
Wegwedstrijden aangesloten VAL-atleten. 

 

St.-Idesbald Koksijde op 23/07/14 - Beach Run (crit wedstrijd  Running Center Brugge Hulste. 

In de Jeugdloop was er een prachtige overwinning van Matice Van Walleghem over de 2.5km. Matice 

had meer dan 10 sec voorsprong in een toch wel lastige strandloop doorheen het mulle zand. 

Koksijde kan prat gaan dat het met 1037 aankomsten toch de grootste beach-run van onze kust 

heeft. Emilie Butseraen startte snel, maar Els Van Coillie kon haar passeren bij het oplopen van het 

strand. Els werd bij het naderen van de finisch nog bijgehaald door een jongere deelneemster en 

werd zo 4de (wel 1ste master ! ). Francis Van Steenbrugge won 10,3 km.  Daarin liep Geert Royaert 

een heel sterke wedstrijd. Zijn marathontrainingen beginnen vruchten af te werpen. Vijf masters 

bleven de eerste 5km in elkaars buurt, want de noorderwind  (W.Tura) blies toch ietsje te fel om 

afscheiding te veroorzaken. Net voor het keerpunt kwam Rudi Van Bruwaene aan de leiding van het 

groepje zoadt het tempo nog wat hoger opliep. Pol Vackier moest als eerste lossen, Patrick 

Deleersnijder en Bart Guillemyn bleven de ganse terugweg bij elkaar. In het laatste stukje bergop 

door het losse zand moest Bart zijn meerdere erkennen in Patrick. Patrick was in goede doen en 

maakte in de laatste honderden meters nog een verschil van 30". Katrijn Van Hulle koos alleen het 

hazepad en finishte als 3de dame; de lastige trainingen renderen. Luc Maes was druk in de weer om 

folders uit te delen voor de Dynamicarun en liep zijn wedstrijd als een doorgedreven training. Nog 3 

clubmakkers liepen lang bij mekaar: Edwin Kint, Nabila Taguema en Bart Reyniers. Uiteindelijk 

versnelde Edwin wat naar het einde toe. Hij had wellicht het meeste dorst en voor goesting...Linda 

Vermeersch kwam fris en monter over de finish. 't Wordt tijd dat Linda de stap zet naar avmo.   (rudi) 
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Wie loopt waar ? 

 

Harelbeke 19/07 - Ronny Verhaeghe  werd op de 10,25 km 31ste op 51 dln.  

Bekegem 21/07 - Emilie Butseraen 18de  op 116 dln (7,25km). Terug podium voor Frederik  Colpaert 

op de 11,2 km  (143dln). Roeselare 21/07- 127 dln: Thomas Callewaert 2de en Alexander Eggerick 

3de. Op de 13,3 km - 230 dln werd Liesbeth Vandevelde 39ste (3de dame) en Rudi Van Bruwaene 

40ste. Op de 10 mijl in Wenduine werd Alexander Eggerick 12de in 59'38"  (25/07). In Oostkamp 

(01/08) was er een shoppingloop van 10 km. Annick Coene werd 209de in 54'34" en Sonja Semetier 

211de in 54'46" en dit op 247 aankomsten.  

Ardooie- 'De Tassche'. Het was geen criterium wedstrijd, maar heel wat clubmakkers vonden dit 

leuk... In de jeugdloop werd Michelle Cool 4de totaal en 2de meisje. De jogging over 5km: 21ste 

Lukas Scheffers, 30ste Renaud Cool (vader van), 31ste Johan Latruwe, 37ste Charelle Cool en 38ste 

Sabrina Vermaut (mama van zusjes Cool) - 57 aankomsten.  Dan kwam de 9,3 km, een wedstrijd 

voorbehouden voor de dames en de master +60 met 74 aankomsten. Rudi Van Bruwaene was 4de ( 

35'48"), maar wel winnaar bij de masters +60. Emilie Butseraen (18de in 40'06") was 2de seniore. 

Sabine Denolf (30ste in 44'38"), Evelyn Devoldere (35ste in 45'56") en Nabila Taguema 38ste in 

46'34").   Op de wedstrijd van 15,5 km (89 aankomsten) werd Pol Vackier 42ste in 1u07'44" en Luc 

Maes 74ste in 1u19'48". Thomas Callewaert wint de 8,3km in Lovendegem (28'39") -60dln. Daags 

nadien 9/8, in Denderleeuw werd Elke Bruwier 23ste in 19'27".  (218dln)  In Wijnendaele Behaalde 

Frederik Colpaert een 2de stek op de 11,5 km in 38'05", Alexander Eggerick werd 9de (40'15") en 

Dirk Lannoo 29ste in 43'33". In Middelkerke 16/08)  werd Emilie Butseraen op de 7,5km 62ste op 226 

aankomsten. 

  

Noteer in jouw agenda !!!!  Volgende wedstrijden voor het criterium 

 zaterdag 6 september Koolskamp 10 km 

 zondag  14 september stadsloop Ieper 7 / 14 km  en marathon Nieuwpoort-Ieper 

 zaterdag 20 september Meulebeke 10 km en 21 km  (laatste wedstrijd voor dit seizoen van 

het criterium) 

 

Dan op zaterdag 18 oktober : EKIDEN  AFLOSSINGSMARATHON  OP DE HEIZEL IN BRUSSEL 

(er is  's avonds plaats voorzien in restaurant De Wildeman in Tielt) 

JAARFEEST WEGATLETEN EN JOGGERS OP VRIJDAG 24 OKTOBER IN AARSELE 

Eerste wedstrijd voor volgend seizoen wordt dan de klassieker Deinze-Bellem  op 11 /11: halve 

marathon; je kan ook de 7 km lopen in Bellem zelf.   

Rudi.  



Zottegem 16/08/14 Egmontloop 10,4 km - crit wedstrijd Running Center Brugge-Hulste. 

 

 

  

Onze club 

sierde  in 

Zottegem op  

5 podia. Zo te 

zien was er 

heel wat 

buikgevoel te 

zien. We zien 

Katrijn Van 

Hulle als 

winnares op 

de 10,4 km 

Dirk Lannoo 

werd 3de in 

de wedstrijd. 

De trainingen 

met Katrijn 

doen hem 

blijkbaar heel 

goed! Mooi ! 

Een fiere Marleen Hoorelbeke als winnares 

bij de dames masters  èn 2de bij de dames 

algemeen. Proficiat Marleen !  

Op de 5,4 km Bart Verkaemer winnaar bij 

de master (2de alg) en slechts 2 sec 

verwijderd van de zege !!! (links onder). 

Ook op de 5,4 km 3de plaats alg voor 

Alexander Eggerick.  

Dirk Lannoo werd 3de in 40'11" (winnaar Patrick Van Petegem in 36'39"). Rudi Van Bruwaene 6de 

in 41'57" (1ste +50.?.. hij wordt dus wat jonger...), 16de Patrick Deleersnijder in 43'09" en 17de 

Bart Guillemyn in 43'12".  Dan Pol Vackier, 29ste in 45'44, Katrijn Van Hulle (1ste dame) en 30ste 

in 46'12", Luc Maes 39ste in 48'56", Marleen Hoorelebeke, 48ste in 50'06". (86 dln) Op de 5,4 km 

moest master Bart  Verkaemer senior Ruben Balcaen met 2 sec laten voorgaan ( 18'30") . 

Alexander Eggerick werd 3de in 18'44".  Op de 2,9 km werd Ashley Haeck 23ste in 13'10", Eugeen 

De Bruycker was 51ste in 16'47".  (volgende pagina nog een kort verslag van de wedstrijd.   

Erwin. 



Zottegem, VIJF podium plaatsen voor AVMO  

Enkel Ashley Haeck liep de kortste afstand en finishte midden de grote meute. Op de 5.4 km een 

spannend duel tussen Bart en Alex die het samen met een jongere atleet  van de thuisclub in een 

spurt moesten uitmaken wie de wedstrijd won. Spijtig voor de Molenlanders maar de jonge kerel was 

een beetje sneller (1 seconde). Toch 2 Molenlanders op het podium. 

In de wedstrijd over 11 km was geen kruid gewassen tegen veelwinnaar Patrick Van Peteghem. Dirk 

Lannoo, goed uitgerust na een verdiende congé in Luxemburg, was terug onze beste en eindigde als 

3de algemeen, Rudi werd 6de, Patrick en Bart liepen terug de wedstrijd in elkaars buurt en slechts op 

de piste kon Patrick een beetje voorsprong nemen, dan kwam Pol over de eindmeet iets verder 

gevolgd door Katrijn (1ste dame) juist voor Luc (terug folders aan het bedelen)  

Voor de surprise zorgde Marleen die als 2de dame  (1ste master) deze lastige wedstrijd uitliep. 

Bedankt aan de familie Verkaemer en Eggerick (voor de foto’s), alsook aan Katrien en Linda (die de 

ganse omloop hebben afgewandeld), Geert (voor de exacte doorgave van de plaatsen). Het parcours 

werd een beetje aangepast maar volgens de meeste atleten nog ietsje lastiger dan voorgaande jaren 

(4 ipv 3 ronden).  (Rudi) 

 

 

 

Wegatleten kunnen ook medailles 

halen in de aflossingen ! 

Op fotot zien Bart Guillmyn met 

zoontje, Patrick Deleersinjder, 

Gilbert Geerolf en Pol Vackier. 

Onderaan ons "Jerommeke" met 

trotse echtgenote en daarnaast een 

Rudi , die bijklust als barman.  

(erwin) 

foto's :P. Deleersnijder. 

 

 

 



Wingene 23/08/2014 - crit Running Center Brugge-Hulste - 10 km 

 

Mooi overwinning in de volksloop over 3.5 km van Willems Christophe. Terug een pak 

podiumplaatsen tijdens de stratenloop in Wingene : Katrijn Van Hulle werd 2de seniore, Els Van 

Coillie  2de Master en Sabine Denolf  3de master. Bij de heren werd Dirk Lannoo  2de Master en 

Patrick Deleersnijder  3de master.  De wedstrijdloop werd gedomineerd door Tom Meire uit Brugge, 

terwijl Bart Verkaemer en Alexander Eggerick  terug dicht in elkaars buurt liepen; daarna kwam Dirk 

(terug een vlugge start), nog een duel op het scherp van de snee tussen Bart Guillemyn  en Patrick 

die slechts in de laatste ronde zijn makker moest laten lopen, Rudi  Van Bruwaene (die de 4daagse 

van de Ijzer in de benen had) loodste Katrijn naar een persoonlijke besttijd in Wingene. Els kon 

tijdens de laatste ronde nog bijna bij het duo komen maar Katrijn had nog een eindspurtje in de 

benen (onder het wakend oog van haar trainer) Iets later kwam ook een gelukkige Luk binnen 

(training voor de marathon) gevolgd door Ronny Verhaeghe (terug van weggeweest) Ook Sabine 

Denolf  begint te ondervinden hoe goed de trainingen van Els zijn. dan kwam een trio binnen, Edwin 

Kint die de (bijna) ganse wedstrijd tempo had gemaakt werd op de meet nog geklopt door zijn 

(ex)collega Bart Reyniers  op enkele meters gevolgd door Nabila Taguema (terug van de warmere 

oorden). Ook een grote delegatie van de Joggingclub was present wat de voorzitter van AVMO 

(Karel) erg tevreden stelde. Tevens een pluim voor de aankomstofficielen (Ashley, Geert, Willy en 

Franck ) en de mensen van de sportdienst van Wingene voor de vlugge afwerking van de uitslagen. 

(Rudi)  

  



 


