
Brigandsloop Ingelmunster - criterium wedstrijd avmo - Running Center Hulste 28/03/15 

!! 22 clubmakkers waren paraat en dan tellen we nog de joggers van Molenland niet mee. De heren konden 

punten sprokkelen op de 11,5 km. De dames konden kiezen tussen de 11,5 km en de 6km. 

Els Van Coillie wint de 6km bij de dames.  (118 aankomsten). 

Els nam een snelle start, bouwde daardoor een kleine voorsprong uit op Katrijn, twijfelde dan even, maar 

kon toch nog haar voorsprong wat uitbouwen. (9de in 23'30"). Katrijn Van Hulle werd 2de dame (1ste in 

haar cat)- 13de in 24'05". Haar nek lijkt genezen, de snelheid van 15km/u is er terug; nu nog wat km 

opbouwen. Elke Spriet werd 27ste in 26'03". Zo voert Elke de rangschikking in het criterium bij de dames 

senioren, net voor Stefanie Callens en Katrijn Van Hulle. Bij de dames veteranen staat er geen maat op Els 

Van Coillie. Fabienne is 2de, Nabila 3de en Linda 4de.   

Terug jong avmo geweld op de 3km (58 aankomsten) met Leon Dedecker op 5 in 10'26", Victor Dedecker 

op 8 in 10'52" en Robbe Vroman op 14 in 11'31". knappe prestaties! 

Op de 11,5 km van de Brigandsloop  haalden we terug 

2 podia, eentje voor Dirk en eentje voor Rudi. Eigenlijk 

veel meer podia ! Ook nog andere 1ste, 2de en 3de 

plaatsen !  

 Winnaar werd Joost Dewaele in 39'33". (272 

aankomsten). Het weer bleef gelukkig droog, veel 

wind maar de wind zal goed langs het kanaal. 

Alexander Eggerick werd 1ste Molenlander   (7de in 

41'26") en 3de in zijn categorie. Dirk Lannoo liep een 

sterke wedstrijd en werd eerste bij de +50. (14de in 

44'14"). Daarna volgden Geert Royaert (25ste in 

45'58") en Bart Guillemyn (30ste in 45'50"). Bart blijft 

dus progressie maken en keer na keer zijn tijd 

verbeteren.  Zowat een minuut later een duo met 

Patrick Deleersnijder (42ste in 48'01") en Rudi Van 

Bruwaene (43ste in 48'10"). Rudi werd daarmee 1ste in cat +60. Wat later kwamen Pol en Bart. Pol Vackier 

(52ste 48'51") kende een zeer snelle start (is heel goe bezig tijdens de crossen), maar moest toch nog wat 

terrein prijsgeven. Bart Verschaeve (55ste in 49'02) geniet nog van de laatste dagen van zijnen tram 3. Bart 

wordt op 3 april  40 jaar. Daarna volgden Geert en Jeroen. Beiden verbeteren telkens hun tijden. Geert 

Lievrouw (72ste in 50'42") en Jeroen Deroo (76ste in 50'56").  Idem voor Sabine Denolf (115de in 54'20") 

en 2de cat V+40... terug podium. Op 138 Nancy Lammertijn in 55'45", (daartussen ook nog Tom Dedecker 

55'29" en papa van Leon en Viktor), Erwin Sissau (155ste in 56'59"), Bart Reyniers (167ste in 58'00), Nabila 

Taguema (177ste in 58'44"), Fabienne De Bruyne (182ste in 59'25"). Fabienne De Bruyne was eerste in de 

cat+50 : terug podium ! Katrien Vanhoutte (183ste in 59'26"), Natascha Verstraete( vrouwtje van Bart 

Guillemyn- 220ste in 1u05'59"), Linda Vermeersch (230ste in 1u04'13"), Danny Terryn (231ste in 1u04'41"), 

Patrick Deceuninck (234ste in 1u05'22" en Jolien Berthier (258ste in 1u10'01"). Bij de heren senioren staat 

Alex op kop in het criterium. Bij de veteranen staat Bart Guillemyn aan de leiding (141) , gevolgd door 

Patrick deleersnijder (136), Bart Verschaeve en Pol Vackier (beiden 131) en Geert Lievrouw (120).  

We beleefden een fijne dag, konden ons ding doen, sporten en genieten. Gelukkig moesten we de zondag 

niet optreden... 

Erwin.    


