
 
 

 

Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten. 

 

Wegcriterium 2014 AVMO Running Center Brugge-Hulste : start 11/11/2014 resterende to-do’s 

 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 

 18/10/14 Acerta Ekiden Aflossingsmarathon  :  PER 6 ATLETEN PLOEGEN MAKEN !! 

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 ? 

Gits: op de 5 km (178 aankomsten) werd Thomas Callewaert 3de.  Op de 10 km (289 aankomsten) 

werd Liesbeth Vandevelde 84ste , eerste dame !. Tweede seniore dames : Emilie Butseraen. 

Venlo: halve marathon: 13de Stijn Fincioen in 1u06’47” op 6.329 aankomsten!  

Tijdens de Sportgala zaterdag 29-03-2014 werd Gunther Vanhoutte verkozen als 
Meulebeeks sportman van het jaar en ik als sportfiguur. (Luc Maes)  

“De zondag liep ik de halve marathon van Lier, kampioenschap van Vlaanderen. Na mijn 
opwarming moest ik nog eens naar de wc. Er waren maar 2 wc’s en er stond een lange rij 
lopers te wachten. Toen ik eindelijk mijn behoefte gedaan had knalde het startschot en ik 
moest onmiddellijk met de achtervolging beginnen.  Er waren meer dan 700 deelnemers en 
ik haalde de hele wedstrijd lopers in. Behalve de laatste 2 km. Dan kreeg ik het wat moeilijk 
en moest de wedstrijd in een wat rustig tempo uit lopen. Ik kon nog aankomen in 1u41:32 en 
werd hier mee 256e op 753 deelnemers, 7e M60. Jef van Steinen won bij de M60 in 1u27:21. 
Een tijd die Rudi Van Rruwaene wel moet aan kunnen want hij liep in de laatste 
Dynamicarun 1u25:07.Johan Karianke won bij de mannen in 1u06:51 en Els Van hooydonck 
bij de vrouwen in 1u26:16 “. (Luc Maes). 

Stijn Fincioen werd 18de inde marathon van Rotterdam : 2u19’10”! 

Thomas Callewaert werd 4de op de 7km in Wortegem-Petegem. 



 
 

 KAIN – Running Center Brugge-Hulste-CRIT avmo – een heel klein beetje een bergloop. 

Onder een prachtig voorjaarszonnetje werden niet minder dan 785 atleten de golvende straatjes 

rond Kain opgestuurd. 

Reeds van in het begin van de wedstrijd waren een 10tal atleten afgezonderd, onder hen 2 
Molenlanders, Bart Verkaemer en Alexander Eggerick. 
Beiden kregen het tijdens de beklimming van de Mont Saint Aubert lastig en moesten enkele atleten 
laten gaan. Bart kon toch nog de schade beperken en finishte mooi als 10de terwijl Alexander als 
21ste over de meet kwam. Een ander duo (volop in voorbereiding voor hun voorjaarsmarathon) Bart 
Verschaeve en Rudi bleef tot op een kleine kilometer van het einde in elkaars buurt. Bart werd 43 en 
Rudi 49 (2de Master+60) . 
Nog iets verder in de grote bende een 3-tal, Bart Guillemyn, Pätrick en Pol. Onze 3de Bart eindigde 
sterk als 70ste, op seconden gevolgd door Patrick op 76.  Pol (de ganse morgen reeds aan de grote 
opkuis van de piste en kantiene van AVMO bezig) moest zijn kompanen laten lopen en finishte als 
110de.   Volgende atleet aan de aankomst was Luc Maes (reeds druk in de weer met het bedelen van 
folders voor de Dynamicarun) als 222ste. Gedurende de eerste 6 km waren Nabila en Edwin in 
elkaars buurt (ze zijn beiden woonachtig in Ardooie) doch Nabila kon het tempo van Edwin niet meer 
volgen maar was toch tevreden met de eindtijd. Edwin als 367ste en Nabila als 417de. 
Ook Linda Vermeersch van de joggingclub liep deze (voor haar toch) zware wedstrijd maar de 
woensdagtrainingen rond Pittemberg, Poelberg en Szamatoulywegel …werpen hun vruchten af. 
  
Iedereen tevreden naar huis en zeker een aanrader om volgend jaar terug op te nemen in het 
criterium. 
  
Rudi. 
 
 
De Brigandsloop te Ingelmunster 29/03/14 – crit Running Center Brugge-Hulste : een klassieker ! 
 
In Ingelmunster lopen we graag: zowel joggers als wedstrijdatleten komen aan hun trekken. Eén 
probleem, de snelheid van onze wedstrijd is niet evenredig met het uur van onze thuiskomst. 
Wiskunde  kan raar kronkelen…en er was een kanaal, sommigen zeggen ‘De Leie’ , waar we 4 keer 
tegen de wind langsheen beukten, … daar kon enkel Brigand of Kasteelbier uitkomen. De omloop , de 
organisatie was perfect (moet gezegd !). Dus we waren blij, we konden ons ding doen , we lieten de 
Lente in onze longen lopen. Het smaakte naar meer, het smaakte naar zomer, het smaakte na ar 
voldoening  : nu zijn we zeker overtuigd ! We moeten dit blijven doen. We komen er allemaal sterker 
uit !  En dat bewees Milan Vromman in de jeugdloop ! Meedoen en ervoor gaan. Op de 3km was de 
jeugd van onze club present: Léon De Decker (14de), Viktor De Decker (25ste) en Robbe Vromman 
(26ste) op 72 aankomsten…Mooi !   
De 6km. 
Christa Geerolf  (57ste in 28’55”); 66ste Annick Coene (29’37”). De familie Debaets  was terug present : 

Vanessa stond terug op het podium (24’53”) en Roger met 30’24” . 

De 11,8 km (11,5).  

Alexander Eggerick wint bij de de senioren. 

Alex was heel content met zijn podiumplaats (10de in 43’05”). Winnaar algemeen was Frederik 

Vandenheede in 40’09”.  Dirk Lannoo (14de in 44’21”) liep een heel sterke wedstrijd, probeerde zelfs 

nog mee te gaan met Filip Vanhaecke, maar moest zich tevreden stellen met een 2de plaats in zijn 

cat+50. Bij de 60-plussers heeft behaalde Rudi Van Bruwaene een 2de plaats (32ste in 46’18). Terug 3 



 
 

podia voor onze club. Bart Verschaeve (36ste in 47’18) wilde de wedstrijd lopen op marathontempo 

en hield zich daaraan. Van discipline gesproken. Bart volgt nauwgezet zijn marathonschema. Koen 

Devarwaere  maakt enorme progressie. Koen finishte 39ste in 47’32”. Patrick Deleersnijder werd  

46ste in 48’16”. Pol Vackier (75ste in 50’56”) had duidelijk de kaasavond (daags voordien) nog niet 

helemaal verteerd. Katrijn Van Hulle( 101de in 52’47”) , terug podiumbeest, had beter verwacht ???  

Bart Guillemyn (104de in 53’10”) liep eerst ongeveer 15,3 km van Schuiferskapelle  naar Ingelmunster 

om dan te starten aan zijn 11,5km. Sterke Bart zal wellicht heel wat thermossen koffie en gebak 

verorberd hebben… Zijn vrouwtje moest deze dag ook heel sterk wezen! En den papa die geen 

openbaar of privé vervoer wilde nemen… We hebben dat ook nog meegemaakt. Nog zo’n sterk 

beest, Luc Maes (108ste in 53’14”) bleef aandringen en Erwin Sissau (111de in 53’23”), moest Luc laten 

voorgaan. Proficiat Luc! Rik Lefevre (121ste in 54’20”) is terug avmo-man na wat blessureleed. Rik , 

welkom !  Edwin Kint (166ste in 57’23”) , Nancy Lammertyn, (171ste in 57’46”, Nabila Tuguena(203de 

in 1u00’23”, Ronny Verhaege(230ste in 1u03’49”) vervolledigden de uitslag. Linda Vermeersch werd 

245ste in 1u06’10”. 

Erwin. 

Torhout 10 km (24/04/14)- crit  avmo - Running Center Brugge-Hulste. 

Torhout tekent altijd een mooi parcours: het bos, de groene long, de strakke weg naar de piste. Ik 
kon er niet bij zijn. Jammer. Gekwetst. We dachten … Torhout … en De Ginste, daags nadien, Zal dit 
wel lukken ? Bijna iedereen van onze club liep de twee ! Mooie natuurlopen lokken aas en haas.  Een 
konijn mag er ook altijd zijn, met of zonder pruimen. (dit is wel geen zinsnede uit werk van 
Rodenbach).  

Alexander Eggerick werd eerste Molenlander op 16de stek  in 35’24”. (376 aankomsten).Geert 
Royaert (36ste in 37’20”) : crescendo : guitig en geestig… the sky ???  Drie Molenlanders, elkaars 
schaduw, binnen de 30 seconden, en mooi beneden de 40 minuten! Torhout is wel een 
waardemeter!  Patrick Deleersnijder(67ste in 39’24”), Bart Guillemyn (74ste in 39’45”), Pol 
Vackier(78ste in 39’57”).  Els Van Coillie (95ste in 41’21”) werd 2de dame V40. Katrijn Van Hulle (112de 
in 42’33”) zorgde voor het 2de avmo-podium als 3de dame in haar categorie. Katrijn volgt nauwgezet 
een trainingsschema en was niet erg opgezet met haar tijd. (De vruchten zullen nog komen) . 
Hopelijk worden dit dan “Wilde Bloemen”. (dixit Frank Boeijen). Konijnen en hazen lusten dergelijke 
salades. De SALADE IN EGEM WORDT NU GEPLANT …  dus allen daarheen op 28 juni 2014 !!! Luc 
Maes (124ste in 43’22”) kon rustig zijn ding doen, daags nadien “De Ginste” lopen en jawel dan zijn 
Antwerp marathon bekampen. Luc, de goesting blijft borrelen.. Emilie Butseraen 130ste in 43’46”, 
Ronny Verhaeghe 164ste in 45’50”, Glenn Jonckheere 227ste in 49’16” ( Welkom Glenn !!!) . Nabila 
Taguema verbeterde haar beste tijd : 49’20” ( 231ste): haar spoorwegman op rust was deze keer 
Edwin Kint ( 232de in 49’20”). Nabila en Edwin : “on the rails”!  We mogen onze Linda Vermeersch  
niet vergeten (aansluiten wordt een must !!!): 265ste in 51’42”).  Naast de sport is Linda ook met 
andere zaken bezig zoals:  Linda  (en al haar collega’s) zorgden voor ontbijt (“kom op tegen kanker”) 
– was in orde ! – Als het goed is vindt iedereen dat gewoon ?   Ten slotte een nieuwe clubmakker, 
Glenn Jonckheere 227ste in Torhout : mooi debuut! 

Op de 5km in Torhout werd Jens Magnus Verhelst 37ste op 228 aankomsten. 

 

  

 

 



 
 

 

 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak 

kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken 

als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

Rebbe breekt de ribbe van 3 uur in zijn marathon van 

Antwerpen ! Na 2 jaar terug onder de 3uur! 

02u59’28” !  Een 60-plusser, die dat presteert, moet uit 

een speciale ribbe geboren zijn : een atleet die de stress 

te lijf gaat    met wat hopscheuten, maar ook een echte 

clubmakker, krom gedreven door inspanning, haast 

verzadigd van alle duurlopen en wandeltochten . Toch 

hielp Rudi Van Bruwaene daags voor zijn marathon nog 

mee als seingever bij de Ginsteloop in Oostrozebeke in 

de regen. Rudi had nochtans alles over om zijn 

trainingsarbeid te verzilveren: geen alcohol (ice tea e.a.) 

Twee  weken voordien. Het koste hem uren slaap (boven 

de 3 uur); dus besliste hij om een slaapmutsken te 

drinken op de voorlaatste woensdag voor de marathon. 

(foto Patrick Deleersnijder) .  Wij waren gerust. We 

herkenden onze Rebbe terug.  Een dikke kus Rudi 

(daarvoor zullen onze dames wel zorgen ???) ; Ge zult er 

ook wel ene mogen geven aan ons hé (zeg genen kus 

zulle!). Proficiat !!! 

Erwin Sissau. 

 

 

 (verslag Antwerp marathon Rudi). 
 
Op een mooie doch frisse zondagmorgen werden 2170 atleten de weg opgestuurd van Linkeroever door de 
Konijnenpijp (Waaslandtunnel) doorheen de metropool die Antwerpen heet;  ronkende namen als Hoboken, Wilrijk, 
Borgerhout (een mens zou daar iets sneller doorlopen), Berchem om zo, via Deurne (Sportpaleis) de Scheldekaai de 
Antwerpse Markt te bereiken aan de voeten van Brabo (gelukkig was de fontein uitgeschakeld). 
Na een maandenlange voorbereiding met Bart en Johny (wandeltochten) was de wil er om nogmaals te proberen 
onder de magische grens van 3 uur te lopen. Nadat de mensen van Sporza mij enkele keren mooi in beeld konden 
brengen (niet gemakkelijk) werden we om precies 9 uur de weg opgestuurd door de iemand van het Schoon  
Verdiep. Burgemeester De Wever kon zich enkel vrijmaken voor de grote massa (10 miles). Gedurende de ganse 
wedstrijd de tempomakers van dienst kunnen volgen, enkel aan 34 km een moeilijk moment, maar met een Etixx-
gelleken er snel terug bovenop. Toen ik op de Schedekaai de microman kon horen moest ik nog ongeveer 400 meter 
lopen, de lopers kwamen dan aan de eindmeet in een tijd van 2u58.15.  Heb dan nog ‘’geprobeerd’’ om iets sneller 
te lopen tot ik op 50 meter van de eindmeet de klok zag met een eindtijd van 2u59.29 (missie geslaagd) 97ste op 
1910 aankomsten en winnaar Masters +60.  Ondertussen heb ik nieuws van de NMBS (was het Belgisch  
kampioenschap) - ben er als 3de geëindigd en als 1ste Master +60. 
Zit in de voorlopige selectie voor het Europeeas Kampioenschap dat plaats vind op 30 juni 2014 in Nurnberg. (6 
atleten voor 4 plaatsen)  …Nu op naar de volgende marathon op 31 Mei in  Luxembourg.   
 



 
 

Relaas van de marathon van Dusseldorf 2014 door Bart Verschaeve :02.58’51” !!! 

Zondagmorgen ochtend van de marathon, buiten kijken en zien dat het water met bakken uit de 

hemel valt. Dit valt natuurlijk tegen, maar soit we moeten erdoor, ook dit is deel van het wel of niet 

slagen van een marathon. 

Na het ontbijt om 6u 15, de loopkleren aantrekken, maar wat gaan we dragen singlet alleen, singlet 

met loopshirt onder? Toch maar besloten om het iets warmer te doen en voor het laatste te gaan, 

gelukkig bleek nadien, want het bleef regenen en waaien hier in Dusseldorf. Half Negen trainingspak 

uittrekken en me klaarmaken om in wedstrijdvak te gaan staan, de regen blijft vallen en moraal zit 

toch diep, probeer dit niet te laten blijken en vertrek naar de start. 

Eenmaal gestart neem ik meteen mijn plaatsje in de groep van 3u, die toch wel heel snel van start 

gaat met een tempo van 4.10 min/km. Na 9 km kom ik voor het eerst mijn vrouw en trouwe 

marathonvolgster tegen en het gaat prima. Tweede punt van afspraak 22 km, nog steeds lachend 

gezichtje en roep haar dat ik doorkwam halverwege op 1u29min prima op schema dus! 

           

PUNT 9 KM                                                          PUNT 22 KM 

Na 28 km besluit ik de groep 3u die nog steeds aan gemiddelde van 4.11min/km loopt,  te laten gaan 

en mijn eigen tempo te zoeken waarop ik nog steeds binnen ben onder de magische 3uur zoals 

vooropgesteld.  

35 km ver en 2u28 gelopen, het geloof in een goede afloop groeit, en als ik dit kan tempo kan 

volhouden dan is mijn doel bereikt. Van dan af aan voel ik de benen niet meer maar loop toch mooi 

dit tempo verder, zonder er weet van te hebben dat het ondertussen gestopt is met 

regenen.  



 
 

PUNT 33 KM 

De laatste kilometer langs de rijn staat er heel veel volk en besef ik dat ik iets verwezenlijkt hebt wat 

ik niet had durven dromen, de klokt tikt af op 2u58m51s een verbetering van mijn besttijd met maar 

liefst12 minuten, ik kijk naar boven en zie Tinne staan, beiden met een blik met tranen van geluk, WE 

DID IT ! 

Met heel veel dank aan mijn trainingspartners Johny en Rudi, de loopmaten van AVMO die mij elke 

veertien dagen de woensdag vergezellen, Jan Lazeure van mensana die dit schema opstelde voor mij 

en zeker en vast Tinne en de kids die heel veel begrip toonden en steun boden in deze voorbereiding.  

Hieronder de tussentijden van mijn race in Dusseldorf. 

 00:42:05 | 01:29:03 | 02:06:55 | 02:49:39 |   02:58:51  

      10km                     half                        30 km                      40 km                      eindtijd 

Luc Maes : verslag van mijn Marathon van Antwerpen 2014… en nog meer! 

Een week na mijn 4 daagse training op en rond de Koppenberg, had ik weer een druk loopweekend. 
Donderdag 3 x de Crokytoer van 9,700 km waarvan 1 maal snelwandelen, waar ik mijn snelwandel-
record van het Crokytoer verbeterde (58’29”06). Ik ben van plan om dit jaar voor de eerste maal aan 
het Belgisch kampioenschap 100 km snelwandelen deel te nemen.  Vrijdag nam ik deel aan de Vives-
Rembertcorrida te Torhout (10km). Met een tijd van 43’29”992 werd ik 124e op 376 aangekomenen 
en winnaar in mijn categorie M+60.  
Zaterdag liep ik op mijn 62e verjaardag de Ginsteloop (10km). Hier werd ik 43e op 96 aangekomenen 
en 3de in mijn categorie M+55 in een tijd van 43’54. Na 2km slaagde ik er in om bij Joost Coudenijs, 
een beter lopende Croky-boys, te komen. Maar toen hij wat versnelde moest ik hem lossen. Naar het 
einde toe kwam ik weer wat terug maar ik geraakte er niet meer bij. Joost werd 36e in een tijd van 
42’37, Proficiat!   
Zondag liep ik in Antwerpen mijn 110e Marathon en 201e Marathon en ultrawedstrijd. Daar ik redelijk 
goed getraind was hoopte ik op een tijd van onder de 3u44’, mijn beste tijd van 2013. Ik was van plan 
om te starten achter de hazen van -3u30’. Maar doordat deze boks praktisch vol was startte ik 
achteraan in de boks van -3u15’. Ik liep mijn eigen tempo zonder de hazen van -3u15’ te volgen. Na 
een tijdje volgde ik een groep die voor en tijd van 3u20’ liep. Na 18km vond ik hun tempo wat te snel 
en ik liep een wat rustiger tempo.  
Na 21km kwamen de hazen van -3u30’ bij me die ik volgde tot aan +- 25km. Toen kreeg ik het wat 
moeilijk en liep maar een tempo van 10 a 11km per u meer. Ik werd toen door enkele lopers 
ingehaald. De laatste 10km kwam ik er weer door en ik haalde terug weer lopers in, vooral de laatste 
2km. Ik kon nog eindigen in een tijd van 3u35’47. Met die tijd werd ik 621e op meer dan 2.000 
deelnemers en 4de in mijn categorie M+60. Daar dit mijn beste tijd is in de laatste 4 jaar ben ik daar 
heel tevreden mee. Ik ben dus op mijn 62 jaar toch nog niet helemaal versleten en zie hoopvol uit 
naar mijn volgende Marathon. Rudy Van Bruwaene won in de categorie M+60 in een mooie tijd van 
2u59’29 waarmee hij 96e werd, proficiat Rudy! De Keniaan Moses Mwarur won de marathon in 
2u15’10.   
Volgende vrijdag vertrek ik voor de 44e maal te voet op bedevaart naar Halle (85km). Gelukkig deze 
maal niet om vrouwen in verwachting te maken. Anders zou ik weer te voet moeten terug komen. In 
het verleden ging ik 4 maal voor 4 vrouwen die geen kinderen konden krijgen op bedevaart naar 
Halle, met de belofte om ook te voet terug te komen als ze een kindje konden krijgen. Alle 4 die 
vrouwen geraakten in het jaar dat ik voor hen naar Halle ging in verwachting van hen eerste kindje. 
Waardoor ik het volgend jaar ook te voet weer van Halle naar Meulebeke kwam. (Luc) 
 



 
 

 
 
De Ginsteloop in Oostrozebeke zaterdag 26 april 2014 – terug een crit-wedstrijd op een 

natuur-parcours!  - de 10 km : 

Bart Verkaemer trok zich daar weinig van aan en werd 3de (alg) in 34’14”.  

Nog in de top-10: Alexander Eggerick 9de in 36’10”, dan thuisloper Dirk Lannoo, 13de  in 36’54”, een 

verrassende Koen Devarwaere op 25ste stek in 40’03, Bart Guillemyn (27ste in 41’02”) en Pol Vackier 

(29ste in 41’31”).  Patrick Deleersnijder (super in Torhout), werd 38ste in 42’47”. De meesten ( behalve 

Bart V, Dirk L en Koen D)hadden daags voordien Torhout gelopen. Luc Maes (43ste in 43’54”) deed het 

3-luik: Torhout-Oostrozebeke en de marathon van Antwerpen. Ronny Verhaege 56ste in 46’55”, 

Edwint Kint, 71ste in 49’06”, en Luk Devlaminck 72ste in 49’07” (terug na blessure); totaal 96 

aankomsten.  

Bij de dames werd Katrijn Van Hulle 3de dame algemeen 42’48”, en 2de in haar categorie. Nabila 

Taguema was 82ste in 52’0”.  Beiden hadden ook Torhout daags voordien gelopen. Voordien was er 

een 3,4 km: daarin werd Robbe Vromman 3de en Tim Philips 4de op 26 aankomsten.  

Op de 6,7 km behaalde Brecht Lannoo een 2de stek op 39 aankomsten.  

De Ginsteloop blijft een mooie wedstrijd en dito organisatie !  Houden zo!   De Ginste -O’Beke , 

dank voor de mooie wedstrijdbeelden van studio “Verkaemer”!   

In de regen ….veel zuurstof… volgende … van het aankomst tot start !  
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