
 
 

 

Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten. 

 

Wegcriterium 2014 AVMO Running Center Brugge-Hulste : start 11/11/2014 

 11/11/13 Deinze-Bellem    7 en 21 km   M/V 

 15/12/13 Deinze Brielmeersen winterloop 9 en 13 km  M/V 

 26/12/13 Tielt Kerstcorrida   5 en 10 km  M/V 

 23/02/14 Kortemark loopt   10 en 20 km  M/V 

 15/03/14 Kain(Doornik) Mont Sr-Aubert  10 km   M/V 

 29/03/14 Ingelmunster Brigandsloop  12 km (M) 6/12 km  (V) 

 25/04/14 Torhout Rembertcorrida  10 km   M/V 

 26/04/14 Oostrozebeke Ginsteloop  10 km   M/V 

 09/05/14 Aalter 10 miles    8 en 16 km  M/V 

 01/06/14 Tielt Watewyloop   10 km (M) 5/10 km  (V) 

 20/06/14 Torhout Nacht v. Vlaanderen  10/21/42/100  M/V 

 28/06/14 Egem saladeloop (! M+60jr = 9km) 13 km (M) 9 km   (V) 

 23/07/14 Koksijde Strandloop   10 km (M) 5/10 km  (V) 

 16/08/14 Zottegem Egmontloop   11 km (M) 8/11 km  (V) 

 23/08/14 Wingene    11 km   M/V 

 06/09/14 Koolskamp    10 km   M/V 

 14/09/14 Nieuwpoort Flanders Field marathon 42 km   M/V 

 14/09/14 Ieper Stadsloop   7 en 14 km   M/V 

 20/09/14 Meulebeke Dynamicarun  10 en 21 km  M/V 

 24/10/14 Jaarfeest Wegatleten Aarsele 

 ?  Acerta Ekiden Aflossingsmarathon : nog geen datum gekend. 

Data onder voorbehoud van wijzigingen van de plaatselijke organisaties. Ruime keuze wedstrijden 

en afstanden, dit op aanvraag van onze clubmakkers. Voor ieder wat wils. Dus Meedoen !!!   Iedere 

aangesloten clubmakker doet automatisch mee en wordt met punten beloond.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AVMO - Running Center Wegcriterium 2014: afspraken en reglement 

Het criterium dat Molenland inricht is bedoeld om onze eigen wegatleten te plezieren. Het aanbod is 

tamelijk ruim gehouden. Een 20-tal wedstrijden, gespreid over 11 maanden. Dit criterium kan je op 

de volgende wijze bekijken: samen naar wedstrijden trekken, samen onderlinge duels aangaan, elk 

op zijn eigen niveau presteren en dan samen wat nakletsen en genieten van een “après-running”. De 

punten komen vanzelf en de posities schommelen naarmate de wedstrijden vorderen. Naast het 

talent wordt ook de inzet beloond. Een combinatie van de twee levert dan de winnaar op. 

Ter herinnering nemen we het reglement nog eens door zodat er geen 

misverstanden ontstaan: 

Alle atleten die voor het seizoen 2013-2014 een VAL-vergunning 

hebben bij AVMO komen in aanmerking. Recreanten zijn uitgesloten. 

Je moet ZEVEN ( 7 ) wedstrijden uitlopen om in de prijzen te vallen!!!!! 

Het aanbod is groot genoeg. Enkel een slepende blessure kan je tegen 

houden. 

Hoe sprokkelen we punten? 

 Vier categorieën: dames en heren senioren en masters 

 Iedere clubmakker die aan één of meerdere criteriumwedstrijden deelneemt wordt 
automatisch gerangschikt.  

 Punten worden toegekend in volgorde van aankomst van clubmakkers per categorie, te 
beginnen vanaf  30 punten. We dalen af 30-29-28-27 enz. 

 Wie een wedstrijd wint krijgt 10 punten extra, een tweede plaats levert 7 punten op extra en 
een derde 4 punten. Daarvoor kijken we naar heren totaal en dames totaal. 

 De scores van de TIEN BESTE wedstrijden worden samengeteld. Iedere extra wedstrijd wordt 
beloond met 2 punten. Zo worden de veellopers ook beloond. 

 De dames hebben soms de keuze tussen 2 afstanden. Dit wordt aangegeven door “extra 
dames”. Op deze manier zal de factor geluk meespelen. Zo kunnen er nu en dan 2 atletes 
met de volle buit (30 ptn.) gaan lopen,naargelang de afstand. Ook bij de heren (op aanvraag) 
tellen meerdere afstanden mee: liefhebbers van het kortere werk komen zo ook aan hun 
trekken. (zie daarvoor tabel). ! corrida 5 èn 10 dames en heren !!! )      

 Wie tijdens het jaar verandert van categorie (senior wordt master), neemt zijn/haar punten 
gewoon mee naar de nieuwe categorie. 

 Cadetten en scholieren kunnen niet deelnemen aan het criterium. Wel de juniors, maar die 
worden ondergebracht in de categorie seniors. 

 Merk je een fout op in de puntentabel of heb je geen punten  gekregen ondanks je 
deelname, dan kan je ons helpen door direct te mailen . Fouten worden rechtgezet.  

 Iedere atleet die deelneemt aan het criterium is verplicht om zijn enige echte clubtrui te 
dragen. Geen clubtrui is geen punten!!!!! 

 De beste score per atleet wordt in aanmerking genomen  bij het lopen van meerdere 
afstanden op één dag  .  

 Veel loopgenot en de nodige dosis geluk. Wie wordt criteriumwinnaar 2014 ?  
 

 



 
 

Wie loopt waar ? 

Lombardsijde: 422 aankomsten op de 10km: 52ste en 2de dame en 1ste master Ria Thienpont. 

In Egmont aan Zee (Nl) werd Stijn Fincioen 28ste en Tom Van Slambrouck 54ste. Op zondag 19/01/14 

hadden we terug een winterloop in de Brielmeersen te Deinze. Dirk Lannoo werd 7de in de 9km op 

161 deelnemers. Annick Coene ( kersverse sportvrouw Tielt van het jaar ) werd 97ste en haar 

dochter Stefanie 98ste. Op de 13 km werd Bart Guillemyn 26ste, Edwin Kint 84ste en Dirk Vandewalle 

87ste. Nabila Taguema werd 104de. Op zondag   16 /02 hadden we terug een “winter”?-loop in Deinze. 

Op de 4,6 km werd Léon Dedecker 20ste, Victor Dedecker 22ste en Robbe Vroman 25ste op 93 

deelnemers. Op de 8,9 km was Alexander Eggerick 6de, Dirk Lannoo 7de, en Pauline Vackier 69ste op 

128 deelnemers. Op de 13,2 km werd Patrick Deleersnijder 19de, Bart Guillemyn 20ste, Pol Vackier 

25ste , Antoon Van Rijckeghem 26ste , Dirk Vande Walle 79ste en Nabila Taguema 100ste op 120 

deelnemers. Katrijn Van Hulle (56ste) werd 3de dame op de 13,2km. Dezelfde dag liep Luc Maes de 

marathon van Genk in 3u48’. Luc werd daarmee 73ste op 188 deelnemers. Zijn verslag:   

“Zondag 16-02-2014 liep ik de Marathon van Genk. Het was goed marathon weer, 7°, weinig wind en 

droog. Een mooi parkoers in bossen en geasfalteerd. Er moesten 7 ronden van ongeveer 6 km 

afgelegd worden. Maar er zaten 2 hellingjes in die op het einde toch doorwogen. Daar ik na 

nieuwjaar het wat rustiger deed verwachtte ik geen mooie tijd en liep deze marathon meer als 

training. De eerste 10 km liep ik aan  +- 11 km/h. Toen Patrick Kloek bij mij kwam volgde ik hem. Hij 

versnelde regelmatig wat tot bij een voorloper, bleef er dan wat bij om tegen hem te praten en 

versnelde dan weer tot bij de volgende lopers. Tijdens de bevoorrading stopte hij vaak om te 

drinken. Ik liep dan rustig door tot hij weer bij mij kwam. Heel de marathon heb ik niet gedronken. 

De laatste 10 km bleef hij snel door lopen en ik heb dan de wedstrijd uitgelopen in mijn eigen 

rustiger tempo. Op het einde kwam Wim van Hamerongen bij me. Ik moest mij nog wat rekken om 

bij hem te blijven, maar ik kon hem toch kloppen in een lange spurt. Ik eindige in 3u48’35”8 en werd 

73e (3de  M60) op 232 deelnemers vanwaar er 188 aan kwamen. Daar dit een betere tijd was dan mijn 

2de  beste tijd van 2013 (Antwerpen 3u48’37) was ik zeer tevreden. In de Marathon van Antwerpen 

zal ik een poging doen om mijn beste tijd van 2013 (Gent 3u44’47)te verbeteren. In Antwerpen 

hebben we het voordeel dat men beroep kan doen op hazen met ballons die onder een bepaalde tijd 

zullen lopen. Gino Casier won de marathon in 2u42’25”5 voor Andy Leliaert (2u43’49”5) en Nid 

Rumphakwaebn (2u53’22”9. Janet Cobby won bij de vrouwen in 3u43’28”.(Luc)”  

 

 

Jaarlijst marathons 2013. 

Onder de 3 uur waren er 434 atleten, waaronder 3 clubmakkers: 7de Stijn Fincioen (2u22.50”), 10de 

Dieter Brouckaert (2u27’52”) en 18de Tom Van Slambrouck (2u31’35”). 

 

 

 



 
 

Tielt – Kampioenen hulde 2014 : avmo : 3 laureaten : 1 ploeg – 1 vrouw en 1 man : teveel ??? 

De rechte lijnen blijken soms krom te zijn in zo’n kampioenenviering, en de kromme lijnen worden 

wat gerecht. We gebaren ons dan ook van “krommen-aas”. De voorstelling was best aanvaardbaar 

met speciale appreciatie voor het dansoptreden van Euterpe, Attitude en Lunatica !   

De verwachtingen waren hoog gespannen. A.V. Molenland had op nationaal niveau heel wat (lees 

Belgische) kampioenen ! We feliciteren hen in willekeurige volgorde : Roeland Gussé, Nathalie 

D’hondt, Bart Verkaemer, Gunther Vanhoutte, Jeroen Tanghe, Bart Huys, Rudi Van Bruwaene en 

Luc Maes. 

Voorgaande jaren was “sport-vrouw-ploeg-man” van Tielt gebaseerd op sportieve , maar ook op 

extra sportieve prestaties (clubwerking- vrijwilligerswerk) en konden de mensen in de zaal ook hun 

stem bijdragen. Deze keer was alles al beslist. Ik had daar geen probleem mee, maar heb nog altijd 

niet de wiskundige formule gevonden om deze uitslag te kunnen begrijpen…  

Annick Coene : sportvrouw van het jaar !    

Annick , proficiat ! Ik dacht toen en de prestatie en het charmerend element wordt beloond. Super!  

Dus we waren vol verwachting voor Rudi. Rudi Van Bruwaene, Belgisch kampioen marathon, bezig in 

onze club, bestuurslid van de wandelclub “Watewy-stappers” en sinds jaren seingever voor alle 

koersen in Tielt : kortom : hij verdient een “life- time- achievement” . Maar Rudi moest opboksen 

tegen een wereldkampioen  “bobybuilding” – ja zo staat dat in de programmabrochure “BOBY”-

building… nieuwe sport … Pas op alle respect voor Peter Geerolf.  

Wij dachten, dus de jury legt de lat hoog en gaat voor “de prestaties” ? Body en Boby … see more 

next week… Ik ,dacht …enkel het Belgische niveau telt en ze hebben body …en ze hebben een 

bobette indien nodig… Ik wist dus zeker dat we als AVMO-ploeg een prijs hadden: jawaddedadde : 

een team dat ook nog eens een Belgisch record neerzette bij hun titel van Belgisch Kampioen ! Graag 

deze bloemlezing: Bart Verkaemer ( Belgisch kampioen 4 x 800m en provinciaal kampioen 4 x 400m 

masters); Gunther Vanhoutte : indoor Belgisch kamioen 800m – outdoor : Belgisch kampioen 4 x 

800m, prov kamp 800m , 4 x 200m , 4 x 200 masters.  Jeroen Tanghe ( Belgisch kampioen 4 x 800m, 

prov kamp 200m / 400m, 4 x 200m en 4x 400m masters). Bart Huys ( Belgisch kampioen 4 x 800m, 

prov kamp  4 x 200m en 4 x 400m masters) . Raar maar waar , mijn wiskunde was niet deze van ’t 

Stad. Ik vermijd om in het rood te gaan, wil zeker geen blauwtje oplopen en ben al lang geen groentje 

meer. Ik was toen supporter van mijn club – avmo  - Dus deze reflectie is mij bijgebleven en ik heb 

bewust enkele weken gewacht om deze te uiten     

De wiskundige formule achter “het  stad” is geen parabool, laat staan exponentieel; Ook de stelling 

van Pythagoras is niet van toepassing. Ik zou zeggen: “we doen het op ‘dosko’s wijze” …   er bestaat 

nog zo een spreekwoord …. Hij (zij) is van Kanegem  …)  . Joepie : ik heb de formule van “Het Stad 

gevonden” : De Krommen-aas ! .   (ES) 

 

 

 



 
 

Kortemark – crit.avmo-running center Brugge-Hulste – 10 km en 20 km.  

Op een prachtige voorjaarsdag op 23 februari, maar met een scherpe wind, werd in Kortemark het 

wegseizoen op gang geschoten. De organisatie kan tevreden zijn : 1600 deelnemers over de 

verschillende afstanden. 

Stijn Fincioen wint de 20 km. (386 aankomsten!) 

Al van bij de start was er geen houden aan. Stijn had reeds na 3km (langs de putten) een voorsprong 

op zijn naaste achtervolgers. Uiteindelijk finishte hij met 2 minuten voorsprong in 1u03’48”, om 

daarna nog enkele kilometers bij te trainen. Uiteindelijk liep Stijn die zondag 43 km. 

Ria Thienpont wint de 20km bij de dames.  

Ria had heel wat meer moeite met Annelies Deketelaere en kon slechts na een verbeten eindsprint 

de overwinning op zak steken: haar tijd: 1u17’22” (alg 48ste). Rudi Van Bruwaene, winnaar +60 en 

89ste in 1u21’54”, begint de leeftijd ?) te voelen… of waren het de vele werkuren daags voordien op 

de wandeltocht in Tielt? Hij nestelde zich in een groepje jonge mannen en klokte toch nog af aan 

15km/u. Bart Guillemyn (113de in 1u24’08”) en Patrick Deleersnijder  (117de in 1u24’30”), bleven 

terug een lange tijd samen en tijdens de 3de passage langs de putten, konden ze het verschil met Rudi 

bekijken en zelfs een groet brengen. Ondertussen was Katrijn Van Hulle naarstig haar wedstrijd aan 

het lopen, in het zog van Bart Verschaeve, windscherm en haas van dienst. Ze werden 190ste in 

1u31’23”. 

Tom Van Slambrouck 2 keer 2de èn op de 10km èn op de 5km. (10: 361 lopers/5: 409 lopers) 

Tom (2de in 32’18”) moest in de 10km 12 seconden prijsgeven op Tom Meire. Bjorn Saelens werd 8de 

in 33’59”(5de cat+30), (Bart Verkaemer werd 11de in 34’24” (7de cat+30) Alexander Eggerick (20ste in 

35’36”) (7de cat+20) , ambieerde een plaats in de eerste 20. Opdracht volbracht!  Whoopy Franssen 

werd 2de cat +20 in 43’52”. Erwin Sissau 103de  in 44’26” (8ste cat+50) en Ronny Verhaege 160ste in 

48’32”. Annick Coene klokte af in 55’26”  (278ste). Uiteindelijk waren er 361 aankomsten. Op de 5km 

waren er 409 aankomsten. 2de Tom Van Slambrouck, 3de Reinout Van Hessche, 4de Thomas 

Callewaert en 84ste Milan Verschaeve. (foto onder: Bart Verkaemer en Bjorn Saelens in actie).  

 
Enkele wedstrijdmomenten van de 20 km op volgende pagina… 

 



 
 

 

 

 

Mooie foto’s van de organisatie van de 20 

km van Kortemark : Stijn, Rudi, Ria, Bart G. 

en Patrick, Bart V. en Katrijn. 

Het voorjaar is goed begonnen. Op naar 

Kain en den Brigandsloop te Ingelmunster! 

Erwin. 


