
Winterjogging Deinze (14/12/14/  2de wedstrijd van 

Criterium AVMO-Running Center Hulste. 

Frisse temperaturen bij de start op de gloednieuwe atletiekpiste van 

Deinze. 

Wedstrijd 8.900 km : 121 deelnemers 

De dag na de Haas van Wingene liep Alexander Eggerick (2de in 

31'.38") terug een prachtige wedstrijd die hij slechts in de eindspurt 

verloor. Thomas Devrieze (4de in 34'38") kon zijn examenstress eens 

vergeten en liep naar een mooie 4de plaats. Dan kwam een atleet als 

19de over de streep wat hem zeker een grote voldoening zal schenken 

na alle medische problemen. Jan Vromman(39'02"), proficiat voor je 

inzet. Trainster Els Van Coillie eindigde als 22ste (39'40")en werd tot 

haar eigen grote verbazing 2de dame. Geert Lievrouw (26ste in 

40'24")), Ronny Verhaeghe (32ste in 41'29")) en Fabienne De Bruyne 

(47ste in 44'58") liepen eveneens deze wedstrijd na de Haas van 

Wingene daags voordien. Ook Kjelsea Devoldere(58ste in 46'22") kon 

even haar schoolboeken aan de kant leggen. Dan een viertal die de 

volledige wedstrijd in elkaars buurt bleven (kwestie van geen kou te 

krijgen) : Christa Geerolf (77ste in 49'48"), Linda Vermeersch (79ste 

in 49'53"), Annick Coene (80ste in 50'48") en dochter Stefanie Callens 

(81ste in 50'51"). 

Wedstrijd 13 km : 110 deelnemers 

Het werd een wedstrijd in de wedstrijd (zal in 2015 niet anders 

worden) tussen  masters. Slechts op het einde van de wedstrijd kwam 

er enige afscheiding. Nadat Patrick in de tweede ronde eens aan de 

boom schudde konden de Barten (Guillemyn en Verschaeve) hun 

makker bijbenen. Rudi liet ze maar begaan want (als 3 honden 

vechten ……) In de eindspurt was Bart Verschaeve (12de in 53'44") 

iets sneller dan Bart Guillemyn (13de in 53'48"). Dan kwam Patrick 

Deleersnijder (18de in 54'12") over de meet  gevolgd door Rudi Van 

Bruwaene(20ste in 54'53"). Pol Vackier (33ste in 57'26") nam terug 

een vliegende start maar kon zijn metgezellen niet volgen. Hij was 

toch tevreden over zijn eindtijd. Luk Devlaeminck (40ste in 59'11") 

liep deze wedstrijd als training na Wingene (gisteren). Nancy 

Lammertyn (69ste in 1u06'27") en Dirk Vandewalle (70ste in 

1u06'29"), steeds samen op training  hadden de goede raad van hun 

kompaan (Edwin Kint = hopelijk kom je sterker dan ooit terug) goed 

opgevolgd. Dan kwam, terug een nieuw (?) gezicht, terug van 

weggeweest : Evelyn Devoldere als 85ste (1u09'53") over de 

eindmeet; Als 93ste (1u13'35") kwam Nabila Taguema binnen, nog 

steeds erg verkouden, maar na de wedstrijd in Wingene aan een 

goede duurloop bezig in de mooie omgeving. In de wedstrijd over 4.4 

km werd De Bruycker Eugene 71ste. Eugeen is de schoonvader van 

Jan Vromman. (mooie winterfoto's- op een berijmde ondergrond via 

de site van Deinze) 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

     

    


