
Tielt- Kerstcorrida - 3de wedstrijd criterium  AVMO-Running Center Hulste 26/12/14. 
 
Stijn Fincioen winnaar op de 10 km : een sneltrein doorheen de straten van Tielt ! 
 
Het was heel indrukwekkend! Meteen na de 
start, in de aanloopronde, had Stijn Fincioen 
(winnaar in 29'42" op de 9,75 km), al in het 
oplopende gedeelte van de Tramstraat 100 m 
voorsprong op zijn naaste achtervolger. In de 
tweede ronde schreeuwde Stijn het uit "dat is 
toch geen werk";  ja toen al moest hij massa's 
lopers dubbelen en werd enorm gehinderd. De 
corrida, een beetje het slachtoffer van het 
succes met 930 deelnemers. De slalom is echter 
voor elke loper hetzelfde en dat belette Stijn 
niet om zijn voorsprong verder uit te bouwen tot 
ruim 45 seconden. Proficiat Stijn! Het scheelde weinig of avmo kleurde ook de 3de stek op het podium. 
Frederik Colpaert (4de in 31'14") kwam 7 seconden te kort. Ook Tim Soenens (5de in 31'27") kwam 
na een matige start heel sterk opzetten en werd nog 3de in zijn categorie. Nog net in de top-20 een 
gelukkige Alexander Eggerick (19de in 32'35"). Het was alles geven en een spel van seconden in zo'n 
select deelnemersveld. Jammer dat Bart Verkaemer (blessure) niet kon meestrijden. Ik merkte Arne 
Chevrolet op (46ste in 34'43") (Injextru Plastic).  Robin Vanluchene (53ste in 35'37") moest na een 
knappe start in de laatste ronde wat gas milderen en voelde de hete adem van 50-plusser Dirk Lannoo 
(55ste in 35'42"). Dirk deelde zijn wedstrijd heel goed in, kon zich in het begin bedwingen en groeide 
zo in de wedstrijd om vervolgens heel sterk te finishen. Wat verder  een verkouden Geert Royaert 
(80ste in 36'43"). Zijn luchtwegen zaten dicht ... maar  Geert wilde het toch proberen. En dan kon ik 
genieten van 'specialleke' : een wedstrijd in de wedstrijd tussen 4 clubmakkers, beslecht in een eindtijd 
binnen de 30 seconden  en met wisselende posities tot zelfs in de laatste ronde (Tramstraat), kort voor 
de finish ! Bart Guillemyn (95ste in 37'46") was de chauffeur. Hij trok zijn bus op gang en bleef de 
drijvende kracht, ronde na ronde... Patrick Deleersnijder (97ste in 37'52"), liep gans de wedstrijd op 
een boogscheut van Bart G. (lees wel 100m), maar kwam toch nog op 6 seconden! Bart Verschaeve 
(103de in 38'08"), zag zijn makkers gans de wedstrijd zo'n 50m voor hem lopen. Bart V. had een 
mindere dag, maar had toch wel de kracht om in een felle eindsprint  onze 18-jarige oudere Rebbe 
vooraf te gaan. En dan was het de beurt aan onze 18-jarige, sorry... de 60 plusser, Rebbe Van 
Bruwaene (106de in 38'16")- voor uw comfort 'lees Rudi 'i.p.v. Rebbe:  het voelt knusser. Achteraf 
bleek dat Bart V. en Patrick tijdens de eerste 2 ronden afwisselend de kop trokken en Rudi nu en dan 
op het voetpad zijn makkers verschalkte.  David Vroman (117de in 38'31") kwam ook aardig in Rebbe 
zijnen nek blazen. (moet nu een ander slachtoffer zoeken... ) Op 128 in 39'06" mooi om te zien : Franck 
Cannaert. Het doet altijd deugd om de jeugd van 20 jaar geleden, ze waren toen 7 jaar, goed bezig te 
zien ( geldt ook voor Robin Vanluchene en talrijke andere avmo-atleten ). En dan kreeg ik een heerlijk 
gevoel bij het zien van Antoon Van Rijckeghem (140ste in 39'27") : een man met een groot hart , een 
+60 hart  ( groot : letterlijk en figuurlijk), die ontelbare atleten (en mezelf) ook trainde, leerde lopen, 
en nu nog voor de Joggingsclub hun toeverlaat is. Antoon is klasse, maar ook gevoelig aan blessures. 
Een even goed gevoel was de verschijning van Jan Vromman (158ste in 39'59") . Ook in de 
Brielmeerssen in Deinze kregen we een goed herstelde Jan te zien. Jan, wij zijn blij! En Pol, zag dat het 
goed was met Jan! Pol Vackier (160ste in 40'01"), kan heel rap starten (komt van de crossen) . Pol blijft 
bezig met zijn werk, met avmo, en atletiek: dat vergt energie!  Luk Devlaminck (173ste in 40'20")  liep 
gezwind, zonder zorgen doorheen de straten van Tielt. Zoon Thomas had al de de 5km gelopen in 
24'48". Geert Lievrouw (186ste in 40'48") blijft verbazen. Na Waregem (6/12) is dit terug crescendo. 
Heel veel clubmakkers, waaronder ook jongeren, en we kunnen ze  enkel  zien bij de vermelding in de 
uitslag "avmo". Matice Van Walleghem (205de in 41'24"), Johan Moyaert (226ste in 41'58"), Rik 
Lefevre(249ste in 42'43") -Rik was veel beter in Wargem! - ,  Jens Magnus Verhelst (274ste in 43'09") 



,  Nancy Lammertyn (307de in 43'45"), Ronny Verhaege ( 351ste in 44'46"), Bert De Craemer (407de 
in 46'00"), Rita Delodder (419de in 46'19"), Bart Reyniers ( 435ste in 46'33"), Marlon Van Oost (446ste 
in 46'43"), Aaron Feys (457 in 46'53"), Evelyne Devoldere (480 in 47'15"), Wim Verbrugge (498ste in 
47'32"), Lise Dossche (510de in 47'44"), Len Verfaillie (515de in 47'49"), Katrien Vanhoutte (541ste in 
48'18"), Jeroen Deroo (542ste in 48'18"), Elke Spriet (ziek) ( 561ste in 48'44"), Danny Terryn (562ste 
in 48'46"), Luk Declerck (564ste in 48'46"), Brecht Braeckevelt ( 580ste in 49'04"), Christophe Verfaillie 
(591ste in 49'19), Jarco Bossuyt (626ste in 50'15")Patrick Deceuninck (671ste in 51'18"), Tibe 
Vandekerckhove (786 ste in 54'59") en Aniana Cool (796ste in 55'35"). 
 
De 5 km dames.   (309 aankomsten). 
Veerle Van Linden won in 17'52". Els Van Coillie was eerste Molenland dame en 2de in haar categorie 
(6de in 20'22"). Els moest opboksen tegen heel wat jong geweld. Gelukkig ook van onze club zelf : Lieze 
Slos (11de in 21'37"), Jolien Madou (14de in 22'09"), Fran Royaert (16de in 22'11"), Kjillsea Devoldere 
(19de in 22'34"), Renée Dewitte (24ste in 23'16"), Camille Deceuninck (32ste in 24'46"). De meer 
'rijpere dames' lieten zich niet onbetuigd : Katrijn Van Hulle (13de in 21'59") is na blessure, kine en 
revalidatie toch uit het dal aan het kruipen (lees rennen). Sabine Denolf (23ste in 23'13") en Fabienne 
De Bruyne (25ste in 23'34") blijven echt crescendo gaan. Dan Kathy Isebaert (29ste in 24'29"), 
Charlotte Haspeslagh (35ste in 24'56"), Nabila Taguema (36ste in 25'01"), Christa Geerolf (38ste in 
25'15"), Sarah Vermeersch (52ste in 26'29"), Annick Coene (55ste in 26'59"). We gaan verder met de 
dames in de uitslag vermeld onder 'avmo': Marlies Huys (57ste in 27'03"), Charelle Cool (61ste in 
27'13"), Linda Vermeersch (62ste in 27'18"), Stephanie Callens (63ste in 27'23"), Ilse Maes (65ste in 
27'26"), Margot Van Walleghem (66ste in 27'26"), Lisa Vandekerckhove (67ste in 27'34"), Isabel Fiers 
(79ste in 28'13"), Hanne Lamont (80ste in 28'13"), Annelike Bossuyt (82ste in 28'16"), Marie Maton 
(83ste in 28'23"), Babette Deceuninck (85ste in 28'29"), Lise Lamont (88ste in 28'40"), Yari Taliman 
(100ste in 29'15"), Veronique De Sutter (121ste in 30'19"), Monique Spriet ( 122ste in 30'22"),Jana 
Verkinderen (185ste in 32'47), Joline Snauwaert (243ste in 34'17"). 
 
Voor de 5km bij de heren geven we nog dat Hans Omey won in 16'00". (250 aankomsten). Eerste 
clubmakker was Thomas Devrieze (9de in 17'56"). Thomas is al een poosje heel goe bezig ! Dan op 14 
(18'11") in quadrant trui Bart Huys. In de top-20 ook nog Jeroen Tanghe (18de in 18'59").  
 
De Tieltse Kerstcorrida had zeker de weergoden mee! Een mooie organisatie dankzij heel veel 
vrijwilligers. Deze corrida heb ik eens "anders " gezien ( niet als atleet of loper ) - gewoon als 
toeschouwer  en supporter ; nadien wat geholpen met de handdoeken... Wij, Stad Tielt, A.V. 
Molenland, Rotary en het Rode Kruis mogen trots zijn ... wij kijken dus uit naar 26 december 2015 ! 
 
(Erwin). 
  

 


