
Halve Marathon Deinze-Bellem (11/11/14) (M/V) criterium Running Center Hulste 
 
Een prachtige, zonnige 11 november 2014. Meer dan 450 atleten maken zich klaar om in Bellem de 
bus te nemen richting de Brielmeersen in Deinze. Perfecte regeling aan de inschrijving, opstap op de 
bussen en vervoer naar Deinze, vanaf 12 uur, zodat iedereen 
op tijd was in Deinze. Mooi deelnemersveld met enkele goede atleten die een prachtige wedstrijd 
liepen.  De bevoorrading tijdens de wedstrijd was AF, op 3 plaatsen waren mensen van JC Aalter 
aanwezig, aan beide zijden van de weg, iedereen kon zo op eigen tempo zijn water aannemen, bij de 
laatste drankpost (16 km) was ook sportdrank aanwezig. Aan de aankomst waren ook bananen, 
sportdrank en water voorzien (later op de avond ook andere dranken) 
Tim Soenens (4de in 1u12'23")(winnaar in Meulebeke), liep zijn tweede halve marathon en moest 
slechts tijdens de laatste 3 km zijn kompaan laten gaan maar liep toch een prachtige eindtijd.  Geert 
Royaert (29ste in 1u23'23") teert nog steeds op zijn basisconditie van de marathon. Daarna kwam 
een 4-ling, ge gangmaakt door Rudi Van Bruwaene (eindtijd voorzien in 1u30). Rudi werd 60ste in 
1u27'30". Zowel Bart Guillemyn(52ste in 1u26'49") als Patrick Deleersnijder(59ste in 1u27'28") 
liepen een dijk van een wedstrijd: een verbetering van hun vroegere tijd van bijna 5 minuten. Bart 
Verschaeve (87ste in 1u31'04") had een mindere dag en weet ondertussen waarom (ziekte en 
bloeddruk). Elke Spriet (140ste in 1u36'11") liep na enkele jaartjes terug een halve marathon en 
kwam zonder moeite aan, gevolgd door onze ultraloper Luc Maes (155ste in 1u37'43"),en Ronny 
Verhaeghe (173ste in 1u39'50"). Dan 2 nieuwe gezichten (Rik is terug van even weggeweest, )Geert 
Lievrouw (176ste in 1u40'00) en Rik Lefevre (183ste in 1u40'54") Gedurende de tocht langs het 
Schipdonkkanaal (14 km) liep een 5-ling, dicht bijeen (was nochtans warm genoeg) onder leiding van 
Edwin Kint (225ste in 1u45'00"):  Katrien Vanhoutte (250ste in 1u47'41") en Fabienne De Bruyne 
(252ste in 1u47'48") (2 nieuwe gezichtjes) alsook Nabila Taguema (260ste in 1u48'15")  en Bart 
Reyniers (276ste in 1u50'20"). Dan kon onze (ex) machinist zich niet bedwingen en liet zijn makkers 
in de steek, Katrien Van Houtte, Fabienne De Bruyne en Nabila Taguema bleven in elkaars buurt, 
enkel Bart Reyniers (last van zijn voetzolen) kwam iets later over de eindmeet. Eddy De Craemer 
(386ste in 2u03'34") liep eveneens een geslaagde halve marathon en hoopt in 2015 nog een 
volledige marathon te lopen. Tevens een dankwoord aan Charlotte voor de begeleiding, ook aan de 
supporters onderweg en aan de aankomst.  
De vlotte afhandeling van de prijsuitreiking en de tombola waren zoals ieder jaar prima. 
Tevens een pluim voor de webmaster van JC Aalter, want reeds om 18u48 op 11.11 stond de uitslag 
al online! Er waren 449 aankomsten ! (Rudi)  
 

 

 

  



     
 

     
 

     
 

     
 
De organisatie zorgde voor mooie wedstrijdbeelden van de halve marathon. (delicaat om daar een 

selectie uit te kiezen (erwin). Links de aankomst van Tim en Geert. Daarna wat wedstrijdbeelden. 

Onze clubmakkers hebben veel pijn aan hun linker arm bij de aankomst (je kan dit zien bij Bart G, 

Patrick en Elke). (nvdr)  - De voldoening is nabij (zie volgende beelden) 



          

          

          

          

  



Bellem city : 7,5 km (11/11/14) (M/V)  criterium  Running Center Hulste. 
Het podium was duidelijk voor avmo! (of minder duidelijk ?) 
Het was amper een paar graden kouder dan in de maand augustus, zon en een redelijke bries vanuit 
het zuiden. Een gemoedelijke sfeer aan de start, die zou ontaarden in een vinnig duel (met randjes) 
tot op de eindmeet. (129 aankomsten - op de GPS stond 7,5 km). 

 
 
De hoofdspelers waren Alexander, Bart en iemand van Asse. Bart Verkaemer (3de in 26'55") stak de 
lont aan door een versnelling te plaatsen. Een groepje met Jan Meysmans en Alexander Eggerick en 
Frederik De Backer volgden op kleine afstand. Toen plaatste de latere winnaar van de 3,7 km een 
inhaalbeweging en kwam bij Bart. Het kwam in de laatste ronde tot tweetal met Alexander, Bart .  
Jan kwam erbij.  

 
Bart moest de rol lossen (had al de week voordien kuitproblemen gehad) en nam geen risico meer. 
Alexander Eggerick (2de of moeten we zeggen 1ste ? in 25'45") beet zich vast om Jan Meysmans te 
volgen. In de voorlaatste bocht liep Jan nog op kop. In de laatste bocht werd Alexander gehinderd en 
kon zijn eindsprint niet plaatsen. De uitslag laat Alex wel op de 2de plaats staan met dezelfde eindtijd 
als de winnaar (handgestopt- geen fotofinish enz).  ??? 

 
Bart werd 3de.  Thomas Devriese bevestigt zijn debuut van Meulebeke. Thomas werd schitterend 
4de in 27'40".  
 



Ook Pol Vackier komt stilaan op stoom nu de crossen in zicht zijn. Pol werd 11de in 30'11".  
 

 
 
Els Van Coillie wint terug bij de dames.  Els (17de in 31'03") kende weinig tegenstand en liep de 
wedstrijd gezwind uit. Katrijn Van Hulle (22ste in 32'45") èn toch nog 2de dame moest haar 
wedstrijd met de 'handrem' - lees 'nekrem' uitlopen. Hopelijk volgt een snelle diagnose en een 
probate oplossing! Erwin Sissau werd 25ste in 33'27". Daarna volgen een aantal clubmakkers dicht in 
elkaars buurt, waaronder enkele nieuwe gezichten. 
 

 
 
An Vannieuwenhuyze (55ste in 37'50") , Erik Carette (57ste in 38'05)(Erik heeft nog geen clubtrui) , 
Christa Geerolf (61ste in 39'10") en Linda Vermeersch (64ste in 36'26"). Annick Coene finishte 77ste 
in 40'37". 
 

 
 
Het was een mooie wedstrijd met zowel bij de dames als bij  de heren 2 avmo op het podium! Wat 
een luxe! De volgorde bij de heren echter smaakte  een beetje wrang... 
(Erwin).  
 


