
De Ginste in Oostrozebeke 10 km d/m en ook de 6,7 voor de dames.- 7de run AVMO-Running 

Center Hulste 18/04/15 . 

De familie Slos en Lannoo tekenden terug voor een mooie uitgave. Heel wat belangstelling doet altijd 

deugd. Op het lyrisch parcours van de Ginste, slingerden we langs en over de Mandel, in volle zon en 

volle wind !   

Tim Soenens wint de 10 km in 33'21". 

Mooi ! Zalig, Tim zien lopen zonder complexen. Alexander 

Eggerick zorgde voor een 2de podium (6de in 34'42") en 

3de cat. Maar in O'Beke doen ze geen podia in de zaal. 

Jammer voor o.a. Dirk Lannoo (12de in 37'20") en 1ste in 

cat +45 ! Geert Royaert was net terug van stage AVMO 

Portugal; hij besloot wijselijk op het gevoel te lopen: Geert 

werd 16de in 38'28". Bart Guillemyn - jonge veertiger - 

blijft verbazen (19de in 38'53"). Patrick Deleersnijder blijft 

bevestigen (31ste in 39'59"). Er waren jammer genoeg 

geen touwen of klimrekken in de zaal...En dan kwam nog 

eens een monument optreden op een afstand die eigenlijk 

niet op zijn lijf geschreven staat: Antoon Van Ryckeghem 

(33ste in 40'35"). De man van +65 !!! (geklasseerd in de cat 

+55...). Ik vond dit leuk ! (om het met een face book cliché 

te zeggen) ... ik kon dit wel echt waarderen !!!  Ook de 

inbreng van Erik Carrette (116de in 52'09") - geboren in 

1943 : Erik : proficiat ! Sterkhouder Pol Vackier voor onze club werd 40ste in 41'54". Zonder jou  

konden we al lang niet meer in het sanitair van ons clubhuis, was de piste al lang overstroomd, 

hadden we geen stroom (ampère), stond er niets klaar voor de piste wedstrijden enz !!! . Pol , merci 

en tot in de wedstrijd van Egem op 27 juni 2015 !   Moet lukken met ons clubblad, om dit te 

verspreiden...Els Van Coillie, terug van een geslaagde stage van Portugal, liep op reserve, na de 

gedreven stage en werd toch 3de dame algemeen en 2de in haar categorie( 44ste in 42'58"). En het 

schone bleef komen: Katrijn Van Hulle (47ste in 43'27") en 1ste in haar categorie. Rik Lefevre (50ste 

in 44'01") en Elke Spriet (51ste 44'09) namen een behoedzame start , maar konden sterk finishen. 

Elke werd 2de in haar categorie. De opkomst was groot en heel veel nieuw talent is op komst! Jeroen 

Deroo (54ste in 44'31"), Johan Moyaert (62ste in 45'45"), Sabine Denolf (66ste in 45'55")  en 3de in 

haar categorie! Sabine bouwde haar wedstrijd behoedzaam op. (haar man moest werken en kon dus 

niet present zijn). In de laatste ronde passeerde ze Erwin Sissau (70ste in 46'40) . Ook Erwin zag een 

heel moedig kereltje van 14 jaar  in de laatste ronde wat spartelen: Jens-Magnus Verhelst (75ste in 

n47'22") : toch proficiat !!!  De clubmakkers volgden : Annick Coene (78ste in 47'32"), Evelyn 

Devoldere (84ste in 47'51"), Fabienne De Bruyne (90ste in 49'01") , Ronny Verhaege  (94ste  in 

49'29"), Katrien Vanhoutte (98ste in 50'02"). Linda Vermeersch (123ste in 53'12") en Ingrid Mauws   

(143ste in 1u1'10") 

Brecht Lannoo won de 6,7 km in 25'19". Annick Coene werd 26ste in 35'52" en haalt zo bij de dames 

van avmo de 30 punten binnen. (49 aankomsten). Annick zou daarna ook nog de 10 km lopen. 

Erwin. 



Met dank aan de foto's van Alexander Eggerick. 

        

       

       

       

       


