
Wegwedstrijden aan gesloten AVMO atleten. 

Rollegem-Kapelle -6de run voor wegcriterium AVMO- Running Center Hulste. 

 We waren terug paraat :  op 11/04/15: d.w.z. een heuse regenbui verteren in de korte loop voor de 

dames, samen met heel veel strakke windstoten en daarna een 13km te lopen in winderig maar 

droog weer. We liepen langs een landelijk en zeer mooi  parcours (4,4km) , met voldoende drankjes 

en de nodige ambiance aan de start/aankomst .  

De atleten van de korte wedstrijd over bijna 5 km werden tijdens hun race getrakteerd op een 

enorme regenbui gepaard gaande met felle rukwinden. Katrijn liet zich op de eindmeet nog de 4de 

plaats afsnoepen door een plaatselijke atlete, Linda (binnen enkele dagen terug een jaartje ouder, 

maar steeds een gedreven atlete) liep terug een vlotte wedstrijd, daarna Annick en dochter Stefanie 

die dicht in elkaars buurt aankwamen in het gezelschap van Sonja. Uitslag : 26ste Van Hulle Katrijn 

(17'46"), 72ste Vermeersch Linda(21'46") , 94ste Coene Annick(22'56"), 95ste Sementier Sonja en 

97ste Callens Stefanie (23'09"). Er waren 174 deelnemers aan deze korte wedstrijd.  

Dan kwam de 13 km ; de regen droogde op , veel wind en ja daar was de zon! Een pak snelle atleten 

namen deel aan de lange wedstrijd over 13 km. De omstandigheden waren bijna identiek aan de 

korte wedstrijd maar de regen bleef gelukkig uit. De strakke wind blies op het langste deel van het 

traject volledig in het nadeel en toch werden sterke eindtijden genoteerd. Alexander Eggerick (19de 

in 45'55") kon gedurende 11 km het snelle tempo aan doch moest de groep toch laten gaan, niet 

getreurd, de wedstrijden volgen elkaar nu snel op, Dirk Lannoo (36ste in 49'14"), terug als een pijl uit 

een boog vertrokken kon zijn rivaal Filip Van Haecke deze keer niet volgen maar werd verdienstelijk 

5de M+45, dan Bart Guillemyn -54ste in 52'15"- (geplaagd door buikkrampen)moest op het einde 

van de wedstrijd nog een tandje bijsteken om zowel Patrick Deleersnijder (60ste in 52'50") als Rudi 

Van Bruwaene (61ste in 52'54") (3deM+55) voor te blijven, Bart Verschaeve ( 71ste in 54'02") 

eveneens met een virale infectie liep deze wedstrijd  als doorgedreven training, Pol Vackier (76ste in 

55'32"), zoals Dirk vertrokken als een sneltrein, moest zijn vlugge start bekopen, ook hij had last van 

de ademhaling, Luc Maes (102de in 58'59")  haspelde deze wedstrijd af als voorbereiding van de 

Antwerp Marathon, ook Erwin Sissau (128ste in 1u03'05") was verkouden maar blijft volharden en 

dan kwam ook Ronny Verhaeghe (142ste in 1u05'04") zoals altijd zijn puntentotaal aandikken. 

Prachtige organisatie, mooie prijzentafel en een 

tombola, AVMO heeft er enkele meegebracht) 

Ondertussen werden alle aanwezigen 

getrakteerd op boterhammen met kaas of 

gehakt (geschonken door de inrichters) wat op 

een positief applaus werd onthaald en vooral 

gesmaakt ! Tijdens de après-loop konden we ook 

nog genieten van het optreden aan de KOORD 

van Dirk en Patrick (hadden beiden nog kracht 

over)...Wedstrijd staat volgend jaar zeker terug 

op de kalender !  

Rudi. 


