
Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten. 

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

Op vrijdag 28 juni was er in Sint-Pieters-Kuurne de 15km: winnaar werd Frederik Colpaert. Luc Maes 

werd 50ste op 95 deelnemers. Daags nadien (29/06) was er de 11 km in Kortemark met als winnaar 

terug Frederik Colpaert en dit op 76 deelnemers. Dezelfde dag was er een 7km in Izegem. Niels 

Piccavet werd 3de en Liesbeth Vandevelde werd 12de en daarmee eerste dame, op 106 deelnemers. 

In Aalter Brug (6 juli) werd Nabila Taguame 20ste op de 11 km, goed voor winst bij de dames. Patrick 

Deleersnyder werd daar 21ste. Op zondag 7 juli was er in Diksmuide de 6km: winnares bij de dames 

werd Emilie Butseraen; 3de bij de heren was Alexander Eggerick. Ondertussen was er een strandloop 

in Zeebrugge over 10km. Frederik Colpaert won de wedstrijd met 2 minuten voorsprong. In het 

weekend van 14 juli was er een 10km in Moerkerke. Daarin werd Niels Piccavet 3de en Liesbeth 

Vandevelde (12de) won bij de dames. In de 6-urenloop in Aalter, in de hitte, liep Luc Maes 41,094 km 

bijeen (59ste).  Frederik Colpaert behaalde een 2de plaats in de 15km van Bekegem. Op de 5km in 

Roeselare werd Thomas Callewaert 3de.  OP DE 13 km in Roeselare werd Niels Piccavet 8ste en 

Liesbeth Vandevelde werd 2de senior op een 25ste stek.  Ondertussen zijn we al in augustus beland. 

Te Oostkamp werd Alexander Eggerick 3de op de 4km (75 aankomsten). Op de 10km (205 

aankomsten) werd Frederik Colpaert 4de en Ria Thienpont won de wedstrijd bij de dames (22ste). 

Tom Broways eindigde op 173.   Woensdagavond werd er een strandloop in De Panne gelopen: 10 

km en 405 aankomsten. Alexander Eggerick werd 12de en Jan Vromman 49ste. In Ardooie, in de wijk 

“De Tassche” behaalde Rudi Van Bruwaene een schitterende 2de plaats (alg) op de 9,3 km en werd 

winnaar bij de masters +60. Jan Vromman werd 5de op de 5km.  Op zaterdag 10 augustus vond in 

Torhout de Scott2Run plaats. Op de 5,7 km werd Emilie Butseraen met een 23ste stek 3de seniore en 

Mats Compernolle werd 32ste op 159 aankomsten. Op de 11,5 km  werd Frederik Colpaert 2de en 

Alexander Eggerick 42ste op 195 aankomsten. Nog op 10/8 te Ename,  werd Rudi Van Bruwaene 1ste 

master +60 op de 10,38 km in 39’22” en algemeen 13de. (nvdr: we weten wel niet als de 

bevoorrading met water, sportdrank of Ename was …) 

De start in Egem…..verder meer…bij de snelle starters o.a. Tim Soenens en Dirk Lannoo.  
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Egem – 29/06/2013- WEGCRIT. RUNNING CENTER BRUGGE-HULSTE – 29/06/2013.  

Voor een goed begrip. In Egem mogen de +60 masters slechts 8,4 km lopen, zoals de dames. De rest 

moet 11,4 km uitlopen. Een salade-zonnetje, gemoedelijk weer en dito sfeer en zoals steeds kan de 

wedstrijd in Egem rekenen op een puike organisatie dankzij heel wat plaatselijke vrijwilligers en 

avmo-leden. Als het goed is mogen we dat gerust zeggen: een beetje trots is dan zeker op zijn plaats! 

Alexander Eggerick wint de 4 km.     

Alex bouwde met gemak zijn voorsprong uit en won uiteindelijk vrij vlot de jogging. 

Antoon Van Ryckeghem wint de 8,4 km.  

 

In het voetbal zouden ze dat “Super Sunday” noemen, maar in het voetbal is alles super: er wordt 

meer gekocht en verkocht dan gevoetbald. Na de clash van Rudi en Antoon op de Watewy-loop (in 

het voordeel van Rudi) , was dit in Egemse termen “super salade zaterdag”. Ik (Erwin)  mocht daar 

getuige van zijn. De koffers waren gepakt richting Verdon in de vroegte. Een prachtige wedstrijd 

ontspon zich (eigenlijk had ik spijt van niet te starten). De eerste ronde gaven Rudi en Antoon mekaar 

weinig toe. Bij de 2de doorgang forceerde Antoon een 50 à 100m. Dit werd geleidelijk uitgebouwd en 

leidde tot de overwinning bij de masters. Rudi Van Bruwaene werd 3de master +60.  Een wedstrijd in 

de wedstrijd tussen clubmakkers: daarvoor doen we het, elk op zijn/haar  eigen niveau. Op die 

manier blijven we jong. Egem was een succes. Bij de masters +60 waren er 80 deelnemers! Luc Maes 

werd 20ste.  



Er is ook nog …jong geweld zowel bij de dames als bij de heren,ideaal als pukkelpop-affiche.

      

Tim Soenens 2de op de flink bezette 11,4 km. 

Het deelnemersveld was genen ‘kattepis’; Egem behoort ook tot het Houtlandcriterium. Toch kon 

Tim Soenens het podium veilig stellen. Bart Verkaemer werd 11de, 35ste Dirk Lannoo, na heel wat 

rugproblemen, 43ste Pol Vackier, 45ste Luk Devlaeminck,50ste Patrick Deleersnyder op 95 deelnemers. 

 

Bij de dames op de 8,4 km  werd  Emilie Butseraen 16de, Elke Spriet 18de, Whoopy Franssen 21ste, 

Pauline Vackier 34ste, Christa Geerolf 39ste en Nabila Taguema 65ste. Terug een groot succes: enkel bij 

de dames waren er al 80 deelnemers. (sfeerbeelden volgende pagina). 



  

  

 

Egem tekende terug voor een gemoedelijke, maar perfecte organisatie. We zijn het zo rap gewoon, 

maar vergeten al te vaak de vrijwilligers: bij deze heel erg bedankt ! 

Erwin.  



 

 

KOKSIJDE 10km Strandloop : WEGCRIT. RUNNING CENTER BRUGGE HULSTE 22/07/2013. 

Wat een verschil met 2012 ! Toen storm en hevige regenval en nu een briesje en stralende zon over 

de kust van Koksijde.Veel lopers, in totaal 1175 vertrekkers voor de 5 en de 10 km. Na wat gedrum in 

de start voelden we ongeveer 1 km het losse en mulle zand onder ons voeten. Emilie hield zich sterk 

onder al dat geweld en finishte als 73ste op 563 aankomsten. De lopers van de 10 km liepen nog een 

2-tal km verder op het zware strand om dan terug te keren naar Koksijde met een licht briesje in de 

rug. Rudi Van Bruwaene kwam bij Jan Vromman  net voor het keerpunt. Pol Vackier  moest zijn 

snelle start bekopen en zag zowel Bart Guillemin  als Katrijn Van Hulle voorbijkomen. Zijn truweel 

was zoek geraakt in het zand. Ons Katrijn heeft dit seizoen al een paar hazen versleten, maar loopt 

steeds beter. Edwin Kint  liep op zijn eigen ritme, zonder zich veel zorgen te maken. Zon, zand en 

zee… Linda Vermeersch en Annick Coene bleven in elkaars gezelschap: de duurlopen op woensdag 

zorgen voor progressie.    

IMPE-LEDE 12,6 km M -8,4km V- WEGCRIT. RUNNING CENTER BRUGGE HULSTE 15/07/2013. 

Mooi, zwoel zomerweer in Impe-Dorp. Het plaatselijke schooltje heeft mij verbaasd. Zo’n werkijver, 

zoveel kleuters, jongeren vooraf. Atletiekvereniging Vlierzele stak wel een handje toe. Om 15u30 

startte de 12,6 km. Men kon kiezen 1,2 of 3 ronden. Voor ons criterium hadden we afgesproken 8,4 

of 12,6 km.  Weinig clubmakkers : heeft te maken met de OLV en de wissellende kalender van de 

wedstrijd in Zottegem. Het parcours was landelijk en heuvelachtig, best te vergelijken met de 

Mandelloop in Oostrozebeke. In totaal waren er ruim 350 lopers. Klein detail; toen we al 5 minuten 

aan de start stonden, moest iedereen plaats maken om de bus naar Aalst te laten passeren.  

Winnaar werd Elias Schack (geb. 1985) in 43’00. (17,58km/u). Onze Rebbe(alias Rudi Van Bruwaene)  

werd 8ste( 3de master en 1ste +60) in 48’40” (15,53km/u) en dit op een golvend parcours. Geen wonder 

dat ze de mensen tot aan 70 jaar willen doen werken!  Pol Vackier (28ste)  was best tevreden: Pol is in 

opbouw en werkt in den bouw en lukte 56’00”. Ons Polleke was vandaag Bobke van dienst.  Erwin 

Sissau werd 49ste in 1u00’49”. Beter uitjoggen dan niet te starten.  

ZOTTEGEM 10,3 KM WEGCRIT. RUNNING CENTER BRUGGE HULSTE 17/08/2013. 

Op de 10,3 km had de winnaar 34’06 nodig. Rudi Van Bruwaene liep dit in 39’57” en werd zo 8ste, 4de 

master algemeen en 1ste master+60. Op een glooiend parcours en 2 dagen na Impe, wat ook al genen 

kattepis was, lijkt dit op gekkenwerk.  Dirk Lannoo, terug van rugblessure, bleef voorzichtig. Dirk 

werd 23ste in 44’41”. Luc Maes bevestigde zijn goede conditie op het voor hem kortere werk. Luc 

werd 32ste in 47’04”. Marleen Hoorelbeke kwam nog eens in actie op een stratenloop; meteen goed 

voor 4de dame algemeen en 2de master; Marleen werd 58ste in 53’05 en werd begeleid door Edwin 

Kint (59ste in 53’05). In totaal waren er 84 aankomsten. 

Op de 7km behaalde Alexander Eggerick na een lange aangehouden sprint een mooie 2de plaats in 

24’14”.  (77 aankomsten).  Drie podiumplaatsen dus : Ashley Haeck,23ste en 2de dame senior op 97, 

Alexander Eggerick op de 7km knap 2de en Rudi Van Bruwaene.  

Rudi. 



In Middelkerke op 18/08 wint Frederik Colpaert de 10 mijl en jan Petralia werd 2de op 240 

deelnemers.   Op de Wembleyloop in Heule  ( 5,1 km ) won Bart Verkamer. Alexander Eggerick werd 

3de , op 92 deelnemers. Op de 10km  werd Frederik Colpaert 2de op 112 deelnemers. In Keiem 

(24/08) wint Frederik Colpaert de 11km op 175 aankomsten en te Geraardsbergen op de muurloop 

van 5,2km werd Bart Verkaemer 3de. Jan Vromman (23/08) werd 46ste in de 9lm kustloop van 

Oostende op 175 aankomsten. 

1/8 triathlon in de Blaarmeersen in Gent. 

 

Ons Katrijn kan er maar niet genoeg van krijgen. Zondag 18 augustus ( enkele dagen na de triathlon 

in Izegem waar ze samen met Whoopy en Elke schitterde) nam Katrijn als individu deel aan de 

triathlon sprint.  

Na een hectische start (starten ze nu wel of niet?) zwom Katrijn in speedtempo en in de regen haar 

750 m en kwam daarmee als 19de dame uit het water. Nog wat verward door de rare zwemstart  

nam ze een minder  sterke wissel bij de fiets. Niet getreurd, volle gas vooruit en de 20 km fietste ze 

ondanks de felle wind met een persoonlijke besttijd van 36,04. Na een energiedrankje bij de 

bevoorrading liep ze de 5 km in 22 minuten. ( Waar bleef die energie toch komen?) Zo eindigde ze op 

de 16 de plaats ( 8ste van haar leeftijdscategorie)  op  210 aangekomen triatleten. BEST EEN APPLAUS 

WAARD! Katrijn zelf zegt: dit smaakt naar meer. Wie dus Katrijn Van Hulle  eens aan het werk wil 

zien, doen !! De moeite waard om eens te gaan supporteren. 

Deelname van 2 molenlandploegen in de 1/8 triatlon voor trio’s in Izegem. 

3 ambitieuse jonge molenlandatleten schreven zich in voor de trio triathlon. 

Ze schreven zich in als de whoelkatjes. ( Een samenvoeging van Whoophy , Elke en Katrijn). Ze deden 

hun naam eer aan want Katrijn zette een goede  tijd neer bij het zwemmen. Ze liet zich niet 

afschrikken door het gestamp en geduw van medeatleten of recreanten ( verloor zelfs haar zwembril 

in de strijd).Bij de aflossing ging Whoopy er als  een speer vandoor en kon  samen met een groepje 

renners het tempo opdrijven en zo een schitterende tijd neerzetten bij het fietsen. Elke maakte het 

plaatje af met het loopgedeelde en bracht de Whoelkatjes zo op een verdienstelijke 2de plaats in de 

categorie trio’s dames met een tijd van 1u07.   Een dikke pluim ! 

De 2de groep werd gevormd door een jonge atleet( werkt zelf geregeld een triathlon af in zijn eentje) 

een werkende atleet en een atleet op  (pril) pensioen ! (Bart Reyniers, Dirk Vande Walle en Edwin 

Kint). Voor 2 van hen was het hen vooral om de ervaring te doen. Ambitieus als ze zijn, wilden ze dit 

toch wel eens meemaken. Voor Bart was het een extra oefensessie voor zijn individuele triathlons en 

een geste  aan  zijn copains lopers. Bart maakte de verwachtingen waar en zwom een zeer goede tijd. 

Dirk gaf het uiterste van zichzelf maar vond geen deelnemers waarbij hij wat kon stayeren ( de ene 

iets te snel de anderen te traag) en moest het dus in zijn eentje klaren. Maar hij hield goed stand. Als 

laatste kwam Edwin aan de beurt om de vijf km lopen af te werken. Gesteund door de vele 

supporters langs de weg  loodste hij deze  trio mannenploeg naar een  verdienstelijke 38 ste plaats in 

de categorie trio met een tijd van 1u16. 

Edwin Kint. 

 



Wingene  11 km M/V –wegcrit. RUNNING CENTER BRUGGE  -HULSTE – 24/08/2013. 

Het geschenk uit de hemel was neergedaald in de voormiddag: regen en koelte. Goed voor de 

zuurstof, goed om alle pollen weg te wassen, goed voor de landbouw en ook een beetje voor de 

lopers. Eentje onder ons kon daar niet mee lachen: Rudi liep zijn vierde wandeltocht in de Westhoek 

in de voormiddag: 23 km in een vastberaden regenbui. Rudi was dus helemaal proper, flink 

gewassen, (kon hier en daar zelfs wat nivea  of flamigel gebruiken). De wedstrijd in Wingene begon 

rond 18u30. De buienradar schonk Wingene een droog en goed wedstrijdverloop. Luc Van Asbroeck 

(master) won de wedstrijd in 38’44”  . Eerste senior werd Matthew Bouckhuyt (2de plaats ) in 39’52”. 

Matthew, toch langere afstanden gewoon, zorgde voor het eerste avmo-podium. Proficiat !  In de 

eerste ronde nestelde  Alexander Eggerick zich comfortabel in de kopgroep. Alex richtte zich de 

afgelopen maand op het kortere werk met mooie resultaten. Het tekort aan wedstrijdkilometers 

moest hij vandaag bekopen: toch nog mooi 8ste in 41’01”. Het jonge geweld was vertrokken: dus tijd 

voor een wedstrijdje in de wedstrijd tussen clubmakkers. Deze keer kon Dirk Lannoo 21ste in 44’25” 

net Rudi Van Bruwaene afhouden (22ste in 44’34”). Rudi kon tot op 30 meter komen. Het gemiddelde 

is ideaal voor de Flanders Field Marathon op 15/09 (14,80km/u). Wij duimen alvast. Ook voor Patrick 

Deleersnijder werd het een excellente test voor zijn toekomstige marathon (29st in 45’34”). Patrick 

was verbazend sterk bezig, evenals Bart Guillemyn (25ste in 45’28”). Beiden maakten een enorme 

progressie. Luk Devlaminck lijkt terug zijn vroegere vorm te vinden: knap 30ste in 46’16”.  Dat moet 

daar erg spannend geweest zijn. Katrijn Van Hulle werd 3de dame algemeen en 2de senior. Podium 

avmo ! Ons Polleke was een beetje moe (ik denk dat Polleke meer moe is en “den congé”, dan tijden 

het zware labeur op zijn werk). Pol Vackier werd 42ste in 49’02”. Emelie Butseraen werd 44ste in 

49’07”. Luc Maes (51ste in 51’23) en Roeland Luttun (52ste in 51’24”) liepen gans de wedstrijd samen. 

Erwin Sissau werd 57ste in 52’56”. Daarna volgde een avmo-dames trio: 84ste Christa Geerolf 

(1u00’06”), 85ste Linda Vermeersch (1u00’11”) en 86ste Annick Coene  (1u00’41”). Er waren 100 

aankomsten op de 11,1 km. 

RUNNING CENTER BRUGGE-HULSTE WEGCRIT. 2013  &  A.V. MOLENLAND 

belonen jullie inzet en deelname aan de wegwedstrijden :  vrijdagavond 27 

september 2013. (7 gelopen wedstrijden=prijs) . Supporters en/of familie zijn 

welkom, want… we streven naar een “gezellig samenzijn” met traiteur 

‘Marnix’  en dit voor 15 euro. Contante betaling in clubhuis ten laatste op 

20/09/2013.  Programma 

19u00 receptie   aperitief naar believen 

20u00 diner     

21u00 prijsuitdeling   - muzikale omlijsting. 

DOEN :  BE THERE 27 SEPT 2013  AT 19:00 – AARSELE CULT.CENTRUM !!!!!     

   

 


