
Kortemark loopt 10 en 20km (22/02/15)- criterium  avmo-running center Hulste. 

Prachtig zonnig weer.De 10km kende  425 aankomsten. Winnaar werd Kenneth Vandendriessche in 

31'05". Tim Soenens  werd 4de in 32'26". Alexander Eggerick 24ste in 35'02", Dirk Lannoo 37ste in 

37'03", Els Van Coillie 61ste in 39'34". Els werd daarmee eerste in haar categorie en 4de dame 

algemeen. Pol  Vackier 69ste in 40'17", Luk Devlaminck 87ste in 41'55", Elke Spriet 106de in 43'22", 

Rik Lefevre 107de in 43'24", Ronny Verhaege 144ste in 45'43", Erwin Sissau 191ste in 48'14", Linda 

Vermeersch 289ste in 53'16", Annick Coene 335ste in 56'10, Natascha Verstraete 336ste in 56'10" 

en Stephanie Callens 388ste in 1u00'14". (enkele sfeerbeelden met dank aan Koen Claus) 

         

         

         

 

 



De 20km - Stijn Fincioen wint in 1u04'25' - Frederik Colpaert wordt 3de ( 1u07'08"). 

Terug heel wat clubmakkers aan de start. Er waren 309 aankomsten. Na het avmo podium zorgden 

ook andere clubmakkers voor mooie uitslagen. Geert Royaert (61ste in 1u20'44"), Bart Guillemyn 

(63ste in 1u21'07"), Patrick Deleersnijder (78ste in 1u23'13"), Bart Verschaeve (96ste in 1u26'17"), 

Luc Maes (137ste in 1u29'37"), Geert Lievrouw (144ste in 1u30'40"), Whoopy Franssen (149ste in 

1u31'03"), Sabine Denolf (179ste in 1u35'13"), Johan Moyaert (183ste in 1u35'55"), Fabienne De 

Bruyne (202de in 1u38'03"), Jeroen Deroo ( 210de in 1u39'26"), Katrien Vanhoutte (223ste in 

1u41'17"), Nabila Taguema (231ste in 1u41'53"). 

        

       

     



    

    

    

 

Sleutelmomenten...tussen de 10 en 20 km in Kortemark.... 

Soms doet de sleutel het momentum keren... een ode aan een dolgedraaide avmo-makker.  

Dirk kwam mij ophalen in Tielt (waarvoor dank) , toen al  in 'uiterste concentratie'  . Martine riep, "hij 

heeft zijn vest vergeten"- ik terug naar binnen- windvest voor Dirk gehaald- met maten , geen 

probleem - hij kan er altijd in ! Wij, (Dirk, Katrien, en mezelf)  richting Kortemark. Dirk parkeerde zijn 

wagen op de parking in Kortemark, een 200m van de start.   

Hij gebruikt de 'sleutel' van de auto als douche of verkleedruimte. Ik verkoos mijnen zak naar de 

sporthal te dragen , douche incl. en deze af te geven met garantie.  We kwamen samen, dames en 



heren voor de 10 km, in de zaal , ruim één uur , voor de start.  Dirk was heel spraakvaardig m.b.t. de 

concurrentie en het deelnemersveld. Uiteindelijk werd Dirk 2de in zijn categorie in een knappe 

37'03".  

De Lotto krijgt concurrentie... het gooien met een sleutel... het geluk... de ... auto èn de babe ! Maar 

de Lotto is de ster die bleef stille staan, toch voor Katrien;  en onzen Dirk liep  vooruit. Immers, net 

voor het startschot gooide Dirk zijn autosleutel naar een niets vermoedende dame (babe van dienst) 

en riep haar toe om deze af te geven in de zaal. Dirk koos het hazenpad en riep naar zijn vrouwtje dat 

er wel iemand de sleutel zou binnen brengen. Ons Katrien haastte zich naar de zaal waar ze ruim 

anderhalf uur in spanning wachtte op 'de sleutel'. Ik was reeds uit de douche, na de 10 km, en nog 

altijd geen sleutel. Uiteindelijk kwam alles goed. De sleutel bereikte de zaal en Katrien kon het 

stressmoment laten doorspoelen.   

De vraag stelt zich nu natuurlijk of deze handeling tot bijgeloof zal leiden. (zoals een voetbalspeler 

die zijn baard laat groeien, of de grasmat aanraakt enz ...) voor de wedstrijd. Immers Dirk heeft een 

erg goede wedstrijd gelopen, wat de factor bijgeloof extra in de verf zet. We zijn dus erg benieuwd of 

hij op de Brigandsloop in Ingelmunster  ook terug een worp met de sleutel zal doen, kort voor het 

startschot en nog méér wie de uitverkoren dame van dienst zal zijn.    (erwin) 

Op de 5km werd Thomas Callewaert 2de in 16'02" , 30ste Matice Van Walleghem in 18'58", 63ste 

Milan Verschaeve in 20'43' en 158ste Margot Van Walleghem in 25'03" op 408 aankomsten. Een 

pittig detail: na zijn bosmarathon , een week voordien, liep Bart Verschaeve de 5 km mee met 

zoontje Milan, om daarna de 20 km aan te vatten... (  zie  ook foto's  5 km) 

Erwin. 

    

    

 


