
Flanders Field Marathon - avmo crit Running Center Brugge-Hulste 14/09/14 
 
Met 6 Molenlandatleten aan de start van de IFF Marathon tussen Nieuwpoort en Ieper. 
Persoonlijke records sneuvelen tijdens de IFF Marathon 2014. 1300 deelnemers en 1033 opgenomen 
in de officiële uitslag. 
Was het de herdenking aan 100 jaar Grote Oorlog, de massa supporters onderweg, het prachtig weer 
met toch een tegenwind tijdens de laatste 15 km, ik denk het niet, enkel de prachtige trainingsarbeid 
gedurende de vele voorafgaande weken deed zijn duit in het ‘’legendarische’’ zakje.  
 

Geert Royaert met zijn lieftallige echtgenote 
Kathy aan zijn zijde, liep een voortreffelijke 
marathon,enkel tussen km 35 en km 37 een 
zwak momentje maar er snel terug bovenop 
gekomen. Met een eindtijd van 2u55.26 als 
21ste en tevens als 3de M+40. (PR nr 1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Rudi Van Bruwaene met zijn (ex)collega NMBS aan zijn zijde, kon 
zich terug niet bedwingen en liep meer voor de tempoloper 
(eindtijd 3 uur)dan in de grote groep erachter. Hij kreeg het lastig 
aan km 37 en buikkrampen aan km 39 en kwam een luttele 7 
seconden te laat binnen. Eindtijd 3u00.07 als 40ste en winnaar 
M+60. 
 
Patrick Deleersnijder met het Pittems Zotteken  (Luk), zal er weer plezant aan toe gegaan zijn, kon 
gedurende lange tijd bij de tempoloper blijven van 3u15 om hem op het einde in de steek te laten. 
Finish in 3u15.12 (PR nr 2) als 100ste. 
 

Voor de surprise van de dag zorgde Luk 
Devlaeminck in het bijzijn van zijn zoontje.  
Gedurende lange tijd bleef hij in de nabijheid 
van Patrick en kon zo een fantastische tijd 
neerzetten. Eindtijd : 3u15.31 (PR nr 3) als 
101de. 
 
 
 
 
 

 
 
Dan kwam Bart Guillemyn met de sympathieke Linda als coach 
onderweg. Bart kan nog veel beter maar hield terug halt bij de 
verschillende drankposten om daarna terug zijn weg te 
vervolgen. Finish : 3u16.56 (PR nr 4) als 115de. 



 
Als zesde loper kwam Luc Maes aan in Ieper. Tot 3 dagen voor 
de wedstrijd wist hij nog niet of hij mocht meedoen, vergeten 
inschrijven en pas erg laat de bevestiging tot deelname. Liep 
wel met een borstnummer met Sonja (?) de ganse marathon. 
Finishtijd : 4u00.34 als 573ste.   
Bedankt aan de vele supporters zowel onderweg als bij 
aankomst op de Grote Markt in Ieper. Na de wedstrijd werd er 
nog lang nagepraat op en rond de Ieperse Markt met collega 
atleten van allerlei rang en stand. Op naar de volgende 
recordrace. 
 
Rudi 
 

 
 
Ieper - 7  en 14 km in de namiddag rond 16u00 - het werd  warm... (crit- wedstrijd avmo) 
 
De 7 km langs de buitenkant van  de Vesten, doorheen  de Meensepoort, Op de vesten en dan 
doorheen het centrum van Ieper naar de Grote Markt toe. Gewoon subliem : een boost via het 
natuurschoon van de Vesten, het specifieke karakter van Ieper, de massa's toeschouwers en de 
riante climax naar Grote Markt van Ieper toe. 
 
Els Van Coillie wint de 7 km bij de dames (algemeen) !  (336 aankomsten) 
Bart Verkaemer (5de in 24'12") 1ste bij de M35, Erwin Sissau( 69ste in 30'59") 1ste bij de M55)  
 

               
 

( Els Van Coillie wint bij de dames de 7 km; Erwin Sissau geniet heel onverwacht van een 1ste plaats 
M55 en krijgt nog wat meer aandacht van Katrijn Van Hulle : 2014 is voor haar nu al een super jaar ).  



 
 
 

 
 
Na Bart als winnaar, kregen we nog een podium met 
Christa Geerolf (143ste in 34'47" en 2de V45). 
Op de 14 km nogmaals een podium met Dirk Lannoo als 12de in in 52'10" en 3de M45.  
 
 
 
Hierna volgen nog  enkele sfeerbeelden van Flanders Fields Marathon. 
 
(Erwin) 


