
Wie loopt waar ? 

De ‘’HAAS’’ van Wingene- St -Jan. 
 
Voor de start van deze wedstrijd werd een 
‘’ingetogen moment van stilte’’ gehouden naar 
aanleiding van het overlijden van Els Van Dromme, 
lid van Joggingclub Molenland. Alle aanwezige leden 
van de Joggingclub en van de atletiekclub namen 
plaats op de eerste rij aan de start. (zie eerste foto). 
 

 
Alexander Eggerick kroonde zich tijdens deze 
wedstrijd tot eindwinnaar van het criterium  'Lopen 
in het Molenland'. Hij eindigde in deze sterk 
bezette wedstrijd op de 10km als 6de in 33'38" 

 
Bart Verkaemer  10de in 35'30", terug na een lichte 
blessure, en Dirk Lannoo als 14de in 36'12",  bleven 
dicht in elkaars buurt.  
Verder nog Rudi  Van Bruwaene (26ste in 38'22"), 
Luk Devlaeminck (37ste in 40'55") en Geert 
Lievrouw (38ste in 41'05"), Luc Maes (40ste in 
41'59")), Johan Moyaert (53ste in 43'58") op enkele 
stappen gevolgd door Ronny Verhaeghe (54ste in 
44'02) en Jeroen Deroo (56ste in 44'44"). Geert, Johan en Jeroen zijn pas aangesloten bij de club, en 
spijtig voor Johan, maar die liep op het einde van de wedstrijd de verkeerde richting uit (politie was 
opgeroepen voor een ongeval). 

Bij de dames, wedstrijd over 6.6 km werd Sabine 
Denolf  mooi 6de in 29'50", voor Fabienne De 
Bruyne( 8ste in 30'32") en Katrien Van Houtte als 
10de in 31'01". Deze dames zijn ook nog maar pas 
aangesloten en komen over van de Joggingclub. 
Nabila Taguema  werd  (snipverkouden) nog 17de 
in 32'25".. 
 
Tijdens de volksloop over 3.3 km werd Kristof 
Willems slechts in de eindspurt geklopt door de 
jonge mannen, hij werd mooi 3de in 10'45". 
Tevens was een erg grote delegatie van de 

Joggingclub aanwezig, hopelijk ben ik niemand vergeten. Zowel Kathy Isebaert, De Weweire Mieke, 
Billiet An, Maus Ingrid, Vereecke Stefan, De Decker Tom, Terryn Danny, Devooght Frankie, Vanneste 
Luk, Latruwe Johan en De Craemer Eddy liepen deze voorlaatste wedstrijd van het criterium   .(Rudi)  
  - foto's Wingene -- (Ignace Verkaemer). 
 
 
Ondertussen was er in Langemark een Kerstloop (10,8km) en 279 aankomsten. Stijn Fincioen wint in 
32'41", 14de Thomas Callewaert in 37'02" en 185ste Rita Delodder in 50'31".  
Ook in Brugge was er een Kerstloop met op de 6km 1386 aankomsten. Daarin werd Stefanie Callens 
337ste in 36'49" en om de 10km (2.488 aankomsten) werd Annick Coene 895ste  in 53'10". 

http://www.bartverkaemer.be/fotoalbum/winter_2014-2015/groot/2014-12-13_Haas-van-Wingene/01-2014-12-13_Haas-van-Wingene_01.JPG

