
Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten. 

Wie loopt waar ???  contact: rudi.rebbe@telenet.be  -   volgende prestaties werden doorgemaild. 

Onze spoorneus,  die in Kortemark spoorloos was, speurt tussen de binnengekomen mails en de 

andere uitslagen op internet onze atleten op. Een hele karwei. Vandaar dat we jullie bedanken om 

zelf een mailtje naar Rudi te sturen.  

We bijten de spits af met de tien mijl van Oostende-Brugge. Een wedstrijd, die me altijd nauw aan 

het hart lag. Immers een waardemeter op weg na het cross seizoen : je kon dan weten hoeveel 

kracht je verzameld had. Een waardebepaling met chip. Op 685 deelnemers opgenomen in de uitslag 

(vroeger dik over de 1000), werd onze Ria Thienpont 2de bij de dames (70ste alg) en op de 197ste 

plaats finishte Bart Guillemyn.  Bart maakte de overstap van de Joggingclub. Ondertussen werd er in 

Nederland een 6-uren wedstrijd gelopen (amaai ’t zal daar ook niet te warm geweest zijn… en de 

Hollanders zijn zuinige pieten…Matthew Bouckhuyt liep in Stein 78,384 km. Hij werd daarmee 7de op 

155 aankomsten. We blijven  in Nederland : de Zwinstedeloop in Sluis !    Altijd al een prachtige en 

zware halve marathon geweest. Mooie natuur maar zonder beschutting in het vlakke Polderland. 

Frederik Colpaert zorgde voor een nieuw clubrecord op de 21,096 km in 1u12’17” ! Hij werd 

daarmee 10de op 599 deelnemers aan de halve marathon. (het oude record +35 masters, stond op 

naam van Christophe Debaets met 1u20’24” in Kuurne op 02/10/2009). Ria  Thienpont werd 45ste in 

Sluis met 1u21’24” en dat op 599 aankomsten. In Eernegem op 9km behaalde Katrien De Bruycker 

een 291ste plaats op 324.   Ondertussen liepen enkele Molenlandatleten een Ekiden 

(aflossingsmarathon) te Gent; hun ploeg eindigde op de 29ste stek op 317 aangekomen ploegen. 

Daarvoor zorgden Tom Dedecker, David Vroman, Johan Bavik, Hein Slos en Katrijn Vanhulle. In Gits 

(Dominiek Savio Lenteloop) werd een 5,6km beslist: 2de Thomas Callewaert, 4de Niels Piccavet en 

10de en eerste dame Liesbeth Vande Velde. Ze waren dus goè bezig! De klassieker Damme-Brugge-

Damme werd afgelast. Ik dacht dat dit enkel in het voetbal of de koers thuishoorde ???  In de Trial 

“Crêtes de Spa”, een bergloop over 55km in en rond Spa werd Luc Maes winnaar in de reeks 

masters+60 in 6u39. Hij werd 204de op 385 aankomsten.  Frederik Colpaert werd 3de in de 10,5km in 

Ichtegem (289 aankomsten- 01/04/13). Het relaas van Luc Maes: “ Zaterdag 30 maart nam ik deel 

aan de Spa Decathlon Trial, een zware 55km bergloop in Spa. Er waren veel zware beklimmingen, 

waar er moeilijk gelopen kon worden. Doordat er op veel plaatsen nog een dikke sneeuwlaag lag, 

maakte dit de beklimmingen nog harder en de afdalingen nog gevaarlijker. Ik liep er een zware maar 

toch mooie wedstrijd. Tijdens de moeilijke beklimmingen kon ik veel lopers inhalen, doordat ik op 

veel plaatsen kon blijven lopen, waar de meeste deelnemers moesten wandelen. Ook op de plaatsen 

waar ik moest wandelen lag mijn wandeltempo hoger dan dat van de meeste deelnemers. Maar 

tijdens de gevaarlijke afdalingen verloor ik dan terug plaatsen aan de meer ervaren afdalers. Ik werd 

met een tijd van 6uur38min37sec 204de op 435 deelnemers, waarvan er 385 aankwamen. Ik won in 

mijn categorie +60jaar”. Terwijl de marathon van Parijs gelopen werd met schitterende tijden was 

Bart Verschaeve bezig aan zijn marathon in Milaan: 3u20’18” (643ste op 3513 aankomsten). Bart 

werd daarmee 118de in de reeks M35). Zaterdag 13 april werd de 13,4 km In Wervik gelopen. Op de 

5km dames (67 deelnemeemsters) werd Ria Thienpont 1ste in 17’52” en Katrijn Van Hulle werd 10de 

in 20’07”. Knappe tijden! Bij de 5km heren (63 lopers) werd Tom De Decker 42ste in 24’07”. Op de 

10km (169 deelnemers), werd Frederik Colpaert 5de in 32’45” en David Vroman 36ste in 39’44”. 
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De Brigandsloop in Ingelmunster , zaterdag 30 maart 2013 , 11,7 km D/H en 6 km D. 

 

 

We waren zo stilaan gewoon geraakt aan onze koelkast temperaturen van overdag. Dat heeft zo zijn 

voordeel : we kunnen gerust besparen op de zonnecrème en we zullen straks al ons zomers gerief in 

de solden kunnen kopen. De Brigandsloop is nog steeds een perfecte organisatie en staat garant voor 

veel loopplezier langs een mooi parcours door stad en langs het kanaal Roeselare-Ooigem.  

De 6 km. 

De 6km kende het meest zon  (letterlijk en figuurlijk): daarvoor zorgden onze dames! Katrijn Van 

Hulle bevestigde als eerste dame (16de in 23’37”). Emelie Butseraen was speciaal van Koksijde 

gekomen om haar wedstrijd te lopen (en da moest rap gaan, want Emilie moest terug om te studeren 

voor haar examen eind volgende week) En dat ging rap..tweede dame en een 20ste stek in 24’53”. 

Gezond. De stress eruit lopen! Twee keer prijs op het podium voor AVMO in hun categorie. Ook 

Paulien Vackier  wist te overtuigen met 13,5 km/u gemiddelde werd ze 37ste in 26’38”(6de dame). En 

’t was nog niet gedaan. Annick Coene haalde de volle buit binnen bij de veteranen dames met een 

78ste in 31’25”. Dochter Stephanie Callens  vergezelde haar (77ste in 31’25”). In totaal waren er  137 

aankomsten. Winnaar werd Dimitri Dejonckheere (geb 1994) in 19’06”).    

 

 

 



De Brigandsloop van 11,7 km (GPS). 

De zon was ondertussen een siësta aan het doen. We konden dus gerust zonder zonnebril lopen. 224 

atleten haalden de eindmeet.  Veteraan Frederic Van Den Heede won de wedstrijd in 38’31”. Voor 

onze club was Alexander Eggerick de beste met een 18de stek in 42’09”. Zijn Emilie had al haar ding 

gedaan en grootmoe was ook van de partij! Ook Dirk Lannoo was terug super (gehaast zoals altijd) 

kwam hij bijna te laat voor de start. Als een gehaaide kater spetterde hij van start naar sporthal en 

terug. Ik denk dat hij daar zijn record verbeterd heeft. Dirk was goed voor een 23ste stek in 42’39”. Hij 

mocht daarmee het podium op; moest enkel Filip Vanhaecke laten voorgaan met luttele 20 

seconden. Rudi Van Bruwaene prikte 46’32” (1ste cat). Onze spoorloze man van Kortemark had deze 

keer een heel goed spoor gekozen. De marathon van Antwerpen lonkt. Jan Vromman werd 56ste in 

47’02” en Pol Vackier 62ste in 47’58”. Mooi werk!  En dan kwam Bart Guillemyn, kersvers avmo-lid, 

clubtrui nog niet op maat gemaakt, op 66 in 48’43”. Welkom Bart en Koen ! Koen Devarwaere werd 

83ste in 50’44”. Het is altijd geestig als er andere atleten de groep komen aansterken. Zo blijven we 

scherp. Nancy Lammertyn, 111ste in 54’21” en Erwin Sissau, 107de 53’47”: Erwin dacht , mooi 

gezelschap en ze bleven 3 ronden in elkaars gezelschap: de laatste ronde deed de chrono zijn werk.  

 

 

 

 

Erwin. 

 

 



Verslag marathon van Milaan 7/04/2013 (Bart Verschaeve) 

Met een ietwat onderbroken voorbereiding door kwetsuur linkerkuit toch naar Milaan vertrokken 

om er een leuke marathon van te maken. We Vertrokken op donderdag 4/07 om te lopen op 7/07 

dus hadden we nog drie dagen om Milaan te ontdekken, en dat deden we dan ook gevolg vele 

kilometers wandelen kriskras door Milaan op de dagen voorafgaand de wedstrijd. Afhalen 

borstnummer geen sinecure bleek medisch attest onleesbaar te zijn! Gelukkig voldeed mijn VAL 

nummer (lid sedert dec.) om te mogen deelnemen pff. 

Avond voor de marathon “aperitivo” formule toegepast dus voor 9 euro een aperitief (cuba libre) en 

dan van het buffet eten zoveel je wil en ja hoor ook pasta! De ochtend van de marathon om 6 uur 

opstaan en gaan ontbijten om de metro te nemen richting startplaats om 7 uur. Aangekomen 12 km 

buiten centrum Milaan is het nog een tweetal uur wachten op de start in een ondergrondse  garage. 

Om 9 u 20 het startschot wordt gegeven, eindelijk gaan we van start, het gevoel nooit echt goed te 

lopen maar toch vallen de tijden mee tot  km 35 waren dit de tijden met slechts kleine vervallen: 

5K 5000 645 615 109 00:23:04 00:22:48 
 

4.36 

10K 10000 634 604 101 00:45:37 00:45:21 00:22:33 4.33 

Mezza Maratona 21097 610 581 101 01:35:53 01:35:37 00:50:15 4.32 

30K 30000 563 538 99 02:17:19 02:17:04 00:41:26 4.34 

35K 35000 621 592 110 02:42:37 02:42:21 00:25:17 4.38 

Pas daarna begonnen de km.’s van de dagen ervoor door te wegen en gingen de km.’s slechts in 4.45 

wat uiteindelijk resulteerde in een netto tijd van 3u20.19 en een 643ste plaats op 4900 starters 

(118ste in mijn categorie) waarvan 3513 atleten aangekomen zijn binnen de voorziene 6 uur.  

                           

Km 13 in de wedstrijd                                                         km 32 in de wedstrijd    

Groeten, 

Bart Verschaeve. 

Marathon Antwerpen 21/04/2013. 

Bij de aankomst werden er 1725 atleten geregistreerd. Rudi Van Bruwaene werd 1ste M+60. Hij werd 

104de in een prachtige 3u01’24” !  De 3-uur grens blijft als een beest bonken bij Rudi. Bart 

Verschaeve, 2 weken na Milaan, liep als tempomaker voor 3u30. Bart werd 424ste in 3u27’24”.  Luc 

Maes finishte 846ste in 3u48’37”. Luc had wel op vrijdag de 10 km in Torhout, en op zaterdag de halve 

marathon Lakosta gelopen: 3 dagen na mekaar lopen met als slot een marathon…amaai…amaai!  In 

de halve marathon van Lakosta werd Frederik Colpaert 3de in 1u14’36” en Luc Maes werd 125ste in 

1u44’10”. We noteren eens te meer het clubrecord van Rudi Van Bruwaene +60 op de marathon. 



Torhout – St-Rembert-corrida- 10 km M/V en 5km (V)- 19 april 2013- CRIT RUNNERS CENTER 

BRUGGE-HULSTE. 

Tim Soenens wint de 5km. 

Op de 5km was de buit snel binnen voor A.V. Molenland.  Tim Soenens won de wedstrijd in 16’18”. 

Emilie Butseraen stond paraat voor de 5km en deed een “cool-down” op de 10 km.  Emilie werd 

knap 6de in 21’56”. Elke en Emilie: ze gaan ervoor, ook al laat studie of werk weinig ruimte tot 

trainen. Ik heb ( als oudere  mens van 55 jaar) wel geleerd dat atletiek, een individuele 

aangelegenheid, dat ten slotte zijn exponent vindt in een globaal clubgebeuren, de nodige rust, 

ontlading, en  bijgevolg zuurstof brengt voor elkeen die er wil voor open staan : verbetenheid en 

karaktervorming: dit  hebben we nodig in ons werk en tijdens het studeren! Ik ga nu stoppen met 

zagen.  

De 10km ..komt eraan…en avmo stond weer op het podium. Tussen de M20  van Alex Eggerick en de 

M50 van Dirk Lannoo waren er nu nog 13 seconden. Gewoon super: elk op zijn parcours: Alex en 

Dirk.  Voor Alex begint het leven. Voor Dirk, jonge telg van 50 jaar, begint de “drive” naar …. meer … 

lopen natuurlijk… en lekkere cakes, van Katrijn, en lekkere crèmes in het clubhuis, en talenvolle 

avmo-dames, om Dirk op te vrolijken. Alex: 25ste in 35’21”; Dirk 1ste +50 op 29ste stek in 35’34”. In al 

dat geweld mogen we onze andere clubmakkers zeker niet vergeten. Jan Vroman, 61ste in 37’.48” en 

Geert Royaert, 68ste in 38’14”. Knap! Het meest content zal wellicht Katrijn Van Hulle geweest zijn: 

ruim 3 minuten beter dan verleden jaar: 106de in 40’47. Daarvoor had ze gans onverwacht een 

gelegenheidshaas en kersverse clubmakker Bart Guillemyn. Bart werd 107de in 10’47 en zal wellicht 

nog heel wat progressie maken bij avmo. Luk Devlaminck, 131ste in 42’16”, was ontgoocheld na de 

wedstrijd. Het tempo was nochtans in orde tijdens  de eerste helft, maar een slepende en nu en dan 

opflakkerende kniekwetsuur verhinderde om echt voluit te ga an. Luc Maes liep een beresterke 

wedstrijd (hij komt ook uit de Beregemeente Meulebeke): 142ste in 42’52”. Luc kwam na 3km bij 

Erwin, koos dan om alleen tegen de wind in te lopen naar Groeninge  bos, en remonteerde Elke 

Spriet. Luc liep daags nadien de halve marathon (Lakoste) en nogmaals daags nadien de hele 

marathon van Antwerpen. Beer Luc !  Elke Spriet werd 153ste in 43’20” en Erwin Sissau 171ste in 

44’13”. We zijn terug blij om Ronny Verhaege te zien. Na een inactiviteit van 6 maand was het al raak 

om de 10km uit te lopen: 216de in 46’27”. Te slotte zien we Emelie Butseraen op stek 361 in 32’.37”. 

In totaal waren er 364 aankomsten.  

Oostrozebeke 27 april 2013 – Ginsteloop 10 km. M/V -  CRIT. RUNNING CENTER BRUGGE-HULSTE 

Bij de Ginsteloop  was het terug smullen van een  perfect loopgebeuren: een mooi natuurparcours op 

en rond de Mandel; een sobere maar perfecte organisatie, gemoedelijk maar kwalitatief in orde. De 

10 km waren er TIEN op een golvend parcours, in volle natuur , waar de noordenwind heerser was. 

Van de 150 deelnemers liepen uiteindelijk 126 de wedstrijd uit. 

Tim Soenens, die in Torhout nog de 5 km won, werd schitterend 3de in 33’01”. (3 sec na Joost 

Dewaele en een 23 sec  na Davy Stiepelaere.  Op de stroken tegen wind wilde niemand kopwerk 

doen, aldus Tim, die daar te veel  energie verspeelde. Alexander Eggerick plakte er nog een top-tien 

plaats bij: 9de in 35’53”. Het organiserend beest van de Ginste en Oostrozebeke, en kersvers master 

+50, Dirk Lannoo werd 11de in 36’37”.  Pol Vackier begint meer en meer tactisch te lopen en traint 

volgens Rudi zijn nekspieren. Pol werd 31ste in 40’47”, maar volgde nauwgezet de exploten van de 



tandem Rudi-Katrijn. Katrijn springt nu en dan eens “haasje-over”…eerst Luk, dan Bart en nu Rudi ?  

Pol zet u maar schrap: de naam is haas!  Katrijn Van Hulle doet het crescendo, deze keer 33ste in 

41’40”, daarna Rudi Van Bruwaene 34ste in 41’41. Elke Spriet bevestigde met een 46ste in 43’53” haar 

goede wedstrijd in Torhout. Daarna volgt een treintje met als locomotiefje Luk Devlaminck: een 

goede tempomaker en heel goede verteller: tijdens de 3 plaatselijke ronden werden we getracteerd 

gedurende de eerste 2 ronden op een poëtische evocatie van het natuurschoon van de Ginste-

Mandel streek en de spreuken. Luk werd 50ste in 44’05” ; zijn kuit blijft moeilijk doen om voluit te 

gaan. Whoopy Franssen werd 49ste in 44’04”. Whoopy staat nochtans goed met oranje-blauw: dat 

past perfect in haar kleurenpalet. Luc Maes werd 52ste in 44’22”, Emelie Butseraen 54ste in 44’24”, 

Erwin Sissau 57ste in 45’17” en Tim Philips 58ste in 45’23” . Ronny Verhaeghe was er terug: 65ste in 

47’34”. Tweede wedstrijd in  2 weken tijd en met een goed gevoel. Nu onze machinist met pensioen 

is (Edwin Kint 82ste in 49’20”), zet hij blijkbaar anderen in om ne keer echt werk te doen: zijnen copin, 

Bart Reyniers heeft de loopfakkel van Edwin overgenomen. Bart finishte 78ste in 48’50”. Ondertussen 

zagen we ook nog  een trotse oma en opa van een tweeling defileren (Fabienne De Bruyne en Eddy 

De Craemer) . Annick Coene werd 118de in 55’26”.      

Ten slotte , enkele sfeerbeelden van de smaakvolle Ginsteloop !   



   

  

     

Eerstvolgende wedstrijd = 10 en 5 mijl in Aalter (punten dames en heren 5 mijl èn voor de 10 

mijl) datum: vrijdag 10 mei 2013. 

Watewyloop 2 juni Tielt eigen organisatie avmo/jcavmo.  Tot dan ! 

Erwin. 

 

 

 


