
Meulebeke : halve marathon en 10km : crit-Running Center Brugge-Hulste- 
Slotwedstrijd.  
 
Tim Soenens wint de halve marathon in Meulebeke. 
 

Tijdens de eerste korte aanloopronde was Tim reeds mee met een 
kopgroepje van drie. Pas in de 2de ronde (eigenlijk heel vroeg) plaatste 
Tim een tempo versnelling die resulteerde in 50m extra voorsprong. 
We dachten, oei, pas op , niet te kwistig zijn met de kracht. Ronde na 
ronde bouwde Tim zijn voorsprong uit in zijn sierlijke loopstijl : 
1u13'42". Mooie chrono op een uitdagend parcours en met warm 
weer. Proficiat! 
Clubmakker Alexander Eggerick werd 11de in 1u24'15". Alex moest 
naar het einde toe een aantal plaatsen toegeven. 
Rudi Van Bruwaene (16de in 1u26'57" èn eerste +60) zette terug zijn 
puntjes op de gestipte "ij" een week na zijn marathon in 3.00.07. Hij 
begon heel sterk maar moest in de voorlaatste ronde Lucien Taelmaen 
laten gaan. Dan begon zijn automatische piloot te werken. De schade 
beperken en de volgende marathon (Oostende 2 weken later) reeds in 
gedachte. 
Dirk Lannoo ( 20ste in 1u28'21") wil de halve marathon onder de knie 
krijgen en beheersen: zijn volgende doel is Kuurne. Dirk startte voor 
een top-10 plaats maar besliste uiteindelijk om alles op Kuurne te 
zetten. 

Bart Guillemyn (23ste in 1u30'24") toonde dat zijn marathon al goed verwerkt is en liep vervolgens 
nog een ronde mee met vrouwtje Natasha. 
Luk Devlaminck (35ste in 1u35'56") liep na zijn marathon van vorige week heel voorzichtig en kwam 
relatief fris aan. 
Ronny Verhaeghe (55ste in 1u45'00") liep met een beperkte voorbereiding een voor hem goede tijd. 
Luc Maes (68ste in 1u52'15") had al de 5 en 10 km met groene vlag gelopen. Als bezieler van deze 
dynamicarun kon hij deze 21 km niet laten liggen. 
Ten slotte een heel kranige Natasha Verstraete 85ste in 2u13'46") , die de uitdaging tot een goed 
einde bracht. 
Jammer: Geert Royaert moest na pijn in de kuit na de eerste ronde de strijd staken. Er waren 91 
aankomsten. 
 
(Enkele sfeerbeelden met dank aan Ignace Verkaemer en Elke Spriet). 

 

     



     

     

 
Els Van Coillie wint 10 km. 
 
Onze dames blijven schitteren. Els liep een thuiswedstrijd in 'voetbaltermen' (13de in 43'15). 
Haar zoon Thomas Devriese zorgde voor een knappe 4de plaats in 36'44". Thomas startte heel 
onstuimig op de piste van Ter Borcht en liep gezwind mee met de mannen die de 5km liepen.  
 
Bart Verkaemer zorgde voor avmo podium bij de heren. 
 
Bart rekende op zijn ervaring en werd 3de in 36'38". 
Dan ontspon zich een pittig duel tussen 2 clubmakkers, allebei met een marathon in de benen, de 
week voordien. Uiteindelijk sprintte Patrick Deleersnijder (10de 40'51") sneller dan Bart Verschaeve  
(11de in 40'51") . 
Erwin Sissau (21ste in 46'18") kon zich optrekken aan de knappe prestatie van Elke. 
Elke Spriet (22ste in 46'32") liep een sterke wedstrijd. Enkel de laatste 700 m waren er te veel aan. 
Elke werd 3de dame en eerste in haar categorie. 
En onze dames geven niet af: Sabine Denolf (25ste in 47'35") en Nancy Lammertyn (27ste in 48'03") 
Dirk Vande Walle (32ste in 49'29") en Bart Reyniers (34ste in 50'40") waren aan elkaar gewaagd. In 
de laatste ronde dwong Dirk het thuisvoordeel af. 



Nabila Taguema (laureate criterium ) finishte 43ste in 52'42". Luc Maes sluit de rij met zijn groene 
vlag . Daarna zou Luc ook nog de halve marathon lopen.  (Erwin) -- 
enkele sfeerbeelden met dank aan Ignace. 
 

   
 

   
 

   
 

 


