
 

Waregem Kerstloop (7/12/14) 9,6km. 
 
In een zeer goed bezette wedstrijd was Alexander Eggerick (11de in 33'14"). Hij was het sprintduel 
om de eerste plaats in Bellem nog niet vergeten. Hij bleef 22 seconden voor Jan Meysmans. Winnaar 
werd Mohamed Berok in 30'10". 
De zon zat in de zak van Donkere Piet, en we liepen van de regen in den drop. We noteren dat de 
heren in het klassement pas master gerekend werden van 40 jaar. Drie clubmakkers liepen vrij dicht 
in elkaars buurt. Bart Guillemyn (56ste in 37'56") toonde zich de sterkste, beukend tegen wind en 
regen. Onze ouwe rakker Rudi Van Bruwaene (60ste in 38'15") werd eerste in zijn categorie +60. Hij 
had 's morgens een wandeltocht gelopen van 17km en daarna een spaghetti gegeten met 
aangepaste drank; na de aankomst waren we getuige  van zijn culinair verleden. Gelukkig dat het 
regende! Patrick Deleersnijder (66ste in 38'48") volgde heel kort op Rudi. Het zal daar weer hard 
tegen onzacht geweest zijn.  Rik Lefevre (108ste in 42'22") en Geert Lievrouw (115de in 42'40") 
blijven bouwen aan hun conditie. Rik kwam na eerste ronde van 3km bij Erwin Sissau (129ste in 
43'44"). Wat later was Geert op komst. Beide nieuwe clubmakkers maken progressie. Knappe 
wedstrijd ook van Sabine Denolf (167ste in 45'41") Sabine werd daarmee 5de in haar categorie op 11 
seconden van het (ingebeelde) podium. Nu, het was geen weer om buiten op een podium te gaan 
staan.  

Verder in de uitslag: Tom 
Dedecker (172ste in 45'52"), 
Fabienne De Bruyne (194ste 
in 47'00"), Frankie 
Devooght(226ste in 50'02"), 
Danny Terryn (229ste in 
50'10"), Evelien Houthoofdt 
(235ste in 50'37"), Mieke De 
Weweire (236ste in 50'38"), 
Linda Vermeersch (241ste in 
51'18"), Natascha 
Verstraete (243ste in 
51'21") Ann Billiet (253ste in 
52'30"), Eddy De Craemer 
(255ste in 52'35") en Ronny 
Taelman (264ste in 54'07").  
Er waren 314 aankomsten ... 
en de Sint zag dat het goed 
was...   

(Erwin). 
 


