
Wegwedstrijden aangesloten VAL-atleten. 

Wie loopt waar ? 

In Gistel op de 10 km won Dieter Brouckaert; Tom Van Slambrouck werd 4de.  

Op donderdag 1 mei werd in Desselgem de 10 km gelopen. Geert Royaert werd 5de op 105 

aankomsten. Volgend relaas kwam van Ria Thienpont: “Hey Rudi! Proficiat met je marathon van 

Antwerpen! Amaai, dat moet deugd doen om eindelijk nog eens onder die grens van 3 uur te 

finishen.   Ik heb onlangs (27/04) ook een PR gelopen – in Roermond City Run (Nederland). Ik liep 

daar de 10 mijl in 59’47” (voor het eerst onder het uur). Ik eindigde daarmee 2de, tussen 2 Keniaanse 

dametjes. Ook zeer content dus. Op 13/04 was ik terug mee met de busreis van Walter Vanhoutte 

naar de humarathon in Vitry/Ivry (Parijs). Ik liep er 1u20 op de halve marathon en was daarmee 8ste 

na 7 Keniaanse en Ethiopische dames. Afgelopen zaterdag liep ik in Rollegem-Kapelle. Ik won er 

tegen Ann Parmentier en Bianca Serroen. Normaal gezien loop ik op 18 mei de 20km van Brussel.” 

 

Ria Thienpont wint de 20 km Brussel 1u17’21”. 

Ria (39 jr) kon in de laatste kilometer nog 

versnellen en klopte Fatima Baouf met miniem 

verschil.  

18/05/14 – 40.270 deelnemers. Dus meer 

deelnemers dan supporters op een 

voetbalwedstrijd…Tevens aanwezig Rudi Van 

Bruwaene, als tempoloper voor 1u30) Rudi werd 

1535ste in 1u27’41”. Edwin Kint werd 6021ste in 

1u39’20” en Nancy Lammertyn 6246ste in 1u39’43”. 

(Nancy had haar in de huid van Danny Devos 

gestoken; nummer dat vrijkwam) 

“Op een zonnige zondagmorgen werden 40.270 

lopers door de centrumstraten van Brussel 

losgelaten, de één al meer getraind dan de andere, 

toch terug een overlijden van een getrainde jogger. 

Prachtige prestatie van Ria: ze won in een mooie 

chrono en het was wel warm! Ria kwam met de 

trein, met de nodige obstakels; in Brussel-Zuid 

moest ze liefst 5 keer van trein veranderen. Toch 

nog op tijd aan de Eeuwfeestpaleizen van het Jubelpark aangekomen, samen met Katrien.(bedankt 

voor de foto’s). Ria was zo gefocust op een mooie eindtijd, van winnen nog geen sprake, want ze had 

de wedstrijd bij haar thuis (Dwars door Brugge) moeten missen (communiefeest). Proficiat Ria !!! 

Rudi. 

 



 

De 20 km van  Brussel – podium Ria Thienpont eerste dame.  

Wie loopt waar vervolg…… 

Op dezelfde dag was Annick Coene bezig: 10 km in 1u01’06; Luc Maes liep de 50 km in 6u22’. Dirk 

Lannoo zocht op 16/05/14 het riante St-Martens-Latem op , niet om te golfen: 

Dirk werd 6de op de 10 km.  In “Dwars door Brugge” werd Bart Guillemyn 170ste en Patrick 

Deleersnijder 199ste. Bart dacht dat hij samen met Patrick voor Veerle De Jaeghere finishte (toen ze 

enkele  meters na hem haar medaille afhaalde). Veerle gaf met plezier stemadvies aan Bart. Bart wou 

's avonds nog eens de uitslag checken en constateerde dat Veerle toch een kwartier eerder 

finishte...ze had waarschijnlijk al een interview gegeven en dan pas haar medaille afgehaald. Bart liep 

nog een extra rondje(nvdr dus al 20km op de teller)  om zijn vrouwtje Natasha Verstraete te steunen. 

(meer detail volgt wellicht in de bijdrage van onze collega's vande rubriek joggingclub). 

 Na de 10 mijl in Aalter liep Luc Maes , nog eens 6 uur in Steenbergen: Luc werd 25ste in 56,44 km ; 

winnaar was Lucien Taelman. Ondertussen werd Ronny Verhaeghe 49ste in Stasegem (11,8km).  

Ria Thienpont wint de 7km in Wervik (25/05/14). 

Aalter: de 10 mijl en ook de 8 km !!!  Crit. Running Center Brugge -  Hulste . 

Meer dan 360 atleten namen de start aan het sportstadion van Aalter voor 1, 2 of 4 ronden van 4 km 
en dit op een erg winderig (windstoten van om en bij de 80 km per uur) en lastige omloop, 4 maal de 
brug over de E40 over. In de wedstrijd over 8 km kregen we een mooie overwinning bij de dames van 
trainster Els Van Coillie ( 13de in 32’36”) Bij de heren een (zoals altijd) snelle start van Pol Vackier 
(10de in 31’30”), doch halfweg ronde 2 kwam Patrick Deleersnijder (6de in 30’53”)  erbij. Verder in de 
uitslag komt Rik Lefevre (18de in 33’43”),terug na langdurig blessureleed; daarna een nieuw gezicht 
bij de dames, Sabine Denolf (43ste in 36’31”), sinds een tweetal weken aangesloten bij AVMO, verder 
Ronny Verhaeghe ( 48ste in  37’06”), al een tijdje terug aan het opbouwen; dan Glenn Jonckheere  
(nog een nieuw clublid) en Christa Geerolf, (68ste in38’50”) 
De 10 mijl 
Dirk Lannoo liep mee met de kopgroep en eindigde mooi als 10de in 59’42”, Rudi Van Bruwaene, dit 
keer als haas voor Veronique Coene kwam als 20ste over de meet in 1u03’01”. Dan volgen, Bart 
Guillemijn ( 44ste in 1u07’32”), Luc Maes (54ste 1u08’18”), Luk Devlaeminck (57ste in 1u08’54”),terug 



na kwetsuur, Katrijn Van Hulle (  61ste in 1u09’53”).Katrijn moest van haar trainer een vlotte loop  
doen – goed gelukt), Nancy Lammertyn (103de in 1u17’24”), Edwin Kint(110de in 1u18’29”) , Nabila 
Taguema ( 113de in 1u19’05”) en thuisloper Bart Reyniers (125ste in 1u21’36”). Ook in de uitslag 
Terryn Dany en Linda Vermeersch van de joggingclub. Zoals je ziet waren de oranje/blauwen goed   
vertegenwoordigd, 20 atleten en een pak supporters langs de omloop. 

Foto JC-Aalter (kopgroep 10 mijl met Dirk Lannoo  en Els van Coillie wint bij de dames de 8km) 
 
Watewyloop 01/06/14 - crit Running Center - 10 km (D + H) / 6,75 km ( D ). 
 
Els Van Coillie wint de jogging over 6,75 km bij de dames. 
 
Els werd 4de in het algemeen in 28'11" met ruim 1 minuut voorsprong op Sophie Tuttens.  

Het moeten niet altijd podia- of actie foto's zijn.  Els toont haar grote prijs aan Dirk Lannoo en het 
vrouwtje van Geert Royaert. Dankzij Katrien hadden we plaats aan tafel voor avmo-makkers ! 
Genieten na inspanning : de ideale ontspanning !     (foto Ignace Verkaemer) 
 



Ondertussen (rond 16u30- zonnig en zelfs zwoel) stonden onze lopers klaar voor de 10 km. Ik (Erwin) 

had mij voorgenomen om niet op het terras te zitten, maar hevig te supporteren voor alles wat 

oranje was ( den voetbal was toch nog niet begonnen ...) Ik kreeg een prachtig schouwspel te zien. 

De start. Davy Stieperaere ( winnaar in 33'59") had moeite om Dirk Lannoo (9de in 37'37" èn 1ste 

+45) af te houden. Dirk sprintte zich op de piste na 300 meter als 2de. Amaai, er waren wel nog 9,6 

km te lopen. De posities werden snel ingenomen. De plotselinge warmte op een golvend parcours: 

vanuit de vijverput (Finse piste) , dan steeds geleidelijk naar omhoog tot Watewy piste: zweten, 

zwoegen, hijgen om dan na een rondje piste terug wat te kunnen recupereren. Alexander Eggerick 

werd eerste Molenlander (6de in 36'25"). Alex in schoon gezelschap op volgende pagina. De vurige 

kleur op zijn gezicht komt wellicht door de inspanning en de zon (???).  Geert Royaert (16de in 

38'31")  had nog eens geluk dat hij niet moest werken. Geert liep constant in een tempo van 

15,5km/u en liet hoffelijk Sylvie Mulle voorgaan. Bart Verschaeve (22ste in 39'48") , gekwetst na een 

marathon beneden de 3 uur ! 3 weken geleden en toch terug: ik was blij om dit te zien. Bart 

Guillemyn (26ste in 40'32") deed op dit parcours wat hij al bewees in de Ekiden aflossingsmarathon 

in Brussel. Bart is powerplus (een beetje zoals Pol Vackier). Patrick Deleersnijder (28ste in 

40'58").liep afgemeten. Achteraf bleek dat zijn peesblad ontstoken was. Wij duimen voor Torhout!    

 

Ondertussen is Katrijn Van Hulle hard aan het trainen (o.a. afstand). Katrijn werd 39ste in 43'48". 

Katrijn kan veel rapper. We zouden haar graag zien "rappen". Alle hazen en konijnen worden daarbij 

bedeesd.... behalve Dirk Lannoo ... ( voer voor de veearts ...)  

Onze Rik is terug! Rik Lefevre (43ste in 44'42") kon glunderen. Heel mooi Rik. In al dat geweld liep 

Jens-Magnus Verhelst mee (geb. 2001- 54ste in 46'53") Het ventje van Katrijn (David Vroman) lukte 

57ste in 47'38". David koestert Torhout. Luc Maes koestert alles (60ste in 48'01"). Na de lange 



afstand, nvdr 50 km, tot 100km, zit de 'Thor"van Torhout dus degelijk tussen zijn 2 oren.  Sabine 

Denolf verraste meteen met een 65ste stek in 48'20" en 3de master! Lies Dosche (67ste in 48'22") 

kwam piepen en gaf als 13-jarige haar visitekaartje af. We verwelkomen An Vannieuwenhuyze 

(78ste in 49'54") : de 10km is voor haar een prachtig lonken naar meer speels... en ... inderdaad 

speelse Rudi Van Bruwaene (83ste in 50'48") was paraat , na een marathon 's nachts in Luxemburg 

City, - start 22u00 en aangekomen in 3u03'21", ???? Ja Rudi trok Nabila Taguema (82ste in 50'45"  èn 

1ste cat) naar een mooie zege. Moet er nog zand zijn ? Sorry, moet er nog haas of konijn zijn ? Ik 

denk, na al die prestaties, dat Rudi nu klaar is, om "opgezet te worden" in één of ander museum voor 

speciale zoogdieren. Enkel het geraamte telt; dus veel werk zullen ze er niet aan hebben.   Ronny 

Verhaege (92ste in 52'47") komt van ver, na ziekte en blessures, maar blijft progressie maken.  

 

Prachtige foto's van Dirk en Geert, 

Bart G en Patrick en Rudi, die 

Nabila en een aantal joggers 

haasde. 

(met dank aan Ignace Verkaemer). 

Erwin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie loopt waar ? 

Naast de Watewyloop, werd het een extra gevuld atletiek weekend met prachtige resultaten voor de 

Molenlanders. Op 29 mei was er de 10km in Jabbeke met 320 aankomsten. Winnaar werd Dieter 

Brouckaert in 31'07", 2de Stijn Fincoen in 31'18", 4de Frederik Colpaert in 32'25" en 149ste Emilie 

Butseraen in 44'15".  Dan Roeselaere Krottegem op 30 mei :145 aankomsten op de 5,2 km, met als 

4de Alexander Eggerick in 17'25". Liesbeth Vandevelde werd op de 10,4 km 33ste en 2de dame in 

41'02". Op de abdijenloop in Averbode (30mei) werd Annick Coene 1391ste in 1u22'41" op 2297 

aankomsten. Annick raakte gekwetst aan de knie, maar kon toch uitlopen. In Zwevezele (31mei) 

finishte Emilie Butseraen 24ste in 31'37" op de 7,5 km (102 aankomsten). Op 31 mei, de nacht voor 

de Watewyloop spoorde Rudi naar Luxembourg.   Rudi Van Bruwaene werd 22ste in 3u03'22" op de 

ING Night Marathon. Tevens winnaar masters +60. Er waren 1022 aankomsten. Op de Mc Bride run 

te Ieper (21,095 km en 837 aankomsten) won Dieter Brouckaert in 1u11'04". Tom Van Slambrouck 

werd 3de in 1u12'19" en Ria Thienpont 38ste in 1u21'39". Ria won bij de dames!  Woensdag 4 juni 

was er de Zilten (Roeselare). Alexander Eggerick werd 4de op de 3,5 km en Matice Van Walleghem 

21ste. (311 aankomsten). Op de 14 km was Liesbeth Vandevelde 2de dame (32ste) op 322 

aankomsten. Op zaterdag 7 juni  werd de Lakosta Halve Marathon gelopen van Kortemark naar 

Staden. Op de 134 aankomsten noteren we 2 provinciale kampioenen!  Frederik Colpaert (4de in 

1u17'16") (1ste M+35) en Dirk Lannoo (20ste in 1u29'45")(1ste M+50). Maandag 9juni was te doen in 

Kortrijk. Thomas Callewaert werd 4de op de 4,7 km (1406 aankomsten). Dirk Lannoo werd 17de op 

de 11,3 km in 42'30 en Annick Coene 809de in 1u01'42"  (1581 aankomsten).  

 Frederik Colpaert wint de 11 km in Kortemark (14/6)  in 36'30" (112 aankomsten). 

 

Ruiselede (14/6/14):  

De 6.15km met 162 aankomsten. Alexander Eggerick 5de, Dirk Lannoo 11de, Pol Vackier 27ste, 

Katrijn Van Hulle 28ste en 3de dame, Rudi Van Bruwaene  29ste, Patrick Deleersnijder 30ste, Luk 

Devlaeminck 37ste, Jens-Magnus Verhelst 38ste, Rik Lefvevre 39ste, Brecht Gordier 44ste, Sabine 

Denolf 57ste, Ronny Verhaeghe 56ste en Wout Gordier 71ste.   In Hulste werd Thomas Callewaert 

3de en Ronny Verhaeghe 41ste in de 13,6 km (91 aankomsten) 

Nacht van Vlaanderen 2014, relaas van de halve marathon.  (    verslag :Bart Verschaeve ) 

We schrijven acht uur, het startschot weergalmt en weg zijn we, met heel wat Molenlanders zowel 

op halve als op volledige marathon. Het plan voor de twee hazen van Katrijn (het 

konijn),binnenkomen  in Torhout  om en bij 1u30. Na de eerste hectische kilometer zitten we al 

meteen in het juiste ritme van  4.12/km mooi zo, de eerste tien km richting Ruddervoorde voelen we 

een lichte tegenwind, maar dit houdt ons niet van ons doel Katrijn bevoorraden, uit de wind plaatsen 

en haar op tijd binnenbrengen.  

Na vijf km prima doorgekomen op 21.20, en na de doortocht door mijn dorp ( Baliebrugge) op 

richting Ruddervoorde-dorp, Halfweg  noteren we een tijd van 45 minuten precies op schema en nog 

heel wat in de tank, en bij het naar achter kijken lijkt ons Katrijn ook nog heel fris te zitten, het is dus 

mogelijk vandaag, met de rekenschap dat we nu met wind richting Torhout mogen lopen. 



Km 12 toch maar wat extra energie in de tank doen voor Katrijn waarna het terug prima loopt, ook 

met de aanmoedigingen en een fietsende bevoorrading van water door Els Van Coillie op de fiets. 

Vijftien km ver en Katrijn krijgt last van haar hoofd dat steeds achterover wil vallen ( iets met 

geblokkeerde wervel bleek nadien bij de kine), we verliezen ons schema en schakelen over op doel 

twee 1u 32, wat nog steeds een prima verbetering zou zijn van haar pr.   

We komen Torhout binnen en bij het naderen van de Oostendestraat schiet ons een Molenlander 

voorbij ‘den Luc ‘ raast ons geruisloos voorbij, na een mooie indeling zal zijn wedstrijd zal hij net voor 

ons eindigen. Uiteindelijk lopen we over de streep in 1u32m40s, mooi resultaat voor ons konijn 

(katrijn), die heel tevreden mag zijn over haar wedstrijd en haar pr, en zonder het euvel met haar nek 

heel dicht in de buurt van haar doel ging eindigen. Bedankt aan Geert de medehaas die prima werk 

verrichtte, en aan alle supporters onder weg die ons door ‘mijn’ Baliebrugge aangemoedigd hebben. 

Goede bevoorradingen maar km aanduidingen niet overeen met gps, wat soms moeilijk maakte om 

precies op tijd te lopen. Doorkomst Baliebrugge na 7 km voor Katrijn.  

 

                   

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitslagen spoorde (sorry) speurde Rudi tussen de lange reeksen ; het resultaat... 

Op de 10 km waren er 1388 aankomsten. Podium voor Dieter Brouckaert (3de), 13de Thomas 

Callewaert. 20ste Alexander Eggerick, 79ste Liesbeth Vandevelde, 96ste Matice Van Walleghem, 

98ste Pol Vackier, 169ste Emilie Butseraen, 222ste Ronny Verhaeghe en 227ste Sabine Denolf. 

Prachtige prestaties van Molenlanders op de halve marathon (1388 aankomsten).  

Stijn Fincioen wint de halve marathon in 1u08'16"  , Frederik Colpaert is 3de in 1u10'30". 

Luk Devlaeminck (85ste in 1u32'28"), Katrijn Van Hulle( 85ste in 1u32'52") en 3de seniore; Geert 

Royaert (86ste in 1u32'55"), Bart Verschaeve (87ste in 1u32'56"), Nabila Taguema (300ste in 

1u50'48") en 3de V45), Linda Vermeersch (396ste in  1u58'34"), Annick Coene (435ste in 2u02'32" 

en Sonja Semetier (436ste in 2u02'35"). 

Op de marathon waren er 304 aankomsten: 4 Molenlanders waren goed voor 4 medailles Vlaams 

Kampioenschap!   Rudi Van Bruwaene (50ste in 3u13'05 - 1ste M+60), 58ste Patrick Deleersnijder in 

3u17'46")(1ste M+50), 74ste Bart Guillemyn in 3u24'09 (3de M+35), 145ste Luc Maes in 3u46'34" 

(2de M+60).  David Vromman ( de man van Katrijn Van Hulle ), bijgestaan door 3 clubmakkers 

finishte als 70ste in 3u23'23" -zijn debuut op de marathon. (hopelijk werd iedereen vernoemd...) 

Rudi. 

 

Egem - crit. wedstrijd avmo - 28/07/14 -Running center Brugge - Hulste.  

De weergoden waren dit jaar duidelijk niet in hun nopjes zoals voorgaande jaren. Juist voor de start 

van de wedstrijd gingen de hemelsluizen open en werden de lopers, toeschouwers en alle helpende 

handen op een fris stortbad getracteerd. Voor de lopers weinig problemen want veel zuurstof in de 

Egemse lucht wat resulteerde in een erg snelle wedstrijd. Alexander Eggerick  kon zich handhaven in 

de voorste gelederen en eindigde mooi als 8ste. Dirk Lannoo, zoals steeds vertrokken als een pijl uit 

een boog, liep tijdens de tweede ronde een blessure op aan de kuit en hield het voor bekeken, 

kwestie van geen verdere letsels op te lopen (seizoen is nog lang) . Rudi Van Bruwaene (moest maar 

3 ronden lopen M+60) kon anderhalve ronde in de buurt blijven van Charline, maar liep daarna 

gezwind naar de overwinning bij de Masters +60. Katrijn Van Hulle (nu zonder bekende haas) 

eindigde na Charline als 2de en mocht zo op het podium haar prijs in ontvangst nemen van het 

Patrick, David en Rudi; Frederik 

Colpaert ; Bart en Geert. 

Vorige pagina: 

Bart, Katrijn en halve Geert; 

Rudi met Bart G. 

 

 



Pittems Zotteken. Een spannende strijd werd geleverd door onze 3 masters met nu een verbluffende 

Bart Guillemyn als beste voor Bart Verschaeven en Patrick Deleersnijder. Pol Vackier  (al de ganse 

dag in de weer als helper van het eerste uur) nam zoals steeds een verschroeiende start maar moest 

zijn 3 kompanen laten lopen. Ook Luk Devlaeminck liep, zoals hij had voorzien, zijn wedstrijd aan een 

tempo van 13.600/uur Emilie, ‘smorgens nog haar laatste examen afgewerkt, sprokkelde ook haar 

punten voor het criterium. Ronny Verhaeghe (de avond voordien nog actief in Hulste) kon tijdens de 

laatste ronde een beetje afstand nemen van Edwin Kint. Katrijn, Pol en Patrick  en Alexander werden 

eveneens gehuldigd als beste Pittemse atleet door de voorzitter van het Egems Atletiekcommité   

(Rudi)  

nvdr ... als ik de uitslag van Rudi wil bekijken op de site van Egem, moet ik klikken op de"dames" 8,4 

km dan komt onze "rebbe" te voorschijn als 1ste masters +60 ( wellicht uit de ribbe van Eva ). Katrijn 

Van Hulle werd 10de (3de dame) -(  Dirk was aan de verkeerde afstand begonnen ?)   Op de 11,4 km 

mooie prestatie van Alexander Eggerick (8ste), 26ste Bart G, 31ste Bart V, 33ste Patrick D, 40ste Pol 

V., 57ste Luk DVl, 81ste Ronny V, en 84ste E dwin K. (totaal aankomsten = 97) 

Wie loopt waar - vervolg... 

Ondertussen was er een 24-uurloop in Maasmechelen... Luc Maes liep 154,14km (7de op 17 

deelnemers). Luc Maes  werd Belgisch kampioen M+60 !   

27/06 -Ronny Verhaeghe werd in Hulste 21ste op 46 deelnemers (10,8km). 5/07 - Koekelare: Emilie 

Butseraen werd 85ste op 225 aankomsten. (6,25km).  Frederik  Colpaert wint de 14,7 km in Kuurne 

in 48'02" (71 aankomsten). 05/07: Koekelare 6,25km en 225 deelnemers: Emilie Butseraen werd 

85ste. Ondertussen werd in Harelbeke op 04/07 de 11 km gelopen. Thomas Callewaert werd 2de  in 

37'45" en Ronny Verhaeghe 44ste in 50'06" (81 aankomsten). 

11/07- Alexander Eggerick wint de 5,7 km in Diksmuide (20'30"-27 aankomsten); Emilie Butseraen 

win bij de dames (24'56"). In Knokke op de 10 km finisht Ria Thienpont als 22ste (3de dame) in 

41'12" op 390 aankomsten. In Langemark werd Thomas Callewaert 2de op de 8,4 km  (190 

aankomsten) en in Zevergem werd Sabine Denolf 96ste op 264 aankomsten in 47'55". Zondag 13/07 

was er in Aalter een 6-urenloop met 95 aankomsten: Luc Maes werd 48ste en liep 55,577 km in 6 

uur. In Hulste werd Ronny Verhaeghe 36ste op 72 aankomsten (10,14km) in 45'09". Op de 10,73 km 

in Aalter Brug werd Linda Vermeersch 37ste in 57'35, gevolgd door Patrick Deleersnijder (57'39")-46 

aankomsten. Emilie Butseraen wint de strandloop van 5km in Nieuwpoort.  (Rudi). 


