
Koolskamp 10 km M/V - avmo - criterium Running Center Brugge - Hulste - 06/09/2014 
 
Tim Soenens wint de 10 km van Koolskamp.  Katrijn Van Hulle wint bij de dames , voor Elke Spriet 
en Sabine Denolf wint bij de dames masters. 
 
Een mooie en ‘’droge’’ zaterdagnamiddag en niet minder dan 16 oranje-blauwe atleten aanwezig 
voor de 10 km van Koolskamp, ingericht door de Vrije Sporters uit Koolskamp.  
A.V. Molenland schitterde als numero uno op 3 podia !  Onze club leverde ook ruim 20% van alle 
deelnemers voor de loopwedstrijd in koolskamp. 
Tim Soenens (32'22") won vrij vlot. Na 1 km maakte hij het af en zegevierde met een voorsprong van 
2 minuten. Dan kwam het fenomeen 'Katrijn Van Hulle'(42'12") , die gedurende deze wedstrijd een 
‘’onbekende’’ haas uit haar hoed toverde. (nvdr.. ik zou Katrijn eens graag zien met een hoed op ons 
feest in Aarsele op 24/10/14.)  Bij de masters dames werd Sabine Denolf ( 37ste in 47'11") gehuldigd 
als winnares. Dirk Lannoo (6de in 37'46") ontplofte bij de start om het duel aan te gaan met Filip 
Vanhaecke.(cat +50)   Dit getuigt van heel veel moed. Ondertussen had Dirk een voorsprong 
opgebouwd op zijn clubmakkers Rudi Vanbruwaene ( 7de in 38'25") en Bart Verschaeve (8ste in 
38'29") Rudi en Bart losten mekaar voor geen vin en dreven elkaars lont...( vuurwerk ???)            
(beiden lopen tijdens het komende weekend een marathon : Bart in Bordeaux (Medoc = wijn) en 
Rudi in Nieuwpoort (langs de frontstreek)- nvdr - de streek is ook gekend van de vele geraamten, de 
'rebben', het klyte-slijk, -- maar zonder al te veel maïs. Rudi houdt van maïs, Bart V prefereert nu de 
Medoc marathon.  Dan kwam er terug een leuk koppeltje aanzetten, gewaagd aan elkaar en 
gedreven door elkaar: Patrick Deleersnijder (11de in 39'26") en Bart Guillemyn (12de in 39'27").  
Deze keer was Patrick één  seconde sneller. Voor Bart waren er wel excuses ... een trouwfeest in 
Ieper ... kan in de kleren kruipen... Bartje was toen wel een schatje (nvdr) en wij vinden dat leuk 
(zeggen ze op face-book).  Dan kwam, nog zo een snelle starter, Pol Vackier (19de in 41'48") die zijn 
eindtijd van 2013 toch verbeterde. Ons Katrijn Van Hulle ( 20ste in 42'12" en eerste dame)  had haar 
haasje moeten laten lopen maar haalde toch haar voorspelde eindtijd. Dan 3 atleten dicht bijeen: Luk 
Maes 22ste in 43'53") , Elke Spriet ( 23ste in 43'54") en Luk Devlaeminck (23ste in 43'54") (laatste 
training voor de IFFmarathon). Luk was (nvdr -erwin) vocaal ruim de meerdere tijdens de eerste 
ronde van 2 km. We (Elke en mezelf konden nauwelijks op de frisse uitspraken van Luk enig 
commentaar geven. Luk is duidelijk klaar voor zijn Flanders Field Marathon!    Erwin Sissau (30ste in 
45'19") liep (een week na het huwelijksfeest van zoon Jeroen) een voorzichtige wedstrijd . Het was 
lang geleden (van maart) Het voelde lekker om nog eens te finishen.  Ronny Verhaeghe - 34ste in 
47'09"- (kersverse opa – proficiat) had de vrijdagavond reeds een wedstrijd gelopen in Hulste, kwam 
een paar seconden voor (de winnares bij de masters) Sabine Denolf ( 37ste in 47'11") binnen. Voor 
een surprise zorgde Bart Reyniers,(41ste in 48'03") die zijn (ex)collega Edwin Kint (45ste in 48'56") 
reeds vroeg in de wedstrijd tot achtervolgen verplichtte. Edwin bleef wel gedurende de ganse 
wedstrijd in de nabijheid van Tom Dedecker ( 46ste in 48'57")  Ook van de partij, en hopelijk in 2015 
aanwezig als ‘’aangesloten lid’’ was Linda Vermeersch(61ste in 55'16"). Ook David Vromman 
(echtgenoot van Katrijn) liep deze 10 km in voorbereiding voor zijn triatlon. 
In de jogging over 4 km, veel jong geweld van AVMO : Thomas Callewaert werd 2de (liep de dag erna 
een wedstrijd in Poelkapelle waar hij aan de leiding staat van het Baekelandtcriterium), de broertjes  
De Decker, Leon als 5de en Viktor als 6de werden gevolgd door Jens Magnus Verhelst. Ook Lukas 
Scheffers, Iwein Claus en Isabelle Deceuninck komen in de uitslag voor. (hopelijk niemand vergeten) 
Bedankt aan alle aanwezige supporters en vooral aan Hanne voor de fotoreportage. 
  
  
Rudi  en Erwin. 
 
 
 
 



Flanders Field Marathon - avmo crit Running Center Brugge-Hulste 14/09/14 
 
Met 6 Molenlandatleten aan de start van de IFF Marathon tussen Nieuwpoort en Ieper. 
Persoonlijke records sneuvelen tijdens de IFF Marathon 2014. 1300 deelnemers en 1033 opgenomen 
in de officiële uitslag. 
Was het de herdenking aan 100 jaar Grote Oorlog, de massa supporters onderweg, het prachtig weer 
met toch een tegenwind tijdens de laatste 15 km, ik denk het niet, enkel de prachtige trainingsarbeid 
gedurende de vele voorafgaande weken deed zijn duit in het ‘’legendarische’’ zakje.  
 

Geert Royaert met zijn lieftallige echtgenote 
Kathy aan zijn zijde, liep een voortreffelijke 
marathon,enkel tussen km 35 en km 37 een 
zwak momentje maar er snel terug bovenop 
gekomen. Met een eindtijd van 2u55.26 als 
21ste en tevens als 3de M+40. (PR nr 1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Rudi Van Bruwaene met zijn (ex)collega NMBS aan zijn zijde, kon 
zich terug niet bedwingen en liep meer voor de tempoloper 
(eindtijd 3 uur)dan in de grote groep erachter. Hij kreeg het lastig 
aan km 37 en buikkrampen aan km 39 en kwam een luttele 7 
seconden te laat binnen. Eindtijd 3u00.07 als 40ste en winnaar 
M+60. 
Patrick Deleersnijder met het Pittems Zotteken  (Luk), zal er weer plezant aan toe gegaan zijn, kon 
gedurende lange tijd bij de tempoloper blijven van 3u15 om hem op het einde in de steek te laten. 
Finish in 3u15.12 (PR nr 2) als 100ste. 
 

Voor de surprise van de dag zorgde Luk 
Devlaeminck in het bijzijn van zijn zoontje.  
Gedurende lange tijd bleef hij in de nabijheid 
van Patrick en kon zo een fantastische tijd 
neerzetten. Eindtijd : 3u15.31 (PR nr 3) als 
101de. 
 
 
 
 
 

 
 
Dan kwam Bart Guillemyn met de sympathieke Linda als coach 
onderweg. Bart kan nog veel beter maar hield terug halt bij de 
verschillende drankposten om daarna terug zijn weg te 
vervolgen. Finish : 3u16.56 (PR nr 4) als 115de. 
 



Als zesde loper kwam Luc Maes aan in Ieper. Tot 3 dagen voor 
de wedstrijd wist hij nog niet of hij mocht meedoen, vergeten 
inschrijven en pas erg laat de bevestiging tot deelname. Liep 
wel met een borstnummer met Sonja (?) de ganse marathon. 
Finishtijd : 4u00.34 als 573ste.   
Bedankt aan de vele supporters zowel onderweg als bij 
aankomst op de Grote Markt in Ieper. Na de wedstrijd werd 
eer nog lang nagepraat op en rond de Ieperse Markt met 
collega atleten van allerlei rang en stand. Op naar de volgende 
recordrace. 
 
Rudi 
 

 
 
Ieper - 7  en 14 km in de namiddag rond 16u00 - het werd  warm... (crit- wedstrijd avmo) 
 
De 7 km langs de buitenkant van  de Vesten, doorheen  de Meensepoort, Op de vesten en dan 
doorheen het centrum van Ieper naar de Grote Markt toe. Gewoon subliem : een boost via het 
natuurschoon van de Vesten, het specifieke karakter van Ieper, de massa's toeschouwers en de 
riante climax naar Grote Markt van Ieper toe. 
 
Els Van Coillie wint de 7 km bij de dames (algemeen) !  (336 aankomsten) 
Bart Verkaemer (5de in 24'12") 1ste bij de M35, Erwin Sissau( 69ste in 30'59") 1ste bij de M55)  
 

               
 

( Els Van Coillie wint bij de dames de 7 km; Erwin Sissau geniet heel onverwacht van een 1ste plaats 
M55 en krijgt nog wat meer aandacht van Katrijn Van Hulle : 2014 is voor haar nu al een super jaar ).  



 
 
 

 
 
Na Bart als winnaar, kregen we nog een podium met 
Christa Geerolf (143ste in 34'47" en 2de V45). 
Op de 14 km nogmaals een podium met Dirk Lannoo als 12de in in 52'10" en 3de M45.  
 
 
Hierna volgen nog  enkele sfeerbeelden van Flanders Fields Marathon. 
 
(Erwin) 



Wie loopt waar ? 

Koksijde 27/08 : Liesbeth Vandevelde wint de 5km (308 dln) in 21'31". Nazareth 29/08: Matice Van 

Walleghem is 8ste in 21'21" (185dln) en Eugene De Bruycker 85ste in 31'26". Erwetegem 30/08: 

Eugene De Bruycker ,op de 3.7 km 21'49" (34dln). Zedelgem 31/08 - 10,06km (68dln). Diether 

Brouckaert wint in 34'15" en Rudi Van Bruwaene is 6de in 39'34" (3de M+40?).  Er was daar dus 

geen cat +60...Op de 10 mijl in Tilburg (in volle voorbereiding voor zijn marathon) werd Stijn Fincioen 

16de èn 2de Belg in 50'14".  Te Torhout (St-Henricus) wint Frederik Colpaert voor Alexander 

Eggerick. Thomas Callewaert wordt 3de in Poelkapelle op de 10.8 km in 35'51" (119dln). Hulste 

(5/9)- 10,7 km : Ronny Verhaeghe wordt 30ste in 50'25". Rumbeke (13/09) - 11,4 km : Alexander 

Eggerick wordt 3de in  39'04" en Liesbeth Vandevelde 24ste in 17'27" (3de dame). Op 14/09 op de 

9km werd Sabine Denolf 1ste dame in 42'31"(52 aankomsten) . In Zaandam NL werd Stijn Fincioen 

24ste in 50'38" op de 10 mijl (788 dln). Jan Petralia wint de  trial in Roosdaal (21/09) in 1u29'54". 

Passendaele (14/09): Matice Van Walleghem wordt 7de in de 4,85 km -35 dln. Op vrijdag 19/09 

werd Matice Van Walleghem 4de in 14'55" en Margot Van Walleghem 21ste in 20'03" (26dln). Op 

zaterdag 27/09 waren er in Rumbeke op de 10 km 582 deelnemers met mooie ereplaatsen voor onze 

clubmakkers:  4de Thomas Callewaert in 34'01", 7de Alexander Eggerick in 34'29" en 55ste Liesbeth 

Vandevelde in 40'50" (3de dame).  Op zondag 28/09 werd Stijn Fincioen 9de (30'14") in Utrecht 

(10km). Dezelfde dag in Oostende op de 8km: (627 dln) met als 33ste en 2de dame Emilie Butseraen 

in 33'35". Op de marathon waren er 233 aankomsten. Rudi Van Bruwaene was tempomakre voor 

3u15' en finishte in 3u14'44". 

 

 

Marathon Du Medoc 2014 
 

  
Na de intense voorbereiding voor mijn voorjaarsmarathon in Dusseldorf, was het deze zomer tijd 
voor een iets minder stipte en noodzakelijke voorbereiding, voor de marathon “ LE PLUS LONG DE 
MONDE”. 
Wat 30 jaar geleden startte met een deelnemersveld van 500 atleten, is heden ten dage uitgegroeid 
tot een marathon met 10000 deelnemers. Het speciale aan deze is dat bijna iedereen verkleed loopt, 
en dat er een twintigtal bevoorradingen zijn met water, bananen, rozijnen, koeken, enz (EN WIJN), en 
er elke vijf km  groepjes optreden om de ambiance te verzekeren. Streefdoel voor mij, binnenlopen 
in om en bij de vijf uur, wat me haalbaar lijkt! 



     
 
13 november 2014 : een half uur voor de start worden we opgewarmd door een Braziliaanse groep 
met op verschillende  podia wat danseressen. Na het startschot begint het bonte allegaartje op gang 
te komen, en na 1 km staat er aan weerszijden van de weg een ontbijttafel voor de deelnemers die 
dit ‘s morgens aan zich lieten voorbijgaan! Het duurt toch wel een vijftal km vooraleer we in ons 
ritme komen en het eerste Château in zicht komt : Château ‘Montrose’ 
Daarna volgden de kastelen elkaar op met o.a. Phelan Ségur, Lafite, Marbuzet,Cos d’Estournel, 
Mouton Rothschild, enz. om er maar enkele van de eerste helft van de marathon te vernoemen.  
Tijd halverwege : 2.00 00 dus mooi op tijd om doel te halen, maar de zon  (28 graden ondertussen) 
blijft wel heel erg veel hitte geven, wat dan weer leidt tot dorst hebben!  Met andere woorden 
doorlopen en verder wijn drinken zeker. 
 

               
 
Na ons aan enkele danspassen te hebben gewaagd met plaatselijke groepjes, lopen we verder via 
Beychevelle en de superlekkere Leoville Poyferre.  
De benen voelen zwaar, maar geven geen krimp. Op km 39 krijgen we een oestertje, km 40 laat ons 
genieten van een stukje entrecote en km 41 levert een ijsje op!  
Tenslotte loop ik tussen de mensenmassa van supporters over de finish in een tijd van 4u 20m en 51s 
670ste op 10000 starters). 
Na het krijgen van een medaille, een fles wijn, een T-shirt en twee gegraveerde wijnglazen van de 
marathon, wacht een verfrissende douche.  
Ja, ook dat is atletiek, onder het motto van : ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’. 
 
Bart Verschaeve. 
 
 



Meulebeke : halve marathon en 10km : crit-Running Center Brugge-Hulste- 
Slotwedstrijd.  
 
Tim Soenens wint de halve marathon in Meulebeke. 
 

Tijdens de eerste korte aanloopronde was Tim reeds mee met een 
kopgroepje van drie. Pas in de 2de ronde (eigenlijk heel vroeg) plaatste 
Tim een tempo versnelling die resulteerde in 50m extra voorsprong. 
We dachten, oei, pas op , niet te kwistig zijn met de kracht. Ronde na 
ronde bouwde Tim zijn voorsprong uit in zijn sierlijke loopstijl : 
1u13'42". Mooie chrono op een uitdagend parcours en met warm 
weer. Proficiat! 
Clubmakker Alexander Eggerick werd 11de in 1u24'15". Alex moest 
naar het einde toe een aantal plaatsen toegeven. 
Rudi Van Bruwaene (16de in 1u26'57" èn eerste +60) zette terug zijn 
puntjes op de gestipte "ij" een week na zijn marathon in 3.00.07. Hij 
begon heel sterk maar moest in de voorlaatste ronde Lucien Taelmaen 
laten gaan. Dan begon zijn automatische piloot te werken. De schade 
beperken en de volgende marathon (Oostende 2 weken later) reeds in 
gedachte. 
Dirk Lannoo ( 20ste in 1u28'21") wil de halve marathon onder de knie 
krijgen en beheersen: zijn volgende doel is Kuurne. Dirk startte voor 
een top-10 plaats maar besliste uiteindelijk om alles op Kuurne te 
zetten. 

Bart Guillemyn (23ste in 1u30'24") toonde dat zijn marathon al goed verwerkt is en liep vervolgens 
nog een ronde mee met vrouwtje Natasha. 
Luk Devlaminck (35ste in 1u35'56") liep na zijn marathon van vorige week heel voorzichtig en kwam 
relatief fris aan. 
Ronny Verhaeghe (55ste in 1u45'00") liep met een beperkte voorbereiding een voor hem goede tijd. 
Luc Maes (68ste in 1u52'15") had al de 5 en 10 km met groene vlag gelopen. Als bezieler van deze 
dynamicarun kon hij deze 21 km niet laten liggen. 
Ten slotte een heel kranige Natasha Verstraete 85ste in 2u13'46") , die de uitdaging tot een goed 
einde bracht. 
Jammer: Geert Royaert moest na pijn in de kuit na de eerste ronde de strijd staken. Er waren 91 
aankomsten. 
 
(Enkele sfeerbeelden met dank aan Ignace Verkaemer en Elke Spriet). - (verslag Erwin) 

 

     



     

     

 
Els Van Coillie wint 10 km. 
 
Onze dames blijven schitteren. Els liep een thuiswedstrijd in 'voetbaltermen' (13de in 43'15). 
Haar zoon Thomas Devriese zorgde voor een knappe 4de plaats in 36'44". Thomas startte heel 
onstuimig op de piste van Ter Borcht en liep gezwind mee met de mannen die de 5km liepen.  
 
Bart Verkaemer zorgde voor avmo podium bij de heren. 
 
Bart rekende op zijn ervaring en werd 3de in 36'38". 
Dan ontspon zich een pittig duel tussen 2 clubmakkers, allebei met een marathon in de benen, de 
week voordien. Uiteindelijk sprintte Patrick Deleersnijder (10de 40'51") sneller dan Bart Verschaeve  
(11de in 40'51") . 
Erwin Sissau (21ste in 46'18") kon zich optrekken aan de knappe prestatie van Elke. 
Elke Spriet (22ste in 46'32") liep een sterke wedstrijd. Enkel de laatste 700 m waren er te veel aan. 
Elke werd 3de dame en eerste in haar categorie. 
En onze dames geven niet af: Sabine Denolf (25ste in 47'35") en Nancy Lammertyn (27ste in 48'03") 
Dirk Vande Walle (32ste in 49'29") en Bart Reyniers (34ste in 50'40") waren aan elkaar gewaagd. In 
de laatste ronde dwong Dirk het thuisvoordeel af. 



Nabila Taguema (laureate criterium ) finishte 43ste in 52'42". Luc Maes sluit de rij met zijn groene 
vlag . Daarna zou Luc ook nog de halve marathon lopen.   
enkele sfeerbeelden met dank aan Ignace. 
 

   
 

   
 

   
 

 
  



AVMO - Running Center Brugge-Hulste -  Wegcriterium 2015: 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 2014-2015 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 en/of heren hebben soms de keuze tussen 2 afstanden. Dit kan je zien in de kolom 
M/V .  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 gekozen 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 Tielt 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. 

 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!!!!! 

 Veel loopgenot en de nodige dosis geluk. Wie wordt criteriumwinnaar 2015 ? 
 
  



Wie loopt waar .... vervolg 

Zaterdag 27-09-2014 liep ik het Belgisch kampioenschap Trail te Malmédy. Daar mijn 2 laatste 
wedstrijden: In flanders fields marathon (4u00:34,74) en de halve marathon van de Dynamicarun 
(1u52:15) niet zo goed waren, was mijn verwachting voor zo een zware trail van 38 km niet zo goed. 
Daarom was ik van plan rustig te starten met als hoofddoel uit te lopen. De eerste 4 km waren bergaf 
en ik werd  door heel wat lopers voorbij gelopen. Vooral tijdens de gevaarlijke afdalingen tussen de 
rotsen moest ik veel ervaren afdalers laten voorbij gaan. Maar tijdens de beklimmingen haalde ik 
veel lopers weer in. Ook tijdens de zware beklimmingen waar veel lopers moeten wandelen kon ik 
lang blijven lopen. En waar ik ook moest wandelen lag mijn wandeltempo hoger dan veel andere 
deelnemers. Dat had ik voor een groot deel te danken aan mijn snelwandeltrainingen, die ik deed 
voor een 20 km en 100 km snelwandelwedstrijd waar ik dit jaar aan deel nam. In tegenstelling van 
mijn 2 vorige wedstrijden waar ik op het einde er door zat, kon ik hier nog goed eindigen. Ik heb het 
geen enkel ogenblik echt moeilijk gehad. Wel 2 maal gevallen. Maar zonder kwetsuren. Ik eindigde 
246e in en tijd van 4u43:09, op meer dan 600 deelnemers waarvan er maar 471 aankwamen. Ik werd  
5de  in mijn categorie  M+60.en werd 3de (Brons)in het Belgisch kampioenschap M+60. Er deden veel 
Nederlanders en Duitsers  mee. Heel de wedstrijd heb ik niet gedronken. Bij het afhalen van de 
nummers kregen we een bekertje, ik wist niet waar voor dat diende. Later zag ik dat er aan de 
bevoorrading kannen met water stonden, die dienden om die bekertjes te vullen om te drinken. Daar 
ik niet kan drinken uit de kannen heb ik dan maar niet gedronken. Maar ik heb al veel marathons 
gelopen zonder te drinken. Ik kan moeilijk drinken en verlies er te veel tijd door. Enkel bij warm weer 
en als ik het moeilijk krijg drink ik. Het was redelijk goed loop weer. Droog, Licht bewolkt, de zon 
kwam er wel soms door maar het was niet overdreven warm en er werd veel in bossen gelopen. Ik 
was zeer tevreden over mijn wedstrijd omdat ik goed heb kunnen eindigen, geen enkel ogenblik heb 
ik het zeer moeilijk gehad en met mijn 3de plaatst in het Belgisch kampioenschap. Hopelijk ben ik 
goed gerepareerd tegen zondag want dan staat er weer een zware wedstrijd op het programma, de 
Marathon van Brussel.   ( Luc Maes.) 
 
Kuurne, de koers van de ezels, halve marathon met 532 deelnemers. Ik (erwin ) ben zelf heel veel 
ezel geweest (na de marathon in Beernem de zondag voordien) om deze wedstrijd te lopen.  (We 
liepen dit toen rond de 1u20...we waren toen respectievelijk 45 jr en 51jr.   Na al die jaren blijft 
Kuurne halve marathon een mooie wedstrijd, in de avond, dus leuke temperaturen en nu ook 
prachtig weer ! En kermis ... en oliebollen... en door de duisternis lijkt alles rapper te gaan !  
Frederik Colpaert zette zijn ezel af op 1u14'24" en werd daarmee 4de !  Dirk Lannoo ( de focus op de 
deze wedstrijd) eindigde 124ste in 1u32'31")  . In Lotenhulle was er de 12,3 km met 104 dln: Sabine 
Denolf werd 45ste in 57'09" en Evelyn Devoldere 73ste in 1u03'43". Het werd een druk weekend en 
op zaterdag 4/10 Was het te doen in Langemark voor de 10km: Thomas Callewaert  werd 3de in 
34'07". De "MAX" is in aankomst...BRUSSELS with ??? MUSC..neen met  Bart, Rudi en Luc.  Op de 
marathon werd Bart Verschaeve aangeduid als paver (ballonloper) voor een tijd van 3u30.  Bart 
schitterde met ballon in 3u26'24"! Luc  Maes : 3u50'56. Maar we hadden ook nog de halve marathon 
in Brussel, niet direct enen om een supertijd op neer te zetten: er waren 7.317 deelnemers. Rudi Van 
Bruwaene werd aangeduid als "pacer"- vrij vertaald "ballonloper om een tijd van 1u30 te halen- 
hopelijk was er toen in dienen ballon niet te veel helium... anders was Rudi Ribbe of Rebbe op 
hemelvaart ! Rudi werd 365ste in 1u29'37" : opdracht volbracht voor zijn ballongasten ! (Rudi doet 
dus aan 'balooning'...idem dito voor Bart Verschaeve... met of zonder medoc ... In Tiegem(12/10) 
werd Bart Verkaemer 2de op de 4km in 13'29". Op de 10 km werd Ronny Verhaeghe 37ste. In 
Deinze (13/10) werd op de 8,9 km Stiene Vertriest 54st in 51'21" en Jolien Bertier 58ste in 52.57". 
Op de 13,2 km werd Pol Vackier 12de in 56'30", Evelyn Devoldere 46ste in 1u07'32", Edwin Kint 
47ste in 1u07"47", Bart Reyniers 49ste in 1u08'22" en Nabila Taguema 50ste in 1u08'52".  In 
Eindhoven was er de marathon met als 12de Stijn Fincoen in 2u19'30", David Vromman 363ste in 
3u16'34". Katrijn Van Hulle werd in haar halve marathon 741ste in 1u37'31".  
 



 
Tielt Reuzenrun 28/09/14.- Lopen voor het goede doel ! 

Alexander Eggerick wint bij de heren, Katrijn Van Hulle wint bij de dames. 

  

 

Wat we in augustus moesten missen, kregen we gans de maand september: hete toestanden! Dit op 

een selectief golvend parcours van 10,4 km. Bart Verkaemer(3de in 38'51") nam bij de start de 

leiding voor Davy Stieperaere (had 's morgens nog gelopen) en Alexander Eggerick, winnaar in 

37'11". Algauw nam Alex de leiding over om die niet meer af te staan. Bart Guillemijn werd 11de in 

43'04". Katrijn Van Hulle, eens te meer 1ste dame op 16 in 45'48", kon terug genieten van de zelf 

gemaakte (door de kinderen van de school) prachtige medailles. (zie podium). Rik Lefevre probeerde 

wat rapper te lopen en dat lukte (19de in 48'00"), gevolgd door Erwin Sissau (23ste in 48'18").  

Ronny Verhaeghe moest na een snelle start wat vaart milderen (28ste in 50'27"). In totaal waren er 

74 aankomsten op de 10km. Ook heel wat avmo joggers kleurden de wedstrijd. De sfeer was 

gemoedelijk, een eenvoudig rustmoment na een felle inspanning op een warme zondagnamiddag. 

Ideaal om een nieuwe werkweek aan te vatten!   (Erwin)    -   (foto's Ignace)    

Wie loopt waar ... vervolg. 

Thomas Callewaert werd op 8/11 in Avelgem op de 5km  3de in 15'45" (293 deelnemers). Zondag 

8/11 waren er 850 deelnemers voor de Mont Str.-Aubert (KAIN 12,7km ). Rudi Van Bruwaene werd 

56ste in 51'07, winnaar +60 en een tempo van 4'05" per km : we hebben dus een bergbok in ons 

midden.  Kenmerken van een bergbok zijn o.a. .. ze zijn knuistig gebouwd, sommige knuisten groeien 

uit tot horens, edellieden krijgen zelfs een gewei ( enkel boven de 70 !) . Ge moet daar niet te 

dicht bijkomen; ge kunt u daaraan alleen maar kwetsen.  

  



 

 
Foto boven alle laureaten wegcriterium 2014  ; foto onder de winnaars : Rudi, Katrijn, Nabila, 

Alexander. 

  



Enkele mooie 

sfeerbeelden tijdens de prijsuitreiking van ons wegcriterium 2014 Running Center Brugge-Hulste. 

Ignace Vercaemer (webmaster) in schoon  gezelschap ; "Alexander Eggerick must be proud!" 

Hedwige, Katrien en Linda: helpende handen bij ons feest en geduldige vrouwtjes als hun 'masters' 

lopen... Erwin en Rudi  .. no comment.  (foto's zijn van Paul De Schuyter ) Paul, Bedankt ! 

 

De kalender voor 2015 ( start op 11/11/2014 ) staat al op de site met dank aan Ignace. 

 11/11/14 Deinze -Bellem   v/m 7km en 21 km 

 14/12/14 Deinze Winterloop(BrielM) v/m 9km en 13 km 

 26/12/14 Tielt Corrida   v: 5 en 10km   -- m : 10km 

 22/02/15 Kortemark   v/m 10km  en 20km 

 ............. Kain (Mont St.Aubert)  v/m 10km 

 28/03/15 Ingelmunster Brigandsloop v: 6 en 12km  -- m: 12km 

 11/04/15 Rollegem-Kapelle  v: 5 en 13km -- m: 13km 

 18/04/15 Oostrozebeke Ginste  v: 6 en 10km -- m: 10km 

 24/04/15 Torhout - Rembertcorrida v/m 10km 

Zie ook site avmo - wegcriterium voor de totale kalender.   


