
 

 

Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten. 

 
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.  

  



 

 

AVMO - Running Center Wegcriterium 2014: afspraken en reglement 

Het criterium dat Molenland inricht is bedoeld om onze eigen wegatleten te plezieren. Het aanbod is 

tamelijk ruim gehouden. Een 20-tal wedstrijden, gespreid over 11 maanden. Dit criterium kan je op 

de volgende wijze bekijken: samen naar wedstrijden trekken, samen onderlinge duels aangaan, elk 

op zijn eigen niveau presteren en dan samen wat nakletsen en genieten van een “après-running”. De 

punten komen vanzelf en de posities schommelen naarmate de wedstrijden vorderen. Naast het 

talent wordt ook de inzet beloond. Een combinatie van de twee levert dan de winnaar op. 

Ter herinnering nemen we het reglement nog eens door zodat er geen 

misverstanden ontstaan: 

Alle atleten die voor het seizoen 2013-2014 een VAL-vergunning 

hebben bij AVMO komen in aanmerking. Recreanten zijn uitgesloten. 

Je moet ZEVEN ( 7 ) wedstrijden uitlopen om in de prijzen te vallen!!!!! 

Het aanbod is groot genoeg. Enkel een slepende blessure kan je tegen 

houden. 

Hoe sprokkelen we punten? 

 Vier categorieën: dames en heren senioren en masters 

 Iedere clubmakker die aan één of meerdere criteriumwedstrijden deelneemt wordt 
automatisch gerangschikt.  

 Punten worden toegekend in volgorde van aankomst van clubmakkers per categorie, te 
beginnen vanaf  30 punten. We dalen af 30-29-28-27 enz. 

 Wie een wedstrijd wint krijgt 10 punten extra, een tweede plaats levert 7 punten op extra en 
een derde 4 punten. Daarvoor kijken we naar heren totaal en dames totaal. 

 De scores van de TIEN BESTE wedstrijden worden samengeteld. Iedere extra wedstrijd wordt 
beloond met 2 punten. Zo worden de veellopers ook beloond. 

 De dames hebben soms de keuze tussen 2 afstanden. Dit wordt aangegeven door “extra 
dames”. Op deze manier zal de factor geluk meespelen. Zo kunnen er nu en dan 2 atletes 
met de volle buit (30 ptn.) gaan lopen,naargelang de afstand. Ook bij de heren (op aanvraag) 
tellen meerdere afstanden mee: liefhebbers van het kortere werk komen zo ook aan hun 
trekken. (zie daarvoor tabel). ! corrida 5 èn 10 dames en heren !!! )      

 Wie tijdens het jaar verandert van categorie (senior wordt master), neemt zijn/haar punten 
gewoon mee naar de nieuwe categorie. 

 Cadetten en scholieren kunnen niet deelnemen aan het criterium. Wel de juniors, maar die 
worden ondergebracht in de categorie seniors. 

 Merk je een fout op in de puntentabel of heb je geen punten  gekregen ondanks je 
deelname, dan kan je ons helpen door direct te mailen . Fouten worden rechtgezet.  

 Iedere atleet die deelneemt aan het criterium is verplicht om zijn enige echte clubtrui te 
dragen. Geen clubtrui is geen punten!!!!! 

 Veel loopgenot en de nodige dosis geluk. Wie wordt criteriumwinnaar 2014 ? 
 

  



 

 

Wie loopt waar ? 

Terwijl de crossen welig tieren werd op 2 nov 2013 de 12 km Kain/Mont St.-Aubert gelopen met 762  

aankomsten. Rudi Van Bruwaene kon het weer niet laten; hij werd 48ste en winnaar +60! In 

Ploegsteert werd de “Course du Souvenir gelopen met 1609 aankomsten. In de halve marathon werd 

Stijn Fincioen 7de en eerste blanke loper in 1u05’44”.  Frederik Colpaert werd 62ste in 1u09’16”. Ria 

Thienpont (6de dame) liep 1u21’57” In de korte wedstrijd over 8,45km werd Jan Petralia 5de (26’25”), 

Thomas Callewaert 79ste (27’45”), Liesbeth Vandevelde (5de dame- 140ste) in 33’06” en op stel 140 

Niels Piccavet. In totaal waren er daar 2.457 aankomsten.  In Ronse waren er 28 aankomsten voor de 

Corrida van Vlaanderen met Bart Verkaemer als 4de in 35’27” op de 10km. In de Westlaanrun te 

Roeselare startten 308 heren en 107 dames. Bart Verkaemer werd 7de, Alexander Eggerick 10de en 

Niels Piccavet 19de. Bij de dames werd Liesbeth Vandevelde 3de, Whoopy Franssen 7de en Emilie 

Butseraen 12de. Op 23/11/2013 werd er gelopen in Langemark-Poelkapelle. Niels Piccavet werd in 

de jogging 4de op 174 aankomsten. In de Milkobelrun dames over 7km won Ria Thienpont de 

wedstijd op 147 aankomsten. Bij de heren (10,5km) waren er 297 aankomsten met als 4de Thomas 

Callewaert. In Langemark werd op 8/12 een kerstloop van 10,8km gelopen met 341 deelnemers. 

Tom Van Slambrouck (nieuw aangesloten) werd 2de en eerste dame was Ria Thienpont (42ste).  

Thomas Callewaert wint op de 6km de Kerstloop van Brugge op 619 aankomsten. Reinout Van 

Hessche was 2de en Niels Piccavet 19de.  

Liesbeth Vandevelde wint bij de dames. Stefanie Callens is  163ste op 851 aankomsten.  

Op de 10 km werd Stijn Fincioen 2de op 2.304 aankomsten. Ria Thienpont wint bij de dames (55ste) 

en Annick Coene werd 958ste.  Luc Maes zond ons volgend bericht: “Zondag 15/12/2013 liep ik nog 

eens een Marathon in Gent. Er moesten 2 ronden van ongeveer 21km gelopen worden. De eerste 

ronde liepen we samen met de lopers van de halve marathon met meer dan 1.000 lopers. Waardoor 

ik steeds in groep kon lopen en uit de wind. In een tempo van 12,5 a 13 km per u. De 2de ronde moest 

ik veel alleen lopen en ik had moeite om nog boven de 12 km per u te lopen. De laatste 10 km liep ik 

uit in mijn rustig ultralooptempo van +- 10 per u. Met een tijd van 3u44’47 werd ik 99e op 228 

aangekomen lopers. Daar ik de eerste +60 jarige was en mijn tijd 3u44’47 de beste is van 2013 was ik 

tocht zeer tevreden. Eerder liep ik in Antwerpen 3u48’37, Oostende 3u58’00 en In Flanders Fields 

Marathon 3u59’47. Zaterdag zal ik mijn marathon en ultraloop seizoen alfsluiten met de 

Bosmarathon van Aalter. Nico Serroen won de Marathon in 2u37’50 voor Wouter Decock 2u38’ en 

Steven Dobbelaere 2u42’07. Op 21/12 was er in Aalter een bosmarathon (volgens gps bijna 44 km). 

Luc Maes werd 31ste op 105 aankomsten. In Deerlijk op 22/12 waren er 1744 aankomsten op de 5km. 

Liesbeth Vandevelde (58ste en eerste seniore), 59ste Niels Piccavet (haar engelbewaarder) en 123 ste 

Whoopy Franssen. Op de 15km waren er 1066 aankomsten. Onder hen Ria Thienpont (42ste en 

eerste dame) en op stek 51 Geert Royaert.  Geert is sterk bezig ! 

 

 

 

 



 

 

Deinze – Bellem Halve Marathon en de  7,7 km in Bellem 
Eerste wrdstrijden wegcriterium RUNNIN CENTER Brugge-Hulste 2014. 
 
7,7km in Bellem: Tim Soenens wint bij de heren, Elke Spriet wint bij de dames. 
 
In de plaatselijke wedstrijd te Bellem was een zeer sterke Tim Soenens te sterk voor de 125 atleten; 
met een voorsprong van liefst 1’37” op de naaste achtervolger liep hij de 7,7 km in 24’56”; zijn 
vriendin Elke Spriet wou niet onderdoen en won tevens de wedstrijd bij de dames in 33’23” met een 
voorsprong van om en bij de minuut. Ook Linda Vermeersch liep een voor haar erg sterke wedstrijd 
en was nadien uiterst tevreden met haar eindtijd 40’20”. 
 
De halve marathon Van Deinze naar Bellem  
 
In de halve marathon, die voor de 10de maal werd georganiseerd (zo zouden alle wedstrijden 
moeten zijn) kwamen 470 deelnemers aan de start in Deinze. Eén van deze atleten werd kort voor de 
middag nog onder handen genomen door onze kinesist Patrick: een  geblokkeerde rug bij het 
verlaten van het warme bad. Uitleg van de kinesist na de wedstrijd : geen bad meer nemen voor de 
wedstrijd…. 
Francis Van Steenbrugge nam reeds na enkele meters afstand van de rest en finishte in een mooie 
tijd 1u07’41”.  Rudi Van Bruwaene nam Veronique Coene gedurende de ganse wedstrijd op 
sleeptouw wat resulteerde voor beiden in een prachtige eindtijd ( 1u24’31” en 1u24’41”); een mooi 
geschenk op het einde. Veronique werd winnares bij de dames en Rudi mocht op het podium als 
Belgisch Kampioen NMBS (en dat voor een gepensioneerde – waar blijven de andere 
spoorwegmakkers). Het volgende koppel (enige tijd waren ze met 3) liep ook gedurende de ganse 
wedstrijd samen: dus voor Katrijn Van Hulle ( 1u34’33”) was het een luxe om met Bart Verschaeve  ( 
1u34’36”) en Patrick Deleersnijder (1u32’06”) deze  halve marathon  te lopen in een prima eindtijd 
en als 5de dame ! Bart diende als locomotief en voor Patrick lijkt dit na zijn geslaagde marathon 
alsmaar crescendo te gaan. Iets later kwam ook Luc Maes ( 1u37’39”) over de eindmeet. Zoals steeds 
liep Luc zijn wedstrijd constant, maar de afstand is wel iets te kort voor Luc. Nog een 3-tal minuten 
later kwam onze ‘’badman” (zie hierboven) over de streep als een erg tevreden atleet, want dankzij 
de vlotte tussenkomst van de super-kine-man (Patrick) liep Erwin Sissau ( 1u40’23”) de ganse 
wedstrijd zonder pijn. Achteraf moest hij van Patrick nog rondwandelen in de zaal ten einde de 
terugkerende pijn te verzachten. We hebben vanaf heden een badman en een superman onder ons. 
Dan was er een wedstrijd in de wedstrijd tussen een (oude) en een (jonge) machinist. Maar ja dienen 
ouden heeft nu veel meer tijd om te trainen (wandeltochten onder de vleugels van Rudi) en Edwin 
Kint (1u46’08”) liet zijn metgezel op een 4-tal km van het einde in de steek. Bart Reyniers klokte af 
op 1u48’25”. 
Ook Annick Coene liep haar wedstrijd in een ook voor haar behoorlijke eindtijd. (1u58’47”)  
Zo de eerste punten van het criterium zijn verdiend; nu op naar Deinze op 15 december om 10 uur in 
de Brielmeersen, waar zowel voor dames als heren de 9km en de 12 km op het programma staan.   
 
Rudi. 
 

 

 

 

 



 

 

Kerstloop Waregem 01/12/2013   - 10km  en 4,5 km. 

Thomas Callewaert wint de 4,5 km. 

Het werd een spannende bedoening. Reeds na de aanloopronde van 1,5 km hadden Ruud De Rybel 

en Thomas Callewaert zich ligt afgescheiden. Na 3 km passeerden ze terug in de wijk Biest. Ruud op 

kop, gevolgd door Thomas. In de laatste 500 m doorheen een woonwijk (draaien en keren) kon 

Thomas meer en meer versnellen en stond de leiding niet meer af. Mooi gedaan ! Er waren 179 

aankomsten.  

De 10 km.   – Ria Thienpont knap 2de. 

Eigenlijk was het maar 9,65 km. (GPS) .Dat zie je trouwens aan de tijden. Winnaar werd Francies Van 

Steenbrugge in 30’013  (328 aankomsten). Alexander Eggerick werd eerste Molenlander (26ste in 

34’17”). Dirk Lannoo (40ste in 35’53”), was terug in zijn element. Hij kon het duel tussen Sylvie Mulle 

en onze Ria Thienpont (44ste in 36’16”) van dichtbij meemaken. Ge moet daarvoor wel rap lopen! Ria 

moest uiteindelijk 39 seconden toegeven.  De vorige zondag liep Dirk ook rap in de cross te Roeselare 

om te supporteren voor Veerle Dejaegere. Een verzwikte enkel was het resultaat. Daar was dus 

vandaag niets meer van te merken. Rudi Van Bruwaene (120ste in 41’36”) had besloten traag te lopen 

(bij hem is dat wel een heel rekbaar begrip). Hij koos de zijde van Katrijn Van Hulle (119de in 41’35”). 

Het was niet de dag van Katrijn; onze “stand-in-haas” Rudi hield nochtans woord. Katrijn krijgt een 

luxe probleem: de tijden kunnen niet altijd beter en beter worden en het seizoen is ook al heel lang 

geweest. Daarachter deed Luc Maes (132ste in 42’25”) er alles aan om Erwin Sissau (136ste in 42’36”) 

af te houden. Luc kwam bij Erwin, bouwde een ruime voorsprong op, maar de laatste km werd het 

nog zwoegen. Luc, goed gedaan ! Emilie Butseraen (145ste in 43’11”) startte sterk. In het begin van de 

laatste ronde verzwakte ze een beetje maar wist toch nog sterk te eindigen. Annick Coene werd 

271ste in 52’08”. We konden genieten van een zonnige zondag opgesmukt met een degelijke 

organisatie, met dank aan Vincent Baert en zijn ploeg. In de jeugdloop werd Milan Vroman 14de op 

de 250m en op de 500m werd Robbe Vroman 6de. Ze genoten van een gezonde zondag, niet voor de 

PC en niet voor TV.    (Erwin). 

De Haas van Wingene Sint-Jan 07/12/13   -  10km en 6,6 km  

De vraag van deze zaterdag: wie wordt nu de haas van Wingene? Luk, Koen en Patrick waren alvast 

present. Rudi stuurde zijn kat en bleef wandelen in Kanegem. Alex was grieperig. Mooi zacht weer, 

licht briesje: de hazen konden vertrekken. De dames liepen 6,6km, de heren 9,9 km.   

 

Bart Huys wint de 6,6km 

Bart (geb.1975) klokte 21’39” en won met 10 sec voorsprong op Cedric Piessens(geb.1992). Katrijn 

Van Hulle werd 3de dame (8ste in 26’51”). Ze had hazen in overschot (zie de 10km). Emilie Butseraen 

werd 13de in 28’41”. Fabienne De Bruyne (21ste in 31’46”) maakt terug progressie; op stek 24 Christa 

Geerolf (32’50”), 27ste Linda Vermeersch (32’59”) en 28ste Annick Coene (33’14”). Er waren 44 

aankomsten.   

 



 

 

De Haas van Wingene Sint-Jan  - 10 km 

De 6,6 en de 9,9 km werden samen gelopen. Vrij interessant met het oog voor “hazen” bij de dames. 

Voor de start zagen we een grieperige Alexander Eggerick (59ste in 45’26”). Uiteindelijk startte Alex 

niet.  Dirk Lannoo (18de in 38’13”) werd eerste Molenlander. Hij is terug goed bezig. Dan krijgen we 

een trio “hazen”: ze bleven heel disciplinair bij ons Katrijn de eerste 2 ronden (6,6km). Toen was er 

eentje die in het begin van de 3de ronde versnelde, genoeg om 16 sec voorsprong te houden: Patrick 

Deleersnijder werd 30ste in 40’10”. Luc Devlaeminck 33ste in 40’26” en Koen Devarwaere 35ste in 

41’05”. Wat verder ontspon zich een eigenaardig duel tussen jarenlange clubmakkers met wisselende 

posities. Uiteindelijk won Luc Maes (47ste in  43’09) in de sprint van Erwin Sissau (48ste in 43’09”). 

Heel raar, maar een dikke proficiat voor Luc! Op de 3,2 km haalde Luc Maes een 10de stek in 14’14” 

op 25 aankomsten. Luc liep toen trager…Roeland Luttun werd 55ste in 44’42”. Pas in de laatste ronde 

moest Roeland meer terrein prijsgeven. Nabila Taguema zette een prachtprestatie neer: zij werd 

80ste in 49’47” en 3de dame !!!   Ze was zeker nog voldoende fris achteraf, want tijdens de 

prijsuitdeling ontdekte ze als eerste een wit sexy shortje…  In het zaaltje van “De Haas”, tijdens de 

prijsuitdeling, hebben we een nieuwe outfit kunnen bewonderen: het  après-running-sponzen-

shortje; kneedbaar, rekbaar, helemaal in ‘t wit en alleen te dragen met bruine onthaarde benen. 

Onze dames observeerden elke draai van dat mannelijk poepken… Plezier maken na een sportieve 

inspanning blijft een goed recept !Onze dames hebben wel oog voor  details….  (Erwin) 

Winterloop Deinze Brielmeersen 15/12/13  CRIT. Running Center Brugge-Hulste 9+13km M/H. 

Ruim 375 atleten zochten het natuurdomein op om hun goesting te doen ( 100 meer dan verleden 

jaar). En ze hadden gelijk. Drie formules: één ronde 4,6 km , 2 rondes 9km en 3 rondes 13 km. 

(GPS).Na één ronde was er finish. Ik (Erwin) zag naast mij op de piste Léon Dedecker spetteren naar 

een fantastische 24ste stek in 21’01” , gevolgd door broer Victor (32ste in 21’01) en Robbe Vroman 

(33ste in 21’12”).  

De 9km : Alex (2de)  en onze avmo dames waren TOP !     Els Van Coillie wint de 9km bij de dames. 

 

Alle afstanden waren verzameld aan de start  op de piste in Deinze (4,6-9 en 13km)(1-2 of 3 ronden). 

Ruim 375 atleten: het was dus wel sprinten om na één ronde van 350 meter  de nauwe paadjes van 

de Brielmeersen in te slaan. Alexander Eggerick nam gans de bende op sleeptouw. Alex (2de in 



 

 

32’16”) probeerde om Frederik De Backer af te houden. Uiteindelijk won Frederik met 15 sec 

voorsprong. Bij onze avmo dames waren Els, Katrijn, Marianne, Christa en Annick paraat.  

Els Van Coillie (17de in 38’24”) werd 1ste dame. Els bouwde aan een voorsprong van 200m. Katrijn 

Van Hulle(23ste in 39’05”) en 2de dame kon die afstand enkel gelijk houden, maar ze zat ook nog met 

een concurrente in haar hoofd (S. Tuttens). Maar ook Marianne Verbauwhede was aan het oprukken 

(29ste in 40’23”). Marianne had duidelijk nog overschot in de laatste km. Marianne werd 4de dame. 

Dus bijna helemaal een avmo-podium. Ronny Verhaeghe ( 42ste in 43’48”), was terug van 6 maanden 

weggeweest. Ronny doet een goeie zaak om de 9km te lopen: hij haalt de volle buit  van 30 pt binnen 

bij de heren. Ronny had voorop gesteld om te starten met een eindtijd van 45’. Meer dan geslaagd! 

Goed om terug een clubmakker, na revalidatie te ontmoeten! Kjillsea Devoldere werd 56ste in 44’58.    

Verder in de uitslag zien we de papa van Léon en Victor, (Tom Dedecker op 60ste  stek in 45’40”). 

Onze club is rijk aan talentrijke dames vol inzet, gedrevenheid èn expressie: Christa Geerolf (66ste in 

46’49”) en Annick Coene (68ste in 47’34”) sluiten de rij. Proficiat ! In totaal waren er op de 9km 126 

aankomsten.  De jeugd in actie op de 4,6 km Léon, Victor en Robbe  prachtige gedreven momenten! 

 

Tim Soenens wint de 13 km in de Brielmeersen. 

Tim Proficiat ! (46’39”). Je hebt 2014 goed ingezet.  

De uitslag zorgde nu en dan voor verrassingen. Zo werd Elke Spriet niet vermeld in de 13km en stond 

een fictieve dame op de 2de plaats in de 9km. Via dezelfde uitslag…hebben we nu bij de heren avmo 3 

“Barten” (n.v.d.r.). (Ja , Patrick , sorry). We wisten dat na de prestatie van Tim Soenens, ons clubje 

een leuk gedreven triootje … of meer in petto had…Op Facebook (dixit: martine – mijn vrouw) , stond 

al vermeld dat Bart ene Rudi zou opjutten. Op de piste(tijdens de start)  heb ik mogen smaken van de 

versnelling van Rudi – 300m- kwam over mij, dan Bart Verschaeve met de ogen gericht op onze ouwe 

rakker. In de bocht, na de piste,  naar het Brielmeersenpad toe, kwam de rest van de elite: Els, 

Katrijn, Patrick. Mooi ! Ik kon dat tempo niet handhaven. Ik heb dus wat gemist. De “Barten” hielden 

woord! . Bart Verschaeve (13de in 52’51”) is nu “face-book-boy”. Bart (alias Rudi) in de uitslag als Bart 

Van Bruwaene klokte 19de in  54’57”. Bart Guillemyn (25ste in 56’27”) (de laatste Bart), en Patrick 

Deleersijder (27ste in 56’38”) Toch klasse-tijden in een half-cross-parcours. Verdere uitslagen: Erwin 

Sissau  (51ste in 1u00’54”), 69ste Elke Spriet ( 1u03’31”),  72ste Edwin Kint (1u04’34””) en 73ste Dirk 

Vande Walle 1u04’36”).   

http://www.ingelaere.be/acdeinze/Winterjogging Deinze 15 12 2013/slides/DSC_9422.html
http://www.ingelaere.be/acdeinze/Winterjogging Deinze 15 12 2013/slides/DSC_9437.html
http://www.ingelaere.be/acdeinze/Winterjogging Deinze 15 12 2013/slides/DSC_9443.html


 

 

Nancy Lammertijn (80ste in 1u07’27”). Heel mooi: we zijn blij voor Nancy na het Achilles-probleem. 

Nu gelopen zonder pijn. We duimen. Nabila Taguema (85ste in 1u08’25”) was top in de haas van 

Wingene. Toen had ze oog voor een sponzen wit broekje, hier in Deinze was enkel de eend paraat. In 

totaal waren er 127 aankomsten, onder hen ook Danny Terryn, Eddy De Craemer en vrouwtje   

Fabienne De Bruyne (84ste in 1u08’20”) en clubmakkers die ik niet allen bij naam ken. Foto links, Onze 

Tim. Dan volgen de 3 “Barten”… Ten slotte de vier kerstrozen...Dirk, Patrick, Edwin en Christa.(Erwin) 

 

 

 



 

 

TIELT Kerstcorrida – 3de wedstrijd Wegcriterium AVMO Running Center Brugge-Hulste.  

Heel veel volk! Ook de weergoden waren de corrida gunstig gezind. Mooi kalm (bijna lente weer) en 

dat tussen 2 stormdagen. En het bleef droog ! 

Jan Petralia wint de 5km in 16’13”. 

Bart Huys (5de in 17’34”) wint in zijn categorie. Er waren in totaal 268 aankomsten. Onder hen Robin 

Vanluchene (11de in 18’11”), Brecht Lannoo (13de in 18’18”), Gilbert Devoldere (44ste in 21’33”), Jens-

Magnus 67ste in 22’42”), Guido Mehuys 75ste in 23’03”, Peter Willems 76ste in 23’07”, Luc Maes 80ste 

in 23’32”, Robbe Vroman 95ste in 23’57”, 216de Thomas Devlaminck in 29’07”. Er zullen wellicht 

clubmakkers niet vernoemd zijn, maar wat wil met een uitslag waar geen club op vermeld staat 

Bij de dames is het gemakkelijker: daar blinken de clubs. In totaal waren er 319 aankomsten. Evy 

Pieters won in 18’34”. Ria Thienpont werd mooi 3de (18’59”) en is alzo eerste in haar categorie.  

Liesbeth Vandevelde werd knap 6de in 19’38”. Daarna volgen Katrijn Van Hulle (16de in 21’42”), 

Kjillsea Devoldere (21ste in 22’05”), Jolien Madou( 22ste in 22’06”), Marianne Verbauwhede(26ste in 

22’23”), Fran Royaert (27ste in 22’23”), Ashley Haeck (37ste in 23’22”), Lieze Slos (41ste in 23’50”), 

Camille Deceuninck(43ste in 23’58”), Pauline Vackier (45ste in 24’05”), Fabienne De Bruyne (46ste in 

24’08”), Lise Dossche (47ste in 24’32”), Christa Geerolf (49ste in 24’37”),Lisa Vanluchene (55ste in 

25’08”), Faith Maes (56ste in 25’13”), Charelle Cool (63ste in 25’57”), Annick Coene (65ste in 26’04”), 

Reneé Dewitte (70ste in 26’19”), Lisa Vandekerckhove (83ste in 26’59”), Lise Lamont (99ste in 28’30”), 

Hanne Lamont (101de in 28’34”), Lieze Haverbeke (113de in 29’27”), Ibe Maes ( 115de in 29’28”), 

Emma De Langhe (124ste in 29’47”), Delphine Callens (125ste in 29’47”), Pauline Callens (152ste in 

30’40”), Christa Verhaeghe (166ste in 31’17”), Ellen Terryn (171ste in 31’21”), Jantien Lievens (172ste in 

31’22”),Nele De Bruycker (195ste in 32’05”), 

Stijn Fincioen wint de 10,4 km corrida in 31’28” !  (854 aankomsten) 

Stijn (toch 33 jaar ) kon de 12 jaar jongere Abdelach Dacha en de 14 jaar jongere Goussef Bouisane in 

bedwang houden.  Stijn had in de laatste ronde een kleine voorsprong uitgebouwd en en hield aan 

de meet 7 seconden over. Feest voor Molenland !  Eerst Jan op de 5km en terug prijs. Tom 

Vanslambrouck werd 9de in 33’21” en Frederick Colpaert (11de in 33’27”) werd eerste in zijn 

categorie. Dan Volgen Ruben Vandevoorde (36ste in 36’24”), Alexander Eggerick (42ste in 36’55”), 

Geert Royaert (heel knap 51ste in 37’43”), Dirk Lannoo (66ste in 39’14”), Rudi Van Bruwaene( 104de in 

40’35”), Patrick Deleersnyder (117de in 41’04”),  Pol Vackier (120ste in 41’17”), Bart Gillemijn (141ste 

in 42’20”), Luc Devlaminck (150ste in 42’29”), Koen Devarwaere (204de in 44’20”), Whoopy Franssen 

(214de in 44’32”), Elke Spriet (241ste in 45’14”), Erwin Sissau (273ste in 46’10”), Lowie Patralia (289ste 

in 46’29”), Kristof Haverbeke (289ste in 46’29”), Luc Maes (317de in 47’08”), Bart Reyniers (431ste in 

49’33”), Nancy Lammertyn (437ste in 49’40”), Edwin Kint (450ste in 50’04”), Dirk Vande Walle (455ste 

in 50’21”), Nabila Taguema (512de in 51’56”), Danny Terryn (535ste in 52’16”) . 

De corrida was eens te meer een geslaagde editie met heel veel volk op de markt, De Bruggestraat en 

de Kortrijkstraat. Mij excuses voor de niet vermelde clubmakkers … maar ja ruim 1500 deenemers. 

Erwin.  


