelijk tussen zijn 2
oren. Sabine Denolf verraste meteen met een 65ste stek in 48'20" en 3de master! Lies Dosche
(67ste in 48'22") kwam piepen en gaf als 13-jarige haar visitekaartje af. We verwelkomen An
Vannieuwenhuyze (78ste in 49'54") : de 10km is voor haar een prachtig lonken naar meer speels...
en ... inderdaad speelse Rudi Van Bruwaene (83ste in 50'48") was paraat , na een marathon 's
nachts in Luxemburg City, - start 22u00 en aangekomen in 3u03'21", ???? Ja Rudi trok Nabila
Taguema (82ste in 50'45" èn 1ste cat) naar een mooie zege. Moet er nog zand zijn ? Sorry, moet er
nog haas of konijn zijn ? Ik denk, na al die prestaties, dat Rudi nu klaar is, om "opgezet te worden"
in één of ander museum voor speciale zoogdieren. Enkel het geraamte telt; dus veel werk zullen ze
er niet aan hebben. Ronny Verhaege (92ste in 52'47") komt van ver, na ziekte en blessures, maar
blijft progressie maken. Prachtige foto's van Dirk en Geert, Bart G en Patrick en Rudi
(met dank aan Ignace Vercaemer).
Erwin.
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Wie loopt waar ?
Naast de Watewyloop, werd het een extra gevuld atletiek weekend met prachtige resultaten voor de
Molenlanders. Op 29 mei was er de 10km in Jabbeke met 320 aankomsten. Winnaar werd Dieter
Brouckaert in 31'07", 2de Stijn Fincoen in 31'18", 4de Frederik Colpaert in 32'25" en 149ste
Emilie Butseraen in 44'15". Dan Roeselaere Krottegem op 30 mei :145 aankomsten op de 5,2 km,
met als 4de Alexander Eggerick in 17'25". Liesbeth Vandevelde werd op de 10,4 km 33ste en 2de
dame in 41'02". Op de abdijenloop in Averbode (30mei) werd Annick Coene 1391ste in 1u22'41"
op 2297 aankomsten. Annick raakte gekwetst aan de knie, maar kon toch uitlopen. In Zwevezele
(31mei) finishte Emilie Butseraen 24ste in 31'37" op de 7,5 km (102 aankomsten). Op 31 mei, de
nacht voor de Watewyloop spoorde Rudi naar Luxembourg. Rudi Van Bruwaene werd 22ste in
3u03'22" op de ING Night Marathon. Tevens winnaar masters +60. Er waren 1022 aankomsten. Op
de Mc Bride run te Ieper (21,095 km en 837 aankomsten) won Dieter Brouckaert in 1u11'04".
Tom Van Slambrouck werd 3de in 1u12'19" en Ria Thienpont 38ste in 1u21'39". Ria won bij de
dames! Woensdag 4 juni was er de Zilten (Roeselare). Alexander Eggerick werd 4de op de 3,5 km
en Matice Van Walleghem 21ste. (311 aankomsten). Op de 14 km was Liesbeth Vandevelde 2de
dame (32ste) op 322 aankomsten. Op zaterdag 7 juni werd de Lakosta Halve Marathon gelopen van
Kortemark naar Staden. Op de 134 aankomsten noteren we 2 provinciale kampioenen! Frederik
Colpaert (4de in 1u17'16") (1ste M+35) en Dirk Lannoo (20ste in 1u29'45")(1ste M+50).
Maandag 9juni was te doen in Kortrijk. Thomas Callewaert werd 4de op de 4,7 km (1406
aankomsten). Dirk Lannoo werd 17de op de 11,3 km in 42'30 en Annick Coene 809de in 1u01'42"
(1581 aankomsten).
Frederik Colpaert wint de 11 km in Kortemark (14/6) in 36'30" (112 aankomsten).
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Ruiselede (14/6/14):
De 6.15km met 162 aankomsten. Alexander Eggerick 5de, Dirk Lannoo 11de, Pol Vackier 27ste,
Katrijn Van Hulle 28ste en 3de dame, Rudi Van Bruwaene 29ste, Patrick Deleersnijder 30ste,
Luk Devlaeminck 37ste, Jens-Magnus Verhelst 38ste, Rik Lefvevre 39ste, Brecht Gordier
44ste, Sabine Denolf 57ste, Ronny Verhaeghe 56ste en Wout Gordier 71ste. In Hulste werd
Thomas Callewaert 3de en Ronny Verhaeghe 41ste in de 13,6 km (91 aankomsten)
Nacht van Vlaanderen 2014, relaas van de halve marathon. (

verslag :Bart Verschaeve )

We schrijven acht uur, het startschot weergalmt en weg zijn we, met heel wat Molenlanders zowel
op halve als op volledige marathon. Het plan voor de twee hazen van Katrijn (het
konijn),binnenkomen in Torhout om en bij 1u30. Na de eerste hectische kilometer zitten we al
meteen in het juiste ritme van 4.12/km mooi zo, de eerste tien km richting Ruddervoorde voelen we
een lichte tegenwind, maar dit houdt ons niet van ons doel Katrijn bevoorraden, uit de wind plaatsen
en haar op tijd binnenbrengen.
Na vijf km prima doorgekomen op 21.20, en na de doortocht door mijn dorp ( Baliebrugge) op
richting Ruddervoorde-dorp, Halfweg noteren we een tijd van 45 minuten precies op schema en
nog heel wat in de tank, en bij het naar achter kijken lijkt ons Katrijn ook nog heel fris te zitten, het
is dus mogelijk vandaag, met de rekenschap dat we nu met wind richting Torhout mogen lopen.
Km 12 toch maar wat extra energie in de tank doen voor Katrijn waarna het terug prima loopt, ook
met de aanmoedigingen en een fietsende bevoorrading van water door Els Van Coillie op de fiets.
Vijftien km ver en Katrijn krijgt last van haar hoofd dat steeds achterover wil vallen ( iets met
geblokkeerde wervel bleek nadien bij de kine), we verliezen ons schema en schakelen over op doel
twee 1u 32, wat nog steeds een prima verbetering zou zijn van haar pr.
We komen Torhout binnen en bij het naderen van de Oostendestraat schiet ons een Molenlander
voorbij ‘den Luc ‘ raast ons geruisloos voorbij, na een mooie indeling zal zijn wedstrijd zal hij net
voor ons eindigen. Uiteindelijk lopen we over de streep in 1u32m40s, mooi resultaat voor ons
konijn (katrijn), die heel tevreden mag zijn over haar wedstrijd en haar pr, en zonder het euvel met
haar nek heel dicht in de buurt van haar doel ging eindigen. Bedankt aan Geert de medehaas die
prima werk verrichtte, en aan alle supporters onder weg die ons door ‘mijn’ Baliebrugge
aangemoedigd hebben. Goede bevoorradingen maar km aanduidingen niet overeen met gps, wat
soms moeilijk maakte om precies op tijd te lopen. Doorkomst Baliebrugge na 7 km voor Katrijn.

38

Patrick, David en Rudi;
Frederik Colpaert ; Bart
en Geert.
Vorige pagina:
Bart, Katrijn en halve
Geert; Rudi met Bart G.

Voor de uitslagen spoorde (sorry) speurde Rudi tussen de lange reeksen ; het resultaat...
Op de 10 km waren er 1388 aankomsten. Podium voor Dieter Brouckaert (3de), 13de
Thomas Callewaert. 20ste Alexander Eggerick, 79ste Liesbeth Vandevelde, 96ste
Matice Van Walleghem, 98ste Pol Vackier, 169ste Emilie Butseraen, 222ste Ronny
Verhaeghe en 227ste Sabine Denolf.
Prachtige prestaties van Molenlanders op de halve marathon (1388 aankomsten).
Stijn Fincioen wint de halve marathon in 1u08'16"
, Frederik Colpaert is 3de in
1u10'30".
Luk Devlaeminck (85ste in 1u32'28"), Katrijn Van Hulle( 85ste in 1u32'52") en 3de
seniore; Geert Royaert (86ste in 1u32'55"), Bart Verschaeve (87ste in 1u32'56"), Nabila
Taguema (300ste in 1u50'48") en 3de V45), Linda Vermeersch (396ste in 1u58'34"),
Annick Coene (435ste in 2u02'32" en Sonja Semetier (436ste in 2u02'35").
Op de marathon waren er 304 aankomsten: 4 Molenlanders waren goed voor 4 medailles
Vlaams Kampioenschap! Rudi Van Bruwaene (50ste in 3u13'05 - 1ste M+60), 58ste
Patrick Deleersnijder in 3u17'46")(1ste M+50), 74ste Bart Guillemyn in 3u24'09 (3de
M+35), 145ste Luc Maes in 3u46'34" (2de M+60). David Vromman ( de man van
Katrijn Van Hulle ), bijgestaan door 3 clubmakkers finishte als 70ste in 3u23'23" -zijn
debuut op de marathon. (hopelijk werd iedereen vernoemd...)
Rudi.
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Wegwedstrijden aangesloten VAL-atleten.
St.-Idesbald Koksijde op 23/07/14 - Beach Run (crit wedstrijd Running Center Brugge
Hulste.
In de Jeugdloop was er een prachtige overwinning van Matice Van Walleghem over de 2.5km.
Matice had meer dan 10 sec voorsprong in een toch wel lastige strandloop doorheen het mulle zand.
Koksijde kan prat gaan dat het met 1037 aankomsten toch de grootste beach-run van onze kust
heeft. Emilie Butseraen startte snel, maar Els Van Coillie kon haar passeren bij het oplopen van
het strand. Els werd bij het naderen van de finisch nog bijgehaald door een jongere deelneemster en
werd zo 4de (wel 1ste master ! ). Francis Van Steenbrugge won 10,3 km. Daarin liep Geert
Royaert een heel sterke wedstrijd. Zijn marathontrainingen beginnen vruchten af te werpen. Vijf
masters bleven de eerste 5km in elkaars buurt, want de noorderwind (W.Tura) blies toch ietsje te
fel om afscheiding te veroorzaken. Net voor het keerpunt kwam Rudi Van Bruwaene aan de
leiding van het groepje zoadt het tempo nog wat hoger opliep. Pol Vackier moest als eerste lossen,
Patrick Deleersnijder en Bart Guillemyn bleven de ganse terugweg bij elkaar. In het laatste
stukje bergop door het losse zand moest Bart zijn meerdere erkennen in Patrick. Patrick was in
goede doen en maakte in de laatste honderden meters nog een verschil van 30". Katrijn Van Hulle
koos alleen het hazepad en finishte als 3de dame; de lastige trainingen renderen. Luc Maes was
druk in de weer om folders uit te delen voor de Dynamicarun en liep zijn wedstrijd als een
doorgedreven training. Nog 3 clubmakkers liepen lang bij mekaar: Edwin Kint, Nabila Taguema
en Bart Reyniers. Uiteindelijk versnelde Edwin wat naar het einde toe. Hij had wellicht het meeste
dorst en voor goesting...Linda Vermeersch kwam fris en monter over de finish. 't Wordt tijd dat
Linda de stap zet naar avmo. (rudi)
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Wie loopt waar ?
Harelbeke 19/07 - Ronny Verhaeghe
werd op de 10,25 km 31ste op 51 dln.
Bekegem 21/07 - Emilie Butseraen 18de op 116 dln (7,25km). Terug podium voor Frederik
Colpaert op de 11,2 km (143dln). Roeselare 21/07- 127 dln: Thomas Callewaert 2de en
Alexander Eggerick 3de. Op de 13,3 km - 230 dln werd Liesbeth Vandevelde 39ste (3de dame)
en Rudi Van Bruwaene 40ste. Op de 10 mijl in Wenduine werd Alexander Eggerick 12de in
59'38" (25/07). In Oostkamp (01/08) was er een shoppingloop van 10 km. Annick Coene werd
209de in 54'34" en Sonja Semetier 211de in 54'46" en dit op 247 aankomsten.
Ardooie- 'De Tassche'. Het was geen criterium wedstrijd, maar heel wat clubmakkers vonden dit
leuk... In de jeugdloop werd Michelle Cool 4de totaal en 2de meisje. De jogging over 5km: 21ste
Lukas Scheffers, 30ste Renaud Cool (vader van), 31ste Johan Latruwe, 37ste Charelle Cool en
38ste Sabrina Vermaut (mama van zusjes Cool) - 57 aankomsten. Dan kwam de 9,3 km, een
wedstrijd voorbehouden voor de dames en de master +60 met 74 aankomsten. Rudi Van Bruwaene
was 4de ( 35'48"), maar wel winnaar bij de masters +60. Emilie Butseraen (18de in 40'06") was
2de seniore. Sabine Denolf (30ste in 44'38"), Evelyn Devoldere (35ste in 45'56") en Nabila
Taguema 38ste in 46'34"). Op de wedstrijd van 15,5 km (89 aankomsten) werd Pol Vackier 42ste
in 1u07'44" en Luc Maes 74ste in 1u19'48". Thomas Callewaert wint de 8,3km in Lovendegem
(28'39") -60dln. Daags nadien 9/8, in Denderleeuw werd Elke Bruwier 23ste in 19'27". (218dln)
In Wijnendaele Behaalde Frederik Colpaert een 2de stek op de 11,5 km in 38'05", Alexander
Eggerick werd 9de (40'15") en Dirk Lannoo 29ste in 43'33". In Middelkerke 16/08) werd Emilie
Butseraen op de 7,5km 62ste op 226 aankomsten.
Noteer in jouw agenda !!!! Volgende wedstrijden voor het criterium




zaterdag 6 september Koolskamp 10 km
zondag 14 september stadsloop Ieper 7 / 14 km en marathon Nieuwpoort-Ieper
zaterdag 20 september Meulebeke 10 km en 21 km (laatste wedstrijd voor dit seizoen van het
criterium)

Dan op zaterdag 18 oktober : EKIDEN AFLOSSINGSMARATHON OP DE HEIZEL IN
BRUSSEL
(er is 's avonds plaats voorzien in restaurant De Wildeman in Tielt)

JAARFEEST WEGATLETEN EN JOGGERS OP VRIJDAG 24 OKTOBER IN
AARSELE
Eerste wedstrijd voor volgend seizoen wordt dan de klassieker Deinze-Bellem op 11 /11:
halve marathon; je kan ook de 7 km lopen in Bellem zelf.
Rudi.

41

Zottegem 16/08/14 Egmontloop 10,4 km - crit wedstrijd Running Center Brugge-Hulste.
Onze club
sierde
in
Zottegem
op 5 podia.
Zo te zien
was er heel
wat
buikgevoel
te zien. We
zien Katrijn
Van Hulle
als winnares
op de 10,4
km
Dirk
Lannoo
werd 3de in
de wedstrijd.
De
trainingen
met Katrijn
doen
hem
blijkbaar
heel goed!
Mooi !
Een fiere Marleen Hoorelbeke als
winnares bij de dames masters èn 2de
bij de dames algemeen. Proficiat
Marleen
!
Op de 5,4 km Bart Verkaemer winnaar
bij de master (2de alg) en slechts 2 sec
verwijderd van de zege !!! (links onder).
Ook op de 5,4 km 3de plaats alg voor
Alexander Eggerick.

Dirk Lannoo werd 3de in 40'11" (winnaar Patrick Van Petegem in 36'39"). Rudi Van
Bruwaene 6de in 41'57" (1ste +50.?.. hij wordt dus wat jonger...), 16de Patrick
Deleersnijder in 43'09" en 17de Bart Guillemyn in 43'12". Dan Pol Vackier, 29ste in
45'44, Katrijn Van Hulle (1ste dame) en 30ste in 46'12", Luc Maes 39ste in 48'56",
Marleen Hoorelebeke, 48ste in 50'06". (86 dln) Op de 5,4 km moest master Bart
Verkaemer senior Ruben Balcaen met 2 sec laten voorgaan ( 18'30") . Alexander
Eggerick werd 3de in 18'44". Op de 2,9 km werd Ashley Haeck 23ste in 13'10", Eugeen
De Bruycker was 51ste in 16'47". (volgende pagina nog een kort verslag van de wedstrijd.
Erwin.
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Zottegem, VIJF podium plaatsen voor AVMO
Enkel Ashley Haeck liep de kortste afstand en finishte midden de grote meute. Op de 5.4 km een
spannend duel tussen Bart en Alex die het samen met een jongere atleet van de thuisclub in een
spurt moesten uitmaken wie de wedstrijd won. Spijtig voor de Molenlanders maar de jonge kerel
was een beetje sneller (1 seconde). Toch 2 Molenlanders op het podium.
In de wedstrijd over 11 km was geen kruid gewassen tegen veelwinnaar Patrick Van Peteghem.
Dirk Lannoo, goed uitgerust na een verdiende congé in Luxemburg, was terug onze beste en
eindigde als 3de algemeen, Rudi werd 6de, Patrick en Bart liepen terug de wedstrijd in elkaars
buurt en slechts op de piste kon Patrick een beetje voorsprong nemen, dan kwam Pol over de
eindmeet iets verder gevolgd door Katrijn (1ste dame) juist voor Luc (terug folders aan het
bedelen)
Voor de surprise zorgde Marleen die als 2de dame (1ste master) deze lastige wedstrijd uitliep.
Bedankt aan de familie Verkaemer en Eggerick (voor de foto’s), alsook aan Katrien en Linda (die de
ganse omloop hebben afgewandeld), Geert (voor de exacte doorgave van de plaatsen). Het
parcours werd een beetje aangepast maar volgens de meeste atleten nog ietsje lastiger dan
voorgaande jaren (4 ipv 3 ronden). (Rudi)
Wegatleten kunnen ook medailles
halen in de aflossingen !
Op fotot zien Bart Guillmyn met
zoontje, Patrick Deleersinjder,
Gilbert Geerolf en Pol Vackier.
Onderaan ons "Jerommeke" met
trotse echtgenote en daarnaast een
Rudi , die bijklust als barman.
(erwin)
foto's :P. Deleersnijder.
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Wingene 23/08/2014 - crit Running Center Brugge-Hulste - 10 km

Mooi overwinning in de volksloop over 3.5 km van Willems Christophe. Terug een pak
podiumplaatsen tijdens de stratenloop in Wingene : Katrijn Van Hulle werd 2de seniore, Els Van
Coillie 2de Master en Sabine Denolf 3de master. Bij de heren werd Dirk Lannoo 2de Master en
Patrick Deleersnijder 3de master. De wedstrijdloop werd gedomineerd door Tom Meire uit
Brugge, terwijl Bart Verkaemer en Alexander Eggerick terug dicht in elkaars buurt liepen; daarna
kwam Dirk (terug een vlugge start), nog een duel op het scherp van de snee tussen Bart Guillemyn
en Patrick die slechts in de laatste ronde zijn makker moest laten lopen, Rudi Van Bruwaene (die
de 4daagse van de Ijzer in de benen had) loodste Katrijn naar een persoonlijke besttijd in
Wingene. Els kon tijdens de laatste ronde nog bijna bij het duo komen maar Katrijn had nog een
eindspurtje in de benen (onder het wakend oog van haar trainer) Iets later kwam ook een
gelukkige Luk binnen (training voor de marathon) gevolgd door Ronny Verhaeghe (terug van
weggeweest) Ook Sabine Denolf begint te ondervinden hoe goed de trainingen van Els zijn. dan
kwam een trio binnen, Edwin Kint die de (bijna) ganse wedstrijd tempo had gemaakt werd op de
meet nog geklopt door zijn (ex)collega Bart Reyniers op enkele meters gevolgd door Nabila
Taguema (terug van de warmere oorden). Ook een grote delegatie van de Joggingclub was present
wat de voorzitter van AVMO (Karel) erg tevreden stelde. Tevens een pluim voor de
aankomstofficielen (Ashley, Geert, Willy en Franck ) en de mensen van de sportdienst van
Wingene voor de vlugge afwerking van de uitslagen.
(Rudi)
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Stationplein 2A
‘Residentie Delvaux’
8700 TIELT
TEL. 051/40 45 21 - Fax. 051/40 40 90

Alle drukwerk & kopieerwerk
Uw winkel voor uw dagelijkse inkopen.
De specialist van de verse voeding.

EEN BREED ASSORTIMENT VAN DRANKEN EN DIEPVRIES.
NIET ALLEEN VOOR IEDERE DAG,
WIJ HELPEN OOK GRAAG BIJ AL UW FEESTEN.
Onze “Wereld – wijnmeester “ Marc, helpt u de juiste keuze te
maken uit ons assortiment van 600 wijnen.
Zoveel smaken, zoveel wijnen.
Groepslessen en individuele fitness aangepast
aan ieders niveau.
Bewegen kan zeer plezant zijn.
Daar staan wij borg voor.

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

Brugsesteenweg 83
8531 Hulste

tel: 050/34 58 56
Openingsuren

tel. 051/30 08 01

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

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