
Rembertcorrida (10 km ) van Torhout. 8ste run AVMO Running Center Hulste (24/04/15) 

Tim Soenens wint de 5km in 16'40". 

Tim hield 17 sec voorsprong op Timothy Van belleghem. Het grootste stressmoment voor Tim kwam, 

toen de gangmaker (van de organisatie) in de slotfase een verkeerde weg in sloeg. Uiteindelijk won 

Tim heel verdiend. Hij zou nadien nog de 10km lopen als haas voor  zijn vrouwtje Elke Spriet.  

Thomas Callewaert werd 4de in 17'37". (149 aankomsten)  Op de 10km (282 aankomsten) won ene 

Mohamed Beirouk in 30'51". Er stond veel wind, maar het viel al bij al nog ,mee. Pas in de laatste 

3km hadden we de wind pal op kop. Het werd dus een snelle start 'gejaagd door de wind'.  

 

Alexander Eggerick werd 1ste clubmakker op 15 in 34'14". (4de cat). Bart Verkaemer  ( 17de in 

35'40") lijkt stilaan op dreef. Hopelijk geen kwetsuren meer. Na een aantal duathlons timmert hij 

verder aan zijn conditie. Dirk Lannoo (27ste in 37'17") werd 2de in zijn categorie. Bart Guillemyn liep 

de laatste keer op 'tram 3' . Bart wordt 40 op 29 april. Hij finishte als 38ste in 38'36" na het 

verorberen van een aantal Boules de Berlin. Ook Patrick Deleersnijder blijft zijn conditie scherp 

houden (46ste in 39'12"). We hebben de gym zaal gezocht, maar geen touwen gevonden...Pol 

Vackier werd 69ste in 41'09", kort gevolgd door Luk Devlaminck (75ste in 41'37"). Luk maakte een 

frisse indruk na zijn strand -en loopstage in Maspalomas.  

 

Katrijn Van Hulle kon terug haar tijd scherper stellen en werd 4de in haar categorie (81ste in 41'59"). 

Katrijn kreeg daarvoor de hulp van Bart Verschaeve (82ste in 41'59"). Het was een gans gedoe met 

de truitjes in de zaal. Bart ontdekte plots dat hij zijn clubtrui vergeten was. Gelukkig had Katrijn èn 

haar topke èn haar clubtrui mee. Na wat gepas kon Bart nog net in de trui van Nabila en Nabila trok 

dan maar die van Katrijn aan. 'In den voetbal wisselt men pas van truitjes na de wedstrijd' , merkte 

Ignace Verkaemer fijntjes op...Rik Lefevre groeit naar zijn vroegere condtie op 85 in 42'25".   



 

Elke Spriet mag heel tevreden zijn met haar prestatie (98ste in 42'57") en 3de in haar categorie ! Ze 

werd excellent begeleid door Tim Soenens (99ste in 42'59"). Iets verder zagen we een degelijke 

Jeroen Deroo (103de in 43'29"). Jeroen plant een marathon (Torhout) , maar komt amper aan 50 km 

per week. Tijd om dit aantal  op trekken. Het moet natuurlijk nog lukken in het werkschema. Dan op 

133 in 45'45" Erwin Sissau, een minuutje afgeknabbeld in vergelijking met Oostrozebeke.  

 

De dames van onze club presteerden erg sterk. Ook Nabila Taguema(172ste in 48'26") èn 3de in haar 

categorie glunderde: ruim 1 minuut rapper dan verleden jaar. Katrien Vanhoutte (189ste in 49'36") 

werd 5de in haar categorie. Erik Carette werd (197ste in 50'04"). Dan volgde Linda Vermeersch 

(210de in 52'11")(7de cat). We merkten  ook nog Danny Terryn op (225ste in 53'47")(jcavmo). Voor 

Danny werd het terug kennis maken met wedstrijden na een periode van inactiviteit.  Toch veel 

minder volk dan op andere jaren; het weer viel heel goed mee.  (foto's : Ignace Verkaemer)  

 

Afwezigen waren o.a.  Sabine Denolf, Luc Maes en Rudi Van Bruwaene. Voor hen stond de 

marathon van Antwerpen op het programma. Rudi finishte in 3u 08' 49". Meer volgt.     ( Erwin ). 

 

 


