
Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten. 

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

In Oudenaarde vond een “trial” plaats, een ultraloop met alle beklimmingen van de Ronde van 

Vlaanderen met 305 lopers. Onder hen één Molenlander, Luc Maes,  (wie anders) finishte 158ste in 

5u16’21”. In de 10km van “Dwars door Knokke” werd Ria Thienpont 16de. Daar werd ze 2de dame na 

Selien Deschrijver en eerste master op 2.443 aankomsten. Jaarlijks wordt er een 

marathonklassement gepubliceerd. Voorgaande jaren kwamen bij de mannen verschillende 

clubmakkers voor met een tijd onder de 3 uur. In 2012 kon enkel Matthew Bouckhuyt een tijd 

neerzetten in het Belgisch kampioenschap te Lier : 2u49’11” . Rudi flirtte ettelijke keren met de 3u-

grens, toch bewonderenswaardig voor een +60 skelet. Op vrijdag 3 mei was er “Dwars over de 

Mandel” met 570 deelnemers. Op de 3,5 km werd Alexander Eggerick 3de, 33ste Jens-Magnus 

Verhelst en 40ste (3de dame- 1ste senior) Emilie Butseraen. Op zondag 5 mei waren er 4.310 

deelnemers in “Dwars door Brugge”: Ria Thienpont werd 33ste en daarmee 1ste dame in 52’35”! in 

dezelfde wedstrijd liepen Stefanie Callens en moeder Annick Coene samen over de meet in 1.26.10 . 

Er waren meer dan 4.000 deelnemers. In de Krottegemse corrida op 9 mei in Roeselare noteren we 

prachtige uitslagen van onze avmo-atleten: zowel op de 5,4km  als op de 10,4km werd een 

Molenlandatlete winnares en Alexander zorgde ook nog voor een podiumplaats. Op de 5,4 km werd 

Alexander Eggerick 2de, 13de Jens-Magnus Verhelst, 19de en 1ste dame  Emilie Butseraen en dit op 154 

aankomsten. Op de 10,4 km werd Liesbeth Vandevelde 1ste dame (51ste) en Niels Piccavet werd 52ste 

op 249 aankomsten. In de 10 km van “Dwars door Gent” werd Ria Thienpont 3de. In Oostende werd, 

tijdens de Keygnaertloop van 6km  werd Elke Bruwier 4de bij de dames. Op 11 mei werd Frederik 

Colpaert 3de op de 13 km van Rollegem. Luc Maes nam deel aan de 24 uur van Steenbergen in 

Nederland. Deze wedstrijd gold tevens als E.K. en W.K. Luc had bij de aankomst 90,251 km gelopen 

en werd daarmee 14de in de reeks +60.  In de ¼  triatlon van Lille, werd David Vroman 4de master en 

32ste algemeen op 180 deelnemers. David, echtgenote van Katrijn, werd in de ¼ triatlon van Geel 8ste 

master en algemeen 72ste op 350 deelnemers. Er wordt daar duchtig getraind, tenhuize van Vroman-

Van Hulle… Annick Coene werd 179ste in de 11,3 km van dwars door Kortrijk op 604 deelnemers. Ze 

deed daar 1u00’.54” over en was tevreden (voorbereiding voor een halve marathon); in de namiddag 

kwam ze naar Tielt om speer en kogel te doen op de “masters trophy avmo”. In Maria-Aalter won 

Bart Huys de 5,3 km op 28 deelnemers. Tijdens de 20 km van Brussel werd Rudi Van Bruwaene 

996de in 1u23’40”. Tim Philips werd 6458ste in 1u38’58”, Nancy Lammertyn 8000ste in 1u41’48”, 

Edwint Kint 8889ste in 1u43’29” en Bart Verschaeve, als tempomaker voor de 20km te lopen onder 

de 2uur, werd 16121ste in 1u57’41”. In Zwevezele werd Roeland Luttun op de 10km 95ste op 168 

aankomsten. Op 2 juni werd in Ieper de Mc Bride halve marathon gelopen. Daarin werd Frederik 

Colpaert 3de.  Op 29 mei was er “Dwars door de Zilten” met 414 aankomsten: 3de Frederik Colpaert, 

52ste en 3de dame Liesbeth Vandevelde en 53ste Niels Piccavet. 
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Aalter 5 en 10 mijl  V/M – 10 mei2013 – wegcrit. Running Center Brugge-Hulste 

De Joggingclub van Aalter stond terug garant  voor een vlekkeloos verloop van de 4, 8 en 16 km. De 

weergoden zorgden voor een stevige bries, gekruid met wat zon. Het bleef droog . 

Op de 4 km waren er 83 aankomsten : onder hen de tweeling Leon en Victor Dedecker. Mooi om ze 

bezig te zien. Stuk voor stuk kranige baasjes geboren in 2004. De wedstrijdleiding moest zelfs Leon 

tegenhouden aan de finish; anders was hij begonnen aan zijn 2de ronde (lees de 8km). Leon werd 

27ste in 17’40” en Victor finishte als 33ste in 18’52” op 83 deelnemers. Ze haalden een gemiddelde 

snelheid van 13,5 en 12,7 km/u en dit op 4km waar men 2 keer een brug over de autosnelweg moet 

oplopen. Achteraf waren ze heel bedreven in uitvissen van de tombolanummers met Elke Spriet als 

winnaar van een super oranje-training. Papa Tom Dedecker werd 40ste in de 8 km in 37’41” en hield 

zo gedurende de eerste 4km zijn jong geweld in de gaten.  

Katrijn Van Hulle wint bij de dames op de 8km. 

Zo zijn we beland bij de 8 km. Hier won verleden jaar nog Dirk Lannoo.  Zijn conditie is nu zeker nog 

scherper, maar Dirk moest tevreden zijn met de 2de plaats in 28’31”. Puik.  Jammer dat ze in Aalter 

geen podia kennen en enkel de 1ste stek telt. Pol Vackier bevestigde met een 14de stek in 31’50”, 

maar begint stilaan de opzwepende adem van Katrijn Van Hulle te voelen. Katrijn had zich de eerste 

4 km genesteld achter “de haasjes-over” Rudi en Bart (liepen de 16km.) , om dan schitterend 1ste 

dame te worden in 32’29”. Katrijn wordt alzo een wisselkonijn: alle hazen zullen zich serieus moeten 

haasten. Erwin Sissau werd 29ste in 35’26”, Elke Spriet 33ste in 36’00”. Edwin Kint machiniste de klus 

in 37’41” (39ste) en Bart Reyniers werd 42ste in 38’10”. Beiden maken progressie. We waren blij om 

Christa Geerolf te zien (51ste in 39’59”). Christa haalde wel de volle buit binnen bij de masters dames. 

Linda Vermeersch werd 73ste in 43’17” en Annick Coene 74ste in 43’27”.  In totaal waren er 91 

aankomsten. 

Op de 16 km waren er 147 aankomsten ! Amaai. Daarin vond ene Rudi Van Bruwaene het nodig om 

kersvers lid Bart Verschaeve te hazen. Rudi had ’s morgens een wandeltocht gelopen en besloot het 

wat kalmer aan te doen. Dit resulteerde in een  23ste stek voor Rudi  (1u04’46”) en 24ste voor Bart in 

1u04’57”. Bart Guillemyn, eveneens pas aangesloten, gaf terug zijn visitekaartje af: mooi werk 27ste 

in 1u05’22”. Luk Devlaminck liep met een bang hartje (lees kuitproblemen en onstabiele knie). Met 

de rem op werd Luk 56ste in 1u12’03”, net voor onze kinesist van Pittem, Patrick Deleersnijder, pas 

aangesloten. Patrick werd 57ste in 1u12’07”.   Er waren 147 aankomsten.  

We konden terugblikken op een warm onthaal,  vlot verloop, goede organisatie en mooie prestaties 

van onze clubmakkers. Een aanrader terug voor volgend jaar ! 

De volgende pagina toont enkele clubmakkers in actie op de 10 mijl van Aalter.. 

 

 

 

 



 

Ondertussen werd in Ruiselede op 25/05/2013 de 6km gelopen met 165 aankomsten. De 

wedstrijdorganisatie was in orde en verliep gemoedelijk dankzij o.a. AVMO. Winnaar werd Davy 

Stiepelaere in 19’26”. Alexander Eggerick werd eerste Molenlander (6de stek in 22’01”). Dirk Lannoo 

werd 12de in 22’01” en was daar niet content mee. Pol Vackier werd 38ste in 24’04” , Hein Slos 41ste in 

24’45” en Katrijn Van Hulle 42ste in 24’51” (4de dame). De grote vraag was nu: “wie was hier haas ?” 

In het begin Katrijn, maar in de laatste ronde toverde Hein een waar sprintkonijn uit zijn pijp. Op de 

prijsuitdeling moesten we vaststellen dat Katrijn minder kuisgerief kreeg dan een andere dame: 2 

mogelijkheden ofwel kan Katrijn niet goed kuisen, ofwel (dixit Luk : is het bij Katrijn altijd proper). Luk 

Devlaminck  werd 45ste in 25’18” en snakt naar ietsje meer, maar dan zonder letsels. Luc Maes blijft 

ook zonder zijn hondje “beresterk” (is van Meulebeke) en werd 64ste in 26’38” op een voor hem vrij 

korte afstand. Ja , en Erwin moest stoppen na één ronde : het lichaam wil wat… en je wordt oud… 

Erwin.     



Watewy-loop 10 km – wegcrit. RUNNING CENTER BRUGGE-HULSTE – 03/06/2013. 

Eindelijk terrasjesweer met een noordoostenwind. Veel volk en een goed verzorgde organisatie. 

Tussen de 250 en 300 lopers, waaronder 156 aankomsten op de 10 km. In de top-tien, 2 

clubmakkers, die elkaar tijdens de wedstrijd weinig toegeven. Zoals steeds startte Dirk Lannoo (10de 

in 37’30”) heel bezeten, maar moest eens te meer de jeugdige Alexander Eggerick (8ste in 37’01”) 

laten voorgaan. Beiden zijn bezig aan een zeer sterke reeks. Winnaar werd Berok Mohamed in 

32’11”. Er werden 3 ronden gelopen doorheen de mulle schors van de “Finse piste” Ringbaan. Amaai! 

 

Ria Thienpont wint bij de dames.  Ria werd algemeen 12de in 37’49”. Daarna kregen we een 

verbluffend sterke Rudi Van Bruwaene (17de in 39’02”). Hij had waarschijnlijk ’s morgens tijdens zijn 

wandeltochten, die hij iedere dag als duurlopen van ongeveer 18km loopt, van een stel 

superchampignons geproefd. Niels Piccavet werd 28ste in 40’17”. En dan krijgen we een tweede 

avmo- monument in de galerie +60, met name Antoon Van Ryckeghem. Antoon werd 32ste in 40’39 . 

Nochtans waren de verhoudingen op training de woensdag voordien gans anders. Tussen Antoon, 

Rudi, Geert en Pol ontspon zich een wedstrijd in de training. Spelen heet dat, tot je er bij valt. Geert 

Royaert werd 33ste in 40’48”en  Pol Vackier 46ste in 42’41”. Twee kranige dames konden tijdens de 

eerste ronde genieten van de rivaliteit onder de heren. Liesbeth Vandevelde werd 45ste in 42’32” en 

Katrijn Van Hulle 49ste in 43’27”.  Katrijn ging deze keer “solo”. Bart Guillemyn deed wel zijn uiterste 

best en finishte mooi op 52 in 43’50”. Patrick Deleersnijder bevestigde zijn debuut in Aalter op 57 in 

44’28”. Tim Soenens bleef dichtbij zijn vriendin Elke Spriet. Groot gelijk Tim ! ( iedere spriet van 

geluk moet ge koesteren  en jullie zijn goe bezig !)  Elke werd 59ste in 45’00” en Tim 61ste in 45’04”. En 

dan komen we aan monument 3 van avmo +60, met name Luc Maes (69ste in 46’24”).  Luc vond het 

nog eens nodig om in de laatste ronde een aantal clubmakkers te verschalken zoals Tim Philips (70ste 

in 46’30”), Nancy Lammertyn (71ste in 46’36”) en Erwin Sissau (75ste in 47’07”). Na de 20km van 

Brussel liep Nancy terug een sterke wedstrijd.  Roeland Luttun (87ste in 48’31”) startte goed maar had 



in de laatste ronde zijn 10km-run  van Zwevezele niet helemaal verteerd. Edwin Kint (99ste in 49’39”), 

voormalig spoorwegmachinist, was met de fiets van Ardooie gekomen – “dan is hij zeker op tijd “ – 

bevestigde na zijn goede 20km van Brussel.  An Vanniewenhuyse finishte als 115de in 51’30” en 

Christa Geerolf werd 124ste in 52’28”. We zijn er zeker van dat we clubmakkers vergeten hebben. 

Waarvoor excuses. We zien soms namen staan bij “HM-bende” ???. Raar. We onthouden dat we een 

mooie sportieve namiddag beleefd hebben in een ontspannen en gemoedelijke sfeer en dat smaakt 

naar meer! Dus proficiat aan de deelnemers en de organisatie!     

In de 3,55 km  zagen we mooie prestaties van Bernard Laureys 4de, Robbe Van Ryckeghem 6de, voor 

papa Davy, Robbe Vroman 9de, Kjenta Willems 22ste en Lotte Van Ryckeghem 28ste  op 56 

aankomsten. Proficiat! 

In de 6,75km wint Sander Vandekerckhove in 24’41”. Een opsteker voor mama Linda Vermeersch. 

Op 52 aankomsten werd Jens-Magnus Verhelst 11d, Fran Royaert 15de, Hein Arickx 17de en Jana De 

Cock 31ste.  Meer nieuws wellicht nog bij onze vrienden van de joggingbijdrage. Ten slotte nog wat 

sfeerfoto’s…  Gr, Erwin.  (bron: fotogalerij Luc Vanneste). 

 



 

Het smaakt inderdaad naar meer ! Volgende afspraak in EGEM op zaterdag 29 juni 2013 ! Al jaren 

een klassieker en een kuitenbijter. Tot dan !  Ik zal dan wel moeten passen…verlof en bij deze aan 

iedereen een zonnige en aangename juli en augustus maand .    

Sportieve Groeten, Erwin.    

 



Wie loopt waar ???   vervolg. 

Verslag 1ste Lootse Bosduatlon. 

Op 18 mei ging er te Lotenhulle de 1ste lootse bosduatlon door.  In onze atletiekvereniging zijn er 

altijd atleten voor wie het wat meer mag zijn.  Lopen is blijkbaar soms niet genoeg, dus doen ze er 

nog enkele km fietsen bij.  Bart Reyniers ( actieve treinbestuurder) en Edwin Kint ( treinbestuurder 

op rust) liepen 3km, sprongen op de fiets voor een tocht van 18 km offroad met de mountain-bike 

om tenslotte af te sluiten met anderhalve km lopen. Bart eindigde als 45ste in 1uur en 15 minuten. 

Edwin eindigde als 52ste in 1uur 21 minuten maar kon zich wel de eerste master 50+ noemen. Het 

smaakte voor beiden naar meer, dus volgende bosduatlon zullen we er opnieuw van horen. In 

Wervik was er 7 juni een 6-heuvelenloop; 10,5 km met 129 deelnemers. Alexander Eggerick werd 4de 

en Emilie Butseraen werd 58ste (3de dame). In de natuurmarathon van La Roche en Ardenne werd 

Matthew Bouckhuyt 3de in 3u03’04”. Jan Vromman liep in Zwevezele de 5km en werd 2de  . Jolien 

Madou won bij de dames. 

TORHOUT- de nacht- 100km/marathon- crit. RUNNING CENTER BRUGGE-HULSTE 21/06/2013. 

Onder weersomstandigheden die meer aan de herfst deden denken, werden 350 marathonlopers op 

pad gestuurd voor 2 ronden tussen Torhout en Lichtervelde. Bart Guillemin, kersverse vader sinds 2 

weken, liep een meer dan geslaagde wedstrijd (129ste in 3u38’). Onze “oude krijger”, Rudi Van 

Bruwaene, had zijn vooropgestelde tijd van 2u59 reeds uit zijn gedachten gezet, bij te veel “storm”-

wind. Heel veel lopers (meer dan 30 opgaven) zagen hun zware trainingsarbeid van de voorbije 

maanden in rook opgaan. Na 29 km moest Rudi (ondanks de immodiumpilletjes,  een sanitaire stop 

inlassen: de groep van de mannen beneden de 3 uur moest hij dus laten lopen. Drie van de zeven 

konden effectief beneden de 3 uur eindigen. Rudi werd uiteindelijk 34ste en 1ste master +60 in 

3u01’40”.   Matthew Bouckhuyt werd 18de op de 100 km in 8u09’02” (12,26 km/u); 48ste Luc Maes 

en  54ste Pierre Vande Langerijt . (71 aankomsten). Op de 10 km waren er 1521 aankomsten; 

Alexander Eggerick werd 16de, 191ste Mats Compernolle en 371ste Emilie Butseraen .  In de Halve 

marathon  (357 aankomsten) wint Frederik Colpaert, 131ste Patrick Deleersnijder en 305de Annick 

Coene. 

 

Jaarfeest wegatleten en joggers – crit. RUNNING CENTER BRUGGE - HULSTE: 

vrijdag 27 september 2013 in het Ontmoetingscentrum te AARSELE  -19u00 ; 

noteer dit in jullie agenda; meer info volgt .  

De Belgische Spoorwegen zoeken 

ondertussen naar een alternatief voor de 

FYRA. Op de foto hiernaast zien we duidelijk 

enkele clubmakkers, die hun beste beentje 

voorzetten om het project tot een goed einde 

te brengen : Bart Reyniers, Edwin Kint en 

Rudi Van Bruwaene duwen de nieuwe 

locomotief om  de trein der traagheid, alias, 

FYRA, te doen vergeten. Of de trein alsnog op 

tijd kwam, is niet bekend. ….. 



 

 

 


