
 

 

Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten. 

Koolskamp 10 km (36ste editie) – Weg crit. RUNING CENTER BRUGG-HULSTE 

Een korte maar hevige regenbui zorgde in de voormiddag dat alle pollen lekker verdronken en zowel 

boer als tuinder en loper vonden dat leuk. (een “face-book” item ??? )  De namiddag zorgde voor 

zon, zuurstof en een stevig briesje. Vijf ronden, telkens met een rondje rond de kerktoren: dat zijn we 

gewoon in Koolskamp op een licht golvende omloop. De fanfare van honger en dorst  was terug 

paraat; ze bliezen tijdens de start en bij de laatste ronde. Onze longen deden dat gedurende 10 km. 

Gelukkig moest niemand veel blazen na de wedstrijd. Onder ons zat wel her en der een Bobke en 

Bobetje. 

Thomas Callewaert wint gemakkelijk.   

Tijdens de  1ste ronde zette Thomas al orde op zaken. De voorsprong na 2 km zou hij niet meer 

loslaten. Thomas won in 34’18”.  Alexander Eggerick (4de in 36’02”) haalde het podium: een opsteker 

na het kortere werk. Ook Jan Vromman was in goeden doen: Jan lonkt al naar de wintercrossen en 

werd 11de in 38’34”. Dirk Lannoo (16de in 39’56”) werd blijkbaar goed opgejaagd door David Vroman 

(39’57”). Ja David (ventje van Katrijn ) ruikt ook het wildseizoen en wil toch eerst eens kennis maken 

met al die hazen en konijnen. Parick Deleersnijder blijft progressie maken. Onze kinesist  van Pittem 

lukte  een 20ste stek in 40’40”. De focus bij Patrick: zijn marathon in september. We zij benieuwd. Luk 

Devlaminck (21ste in 41’07”), vertelde ons heel erg veel te hebben gegeven. Toch was Luk de enige 

die aan het babbelen was de eerste ronde. De hoge tonen drongen tot bij elke supporter door. Luk 

kan duidelijk nog wat meer uit zijn longen halen… 

Katrijn Van Hulle wint bij de dames.       

Katrijn (23ste in 41’55”), blijkt zich te ontpoppen als een amfibie, deze keer ons Struisje, de vogel. Ons 

Katrijn was numero uno voor de “onklopbare Sophie Tuttens”. Een zoveelste horde genomen. 

Daarnaast  is Katrijn nog actief in de triatlon . Dus ons “Struisje” zal nog wel eens nen grote “snoek” 

te pakken krijgen. Onze clubmakkers mannen zullen dus heel beredeneerd moeten lopen om als aas 

te dienen. Pol Vackier ( 27ste in 42’40”) was in betere doen. Pol heeft zijn truweel teruggevonden: het 

zand en de cement volgen nog zeker!  Emelie Butseraen knap derde dame (29ste in 43’07”). Mooi 

seizoen gelopen. Luc Maes (32ste in 43’35”) bevestigde eens te meer als 61ste jarige over een 

uitstekende conditie te beschikken in voor hem “zeer korte werk”. Erwin Sissau (39ste in 45’20”) 

begint stilaan terug hoop te krijgen . en hoop doet ….???.  , Niel Vermeersch (junior) werd  40ste in  

45’30”. Niel liep een heel sterke wedstrijd, maar de laatste 2 km waren er teveel aan. Toch mooi 

werk!  Uit Ursel (daar rijden de treinen nog normaal) Bart Reyniers (45ste in 46’22”) . Bart boekte al 

heel wat vooruitgang bij ons in het lopen, als triatlon atleet. Edwin Kint, ‘copain’ van Ardooie  en van  

ons, moest nu wel ne keer alles uit de kast halen: dit wil zeggen : niet lanterfanten: niet onnodig 

kletsen met het damestalent van avmo. En Hedwige zag dat het goed was: Edwin liep: (60ste in 

49’00”). Christa Geerolf (70ste in 54’11”) en Linda Vermeersch (71ste in 54’27”) bleven bij elkaar. Linda 

was best tevreden en maakt progressie. In totaal waren er 82 aankomsten.         

Erwin. 

 



 

 

Wie loopt waar ??? 

Jens-Magnus en zijn mama en papa hebben op de terugweg van hun vakantie nog een 5 km loop 
gedaan. De wedstrijd was in het Duitse "Niederzier-Hambach" op een ligt glooiend parcoers. Jens-
Magnus was nog wat vermoeid na onze actieve vakantie maar nam toch een snelle start. Dit 
resulteerde in een tijd van 21.50 min en 10de algemeen.(op 59 starters) 
Hier in Duitsland hebben ze een podium voor de min 18j en daar stond hij op een 2de plaats. 
Hij heeft ook zijn klasse (de min 14 gewonnen). Woensdag zal hij wat beter uitgerust en op een vlak 
parcours waarschijnlijk een scherpere tijd lopen te Koksijde. 
 

 
 
 
 
Op de luchtmachtbasis te Koksijde was er woensdag 28/08 een 5,6 km. Liesbeth Vandevelde werd 
8ste (1ste dame) en Emilie Butseraen werd 200ste en daarmee 3de dame. Jens Magnus Verhelst werd 
24ste op 335 aankomsten. Vrijdag 30/08 in Nazareth werd op de 5,5 km Matice Van Walleghem 21ste 
en Margot Van Walleghem 64ste op 149 aankomsten. Zaterdag 7 /9/13 was er in Torhout (St-
Henricus) een 10,5 km met 95 aankomsten. Frederik Colpaert won en Alexander Eggerick werd 3de. 
Emilie Butseraen werd 45ste en daarmee 3de seniore.  Matthew Bouckhuyt behaalde in het 
Nderlandse Winschoten op de 50km een prachtige 3de plaats in 3 u21 ! Op de 5km  in St-Kruis-Brugge 
werd Thomas Callewaert 2de op 119 aankomsten. 
 
Op de 4km in Harelbeke werd Matice Van Walleghem 3de. Op de Berenloop in Beernem werd Kevin 
De Grande 4de op de 3km. In Buggenhout liep Bart Verschaeve zijn bosmarthon in 3u23’56”. Op de 5 
km in de Dynamicarun te Meulebeke werd Ward Declercq 4de en Jo Van Nieuwenhuyse 5de op 29 
aankomsten. Op 28/09/2013 vond in Rumbeke de kastelenloop plaats met 530 aankomsten. Op de 
10km werd Thomas Callewaert 3de, 5de Niels Piccavet en 7de Alexander Eggerick. Liesbeth 
Vandevelde werd 42ste en eerste dame. In Berlare op de 5km werd Elke Bruwier 4de dame met een 
43ste stek op 107 aankomsten.  In Langemark werd een “Trimarloop gelopen”. Ria Thienpont won bij 
de dames op de 10km. Op 6/10/13 werd naast de marathon in Brussel ook een halve marathon 
gelopen. Rudi en Bart waren tempolopers met als doel 1u30’. Rudi Van Bruwaene(314de in 1u29’53”) 
en Bart Verschaeve (359ste in 1u31’02”) klokten voortreffelijk. Er waren 7.852 aankomsten. Op 
zaterdag 6/10/13 werd in Zarren de 6 km gelopen. Frederik Colpaert won in eigen gemeente. Tijdens 
de marathon van Eindhoven heeft Stijn Fincioen na ongeveer 35 km opgegeven. Het weer kon niet 
slechter zijn.  
  



 

 

Flanders Field Marathon -15/09/13-   Wegcrit. Running Center Brugge-Hulste 
 
 Tussen Nieuwpoort en Ieper…. 
 
Met 5 Molenlandatleten aan de start in Nieuwpoort waaronder 1 debutant (Patrick) 
  
Geert nam een verschroeiende start en liep in een tweede groepje maar kreeg na 25 km last aan zijn 
reeds geteisterde voeten (tenen waren reeds voor de start ingetaped) zodat hij een mooie eindtijd 
en dito klassement mocht vergeten. Rudi liep in een groep van ongeveer 20 atleten voor een eindtijd 
van 3 uur (enkelen konden deze tijd behalen). Onze debutant Patrick liep gedurende 37 km samen 
met Bart (zijn 2de marathon) doch Bart moest onze kinesist laten gaan in het zicht van de meet. Luc 
was zoals steeds druk doende met het bedelen van folders voor zijn Dynamicarun. Ook een 
dankwoordje aan de (fiets en auto)begeleiders, Kathy -  Edwin – Frank – Greetje en zus Els en Luk(het 
Pittems Zotteke): ze  waren erg tevreden over de mooie dag die ze hadden beleefd. Nadien werden 
de hechte banden met het nodige natje bezegeld. 
 
Uitslag : 
1ste Serroen Nico in 2u34.20 
23ste Van Bruwaene Rudi in 3u01.45 (winnaar M60 en Provinciaal Kampioen) 
37ste Royaert Geert in 3u10.50 
78ste Deleersnyder Patrick in 3u25.23 (debutant op de marathon !) 
93ste Guillemin Bart in 3u28.19 
258ste Maes Luc in 3u59.24 
 
Rudi. 
 
Dynamicarun 21/09/2013 – Wegcrit.  Runnung Center Brugge-Hulste 
 
Ter Borcht : een ideale locatie om te sporten en telkens mooi nazomerweer. Dit jaar kon in ons 
criterium iedereen de 10km en de 21km lopen. Ook beide waren mogelijk. Er werd dan ook nogal 
wat gecijferd en strategisch gelopen. Eentje onder ons, Dirk Lannoo, had 1 punt voorsprong op Rudi 
en om heel zeker te zijn , liep hij ze alle 2. Pas op, we zijn in Meulebeke, nota bene, bij Luc Maes en  
Dynamica. Luc zou wellicht hetzelfde gedaan hebben, maar was de 5km aan het lopen met de groene 
vlag. En van  Rudi hadden we dit ook verwacht, maar hij liet de 10km aan zich voorbijgaan. Het 
Belgisch Kampioenschap marathon, volgende week in Oostende kreeg alle voorrang. 
 
De 10km. 
 
Op de 10km waren er relatief weinig clubmakkers. De meesten kozen voor de 21km (telde meer voor 
2 criteria). Thijs Vander Meiren won in 36’34”. Het was een prachtige parcours, Finse piste, 
langsheen de voetbalvelden, de vijver van “Ter Borcht”, het speelplein. Eigenlijk een halve cross  met 
de piste als contact. Dirk Lannoo liet niet met zich sollen, liep beredeneerd, werd 6de in 42’26” en 
haalde daarmee het podium als 3de +50. Patrick Deleersnijder volgde constant en  was in erg goede 
doen na zijn marathon, een weekje geleden. Patrick klokte 42’38”. Nogmaals gezegd : dit parcours is 
super aangenaam, heerlijk maar het kost wat extra tijd… Erwin Sissau werd 16de in 45’12” en Dirk 
Vande Walle 21ste in 47’12”. Bert De Brabandere nam Hilde Crevits mee en samen liepen ze 51’23”. 
We wisten dat onze minister gedreven was, maar nu weten we dat ze goe gerief meepakt om aan 
een wedstrijd te beginnen. Met dank aan Bert ! In totaal waren er 88 aankomsten op de 10km. (de 5 
zie elders) 
 
 
 



 

 

De halve marathon. 
 
Heel wat clubmakkers en 84 aankomsten. Philip Van Lierde won in 1u12’47”. Dirk Lannoo, die 
daarvoor de 10 km  had gelopen, startte heel bezeten, maar algauw moest hij Rudi laten passeren. 
De optie voor Dirk was gewoon zijn eerste plaats in het criterium veilig stellen. Rudi Van Bruwaene 
liep een sterke halve marathon (15de in 1u25’07”) en werd 1ste in zijn cat+60. Luk Devlaminck (28ste in 
1u31’40”) was heel content met zijn prestatie. Misschien ligt een marathon in 2014 tot zijn 
mogelijkheden. Katrijn Van Hulle (35ste in 1u33’59”), haalde terug het podium: 3de dame algemeen 
en 2de in haar categorie. Dirk Lannoo (48ste in 1u42’09”) beperkte zich ondertussen tot het uitlopen 
van de halve marathon. Luc Maes (50ste in 1u43’20”), had ook al de 10 km in zijn benen (met de 
groene vlag). Annick Coene finishte als 79ste in 2u08’35”.   
 
Meteen kenden we de eindstand van ons criterium. 
 
Eindstand wegcriterium RUNNING CENTER BRUGGE - HULSTE 

Na wat cijferwerk bekomen  we volgende laureaten. Bij de masters heren is het zelden zo spannend 

geweest. Meulebeke was beslissend. Het meeste aantal deelnames kwam van Pol Vackier (15) , 

gevolgd door Rudi en Dirk en Luc Maes (14). Katrijn nam 11 keer deel en combineerde dit met haar 

triathlons. 

Senioren dames 

1. Katrijn Van Hulle  351 pt    

2. Emilie Butseraen  268 

3. Elke Spriet   266 

Masters dames 

1. Annick Coene   295 pt 

2. Christa Geerolf   207 

Senioren heren 

1. Alexander Eggerick  263 pt 

Masters heren 

1. Dirk Lannoo   313 pt 

2. Rudi Van Bruwaene  310  

3. Pol Vackier   294  

4. Luc Maes   277 

5. Luk Devlaminck   270 

6. Erwin Sissau   262 

7. Bart Guillemyn   220 

8. Edwin Kint   199 

9. Patrick Deleersnijder  189 

Alle laureaten zien er gelukkig uit na een  seizoen van intense inzet. Ze werden met een speciale tekst   

bedacht. Ze hadden dit echt verdiend. Het “ gezouten clubgebeuren” doorspekt met wat humor.   



 

 

 

De groepsfoto mocht  niet ontbreken.( met dank aan Paul De Schuyter voor alle foto’s)  

 

Erwin. 



 

 

        

 
 
 
 
Tielt - Reuzenrun 10,8 km – zondag 29/09/13 – voor het goede doel. 
 
Twee dagen na ons jaarfeest vonden sommigen onder ons elkaar terug voor het goede doel. De 
reuzenrun lopen. De 10 km werd algauw volgens diverse metingen tussen de 10,6 en 10,8 km. De 
reuzenrun blijft aan de ribben plakken. Een licht golvend parcours, afgewisseld met grasvelden en 
wat boomschors. De wind was strak. We werden wel beloond met een prachtige herfstzon. Mooi 
voor de organisatie en ook voor ons en de supporters. De medailles op het podium waren echt 
origineel, kunstwerkjes, gemaakt door de kinderen van de 3de kleuterklas. Het concept was een 
kartonnetje (normaal gebruikt als onderkant om een taart op te zetten), mooi fel gekleurd in goud, 
zilver of brons en versierd met   pasta-stukjes. Ik denk een diameter van 25 cm . Subliem.  
Onze club behaalde terug 3 podia  en dito kunstwerkjes. Alexander Eggerick startte heel goed , maar 
moest in Davy Stiepelaere zijn meerder erkennen (winnaar in 35’28). Alex klokte op 4 met 38’16”. 
Goed voor het eerste podium. Bart Verkaemer kon Lucien taelman afhouden. Bart werd 7de in 
40’21”, terug goed voor het podium.  Dirk Lannoo (9de in 40’56”) raakt stilaan terug naar de vorm van 
in het voorjaar. Pol en Bart liepen een wedstrijd  in de wedstrijd.  Wij denken dat Bart toch een 
beetje te warm gekleed was. Pol Vackier werd 24ste in 44’55” en Bart Guillemyn werd 26ste in 45’55”. 
Daartussen liep ons derde podium (derde dame algemeen en 2de in haar categorie): Katrijn Van Hulle 
werd 25ste in 45’27”.  Tim Philips, ook al goe bezig in het voorjaar in Oostrozebeke, werd 32ste in 
47’33”. Emilie Butseraen liep gezwind het eerste gedeelte, maar moest in de laatste van de 4 ronden 
wat tempo milderen (34ste in 48’02”), gevolgd door Erwin Sissau (35ste in 48’04”). Erwin had 
ondertussen tijdens de laatste ronde Jens-Magnus Verhelst wat moed gegeven. Jens-Magnus liep 
een heel sterke wedstrijd en moest enkel tijdens de laatste 2km wat terrein prijsgeven. Een kranig 
ventje!   Christa Geerolf (gekwetst) kwam gretig supporteren.   
 
Erwin. 
 
 



 

 

Belgisch kampioenschap marathon Oostende: Rudi Van Bruwaene Belgisch kamp. marathon ! 
 
Ondertussen liep de chrono van Rudi tijdens zijn marathon deze voormiddag in Oostende. 
3u00’38”..  Proficiat en Belgisch en Vlaams kampioen +60 ! Belgisch kampioen worden als je niet als 
enige meeloopt getuigt van klasse !  Bovendien lukte Rudi een excellente tijd met een stevige 
tegenwind vanuit het oosten (langs het kanaal). Zijn relaas volgt: 
 
“  Op de dag dat er in Berlijn een wereldrecord gelopen werd op de marathon werd er ook in België 

een marathon betwist. In Oostende, koningin der badsteden, werd het Belgisch en Vlaams 

kampioenschap marathon gelopen. Een frisse neus halen aan de kust, dan de weidse polders in naar 

Stalhille, en terug via Oudenburg en Stene. Een ferme oostenwind tijdens het eerste deel (tot aan km 

22) werd een serieuze tegenstander want wind tegen, zelfs de roeiers op het kanaal hadden het 

moeilijk. Het parcours op zich, lange rechte stukken langs het kanaal en terug, kon ons nog bekoren 

maar wat de bevoorrading onderweg betreft waren er veel klachten, slechts om de 6 km een 

drankpost aan één kant van de weg en amper 1 persoon die hielp om de drank aan te reiken (stel je 

maar voor : in mijn groep van 3 uur waren we met ongeveer 50 atleten chaos aan alle kanten) Tot 

aan km 32 kon ik de groep volgen maar dan kwam ik mijn drank te kort (fietsers NIET toegelaten). Na 

een dipje tussen km 32 en km 35 kwam ik terug in mijn ritme en kon terug naderen op de groep die 

liep op een  schema van 3 uur. Spijtig genoeg kon ik deze niet meer inhalen en eindigde zo (voor de 

4de maal dit jaar) juist boven de 3 uur : eindtijd 3u00’38’’. Eindstand als 54ste, maar het bijzonderste 

en meest waardevolle : ik werd Belgisch en Vlaams Kampioen Marathon bij de Masters +60 en deze 

titel ontbrak nog op mijn palmares. Nog een Molenlander liep de marathon : Luk Maes zie ik in de 

uitslag met een eindtijd van 3u58 (spijtig maar heb hem na de wedstrijd niet meer gezien). Aan de 

eindmeet werd ik opgewacht door de afgevaardigden van de VAL waaronder Rita (fris na het feestje 

van de wegatleten) en Staf, die beiden met nog 6 andere juryleden de aankomsten nazagen. Na de 

podia voor alle Kampioenen werd ik nog op de gevoelige plaat van Rita gezet (foto volgt). Nu rusten 

om dan zondag 6 oktober als tempoloper de halve marathon in Brussel in goede banen te leiden met 

Bart (eindtijd voorzien : 1u30). 

Groetjes, Rudi. 

Nog even meegeven dat Stijn Fincioen Het Belgisch Kampioenschap won in 2u23’56”. Stijn wordt 

vanaf 1 november  onze clubmakker. 

 

Wie loopt waar ?  – deel 2   

Triathlon Oedelem 7 september 2013 

Vier  atleten van Molenland namen deel aan de triathlon in Oedelem. Kris Steyaert werd 3de bij de 

heren  - 40 jarigen ; Bart Reyniers was  21 ste bij de heren  - 40 jarigen. Edwin Kint was 35 ste bij de 

heren + 40 jarigen. Bij de dames werd  An Van Nieuwenhuyze  2de bij de – 24 jarigen en Katrijn Van 

Hulle werd 1ste bij de – 40 jarigen. 

 

 



 

 

Acerta Ekiden Aflossingsmarathon in Brussel 19/10/2013. 

 

Vijf avmo-ploegen vertrokken rond 10u00 vol enthousiasme naar Brussel. Het werd een prachtige 

dag, een zeer lastig parcours, maar met mooi najaarsweer en puike resultaten. Er waren 1520 teams 

met 6 lopers (zo’n 9.000 atleten) ! De jeugd heren werd 27ste in 2u31’21”. Daarvoor zorgden Tim 

Soenens, Alexander Eggerick,Thomas Callewaert, Niels Piccavet, Sander Vande Kerckhove en Bart 

Verkaemer. De masters heren konden zich in de eerste 100 (100ste!) rangschikken in 2u57408”. 

(Bart Guillemyn, Pol Vackier, Erwin Sissau, Rudi Van Bruwaene, Edwin Lint en Luk Devlaeminck). De 

jeugd dames werd 138ste in 3u06’41”.( Whoopy Franssen, Elke Spriet, Emilie Butseraen, Katrijn Van 

HullePauline Vackier en Liesbeth Vandevelde).   De masters dames ( Sonja Simetier, Kathy Isebaert, 

Annick Coene, Fabienne De Bruyne, Linda Vermeersch en Cgrista Geerolf) klokten af op 3u39’44”. 

En de joggingclub behaalde een 521ste stek in 3u35’25” met Eddy De Craemer, Geert Teerlinck, Peter 

Vandecaveye, Frankie Devooght, Luc vanneste en Danny Terryn. 

Wegcriterium 2014 AVMO Running Center Brugge-Hulste : start 11/11/2014 

 11/11/13 Deinze-Bellem    7 en 21 km   M/V 

 15/12/13 Deinze Brielmeersen winterloop 9 en 13 km  M/V 

 26/12/13 Tielt Kerstcorrida   5 en 10 km  M/V 

 23/02/14 Kortemark loopt   10 en 20 km  M/V 

 15/03/14 Kain(Doornik) Mont Sr-Aubert  10 km   M/V 

 29/03/14 Ingelmunster Brigandsloop  12 km (M) 6/12 km  (V) 

 25/04/14 Torhout Rembertcorrida  10 km   M/V 

 26/04/14 Oostrozebeke Ginsteloop  10 km   M/V 

 09/05/14 Aalter 10 miles    8 en 16 km  M/V 

 01/06/14 Tielt Watewyloop   10 km (M) 5/10 km  (V) 

 20/06/14 Torhout Nacht v. Vlaanderen  10/21/42/100  M/V 

 28/06/14 Egem saladeloop (! M+60jr = 9km) 13 km (M) 9 km   (V) 

 23/07/14 Koksijde Strandloop   10 km (M) 5/10 km  (V) 

 16/08/14 Zottegem Egmontloop   11 km (M) 8/11 km  (V) 

 23/08/14 Wingene    11 km   M/V 



 

 

 06/09/14 Koolskamp    10 km   M/V 

 14/09/14 Nieuwpoort Flanders Field marathon 42 km   M/V 

 14/09/14 Ieper Stadsloop   7 en 14 km   M/V 

 20/09/14 Meulebeke Dynamicarun  10 en 21 km  M/V 

 24/10/14 Jaarfeest Wegatleten Aarsele 

 ?  Acerta Ekiden Aflossingsmarathon : nog geen datum gekend. 

Data onder voorbehoud van wijzigingen van de plaatselijke organisaties. Ruime keuze wedstrijden 

en afstanden, dit op aanvraag van onze clubmakkers. Voor ieder wat wils. Dus Meedoen !!!   Iedere 

aangesloten clubmakker doet automatisch mee en wordt met punten beloond. Reglement volgt in 

volgend clubblad maar kan perfect op éénvoudig verzoek doorgemaild worden ! 

De 24 uren van Nijvel. Open Belgisch kampioenschap  :  Luc Maes Belgisch kampioen +60. 

“Mijn deelname heeft aan een zijden draadje gehangen. Vrijdagmorgen: uitlopenen daarna de dokter 

raadplegen : attest voor zo een zware wedstrijd. Alles leek in orde. Vrijdagvoormiddag tijdens mijn 

wekelijkse kuisbeurt had ik enkele emmers water verdragen om het terras te kuisen. In de namiddag 

kreeg ik last van pijn aan mijn rechter knie.   ‘s Avonds kon ik bijna niet meer gaan van de pijn en 

zaterdagmorgen had ik moeite om uit mijn bed te geraken. Eerder dit jaar had ik dat ook eens gehad, 

nadat er wat in die knie geschoten was bij het dragen van zware voorwerpen. Dan kon ik na een 

week weer lopen nadat ik een kaars had laten branden in de kapel van Onze Liever Vrouw van 

bijstand. Zaterdagmorgen na het ontbijt heb ik toch mijn loopschoenen aan getrokken en geprobeerd 

te lopen. Na eerst de kapel van O.L.V. van  bijstand bezocht  te hebben, kon ik na een tijdje weer 

lopen zonder pijn. Vandaar dat ik besliste om toch te starten. Na een openingsceremonie werd er 

iets na 14 u gestart. Ik startte zeer rustig en verhoogde langzaam wat mijn snelheid met als limiet 11 

km/u.   Tijdens het lopen bleef ik gespaard van de pijn. Maar telkens ik stopte voor de bevoorrading 

en terug wilde inwandelen voor het lopen had ik duidelijk weer last van die pijn aan de knie. Bij het 

lopen verbeterde dit.  Na 24 u (zaterdag) moest ik meer gedwongen wandelen en toen moest ik goed 

opletten dat ik niet te snel wandelende. Later viel dit nog mee toen ik het juiste wandeltempo vond. 

Zondag rond 3 u moest ik veel wandelen en had moeite om wakker te blijven. Ik heb dan +- 15’ 

geslapen. Daarna kon ik weer behoorlijk lopen tot ongeveer 6 u. 0m +- 7 u kreeg ik het weer moeilijk 

en toen heb ik -+ 30’ geslapen. Bij het  starten werd het klaar en toen liep ik weer uitstekend. Ik 

haalde voortdurend plaatsen in. Vooral de laatste 2 uren, toen kon ik zonder te stoppen blijven 

lopen, nadat ik, iets voor 12 u nog wat rustig gegeten had. Toen ik om 3 u stopte liep ik 26ste en bij 

het starten na mijn 2de stop liep ik op de 31ste plaats. Met 150,514 afgelegde km kon ik nog eindigen 

op de 16de plaats, waarvan de 4 eersten groepen waren. Ik werd 8ste Belgisch individueel en Belgisch 

kampioen in mijn categorie M60. Na afloop was ik zeer tevreden omdat ik ondanks die kwetsuur 

tocht zo goed heb kunnen eindigen en dat ik mijn Belgische titel 2012 heb kunnen verlengen. Ik ben 

dan al mijn vrienden èn vooral mijn vrouw en kinderen zeer dankbaar, omdat ze me bleven steunen 

tijdens die moeilijke periode. Ik dank ook de Heer en mijn 2 lieve Moeders Maria omdat ik weer eens 

zoals in het verleden met hun hulp mijn doel heb kunnen bereiken ( ook mijn overleden moeder heet 

Maria). Als je er echt in gelooft dan zul je geholpen worden. “  dixit  Luc Maes. 

Wij wensen alle clubmakkers een blessurevrij nieuw seizoen toe ! . Uitslagen in andere wedstrijden  

??? Laat maar komen , mail ze gerust door.  Rudi, Erwin en Edwin. 

 


