
Aalter : 08/05/15/ zowel voor D/H 8km èn 16km -  crit Running Center Hulste/AVMO. 

De start.. 

Mooi in beeld gebracht via Ignace Verkaemer (Foto's). En de 4km, èn de 8 km èn de 16km moesten 

starten! Een gretige Bart Verkaemer (4de in 27'53"), zocht het podium op na veel blessureleed.  De 

winnaar was een andere Bart (Bleyaert) in 26'11". Hij deed zijn naam alle eer aan. Bij de start waren 

ze allen 'happy'.en blij.... de eerste brug was 'coming' ... de tweede brug over de snelweg toonde , 

dat wij rapper kunnen lopen dan... snelwegrijden met den auto...We zien Bart, Dirk en Pol als de 

"rappers" in de start. Ondertussen kwam ook onze laatste nieuwe voordeur (29/04) in beeld, zonder 

zijn kaffiepullen en andere antieke objecten. (Rudi haasde toen voor Nabilla...) 

   

   

Het harde werk voor het podium op de 8 km 

... Bart Verkaemer , Dirk Lannoo, (10de in 29'32") ,  Pol Vackier ( 21ste in 31'35") , Katrijn Van Hulle, 

Els Van Coillie en eentje die zag dat alles goe was ... Erwin Sissau. (49ste in 36'19") (129 

aankomsten). 

   

Ondertussen wint Katrijn Van Hulle  wel de 8km in Aalter . 

Katrijn 32ste en  (1ste in 33'45"). Bij AVMO beleven we de luxe met  onze dames... Els Van Coillie 

startte achteraan (moest in het weekend nog een piste wedstrijd lopen)  samen in de groep  met 

Nabilla en Rudi(was hier haas , dus geen dame).  Maar ja , het beestje dat  in Els zit, vonkte aan, en 

kwam zo wat na 2,5 km over mij gelopen (Erwin) en kon toch nog een podiumplaats versieren. Els 

werd 1ste in haar categorie en 3de bij de dames. (36ste in 35'08").   



     

 

Aalter de 16 km... ( 174 aankomsten )  

Winnaar werd Jente Samson in 55'45", neen niet dienen van Plopsaland. Nochtans was "Gertje" of 

"Geertje" dicht in de buurt. Geert Royaert  (7de in 1u01'23") blijft bevestigen en zette een scherpe 

tijd neer. Ideaal  als voorbereiding naar zijn marathon toe. Bart Verschaeve (10de in 1u02'14") en 

Bart Guillemyn (11de in 1u02'39") liepen lang samen. Twee jonge veertigers met prachtige nieuwe 

voordeuren , zweepten mekaar op. Deze keer was het Bart V. , die naar het einde toe wat sterker 

bleek. Daarna een prille vijftiger, Patrick Deleersnijder (24ste in 1u05'00").  

   

     

Mooi om te zien hoe nieuwe gezichten blijven progressie maken. In 45 seconden op een 10 mijl, vier 

clubmakkers op een rij !  Geert Lievrouw (43ste in 1u11'00"), Jeroen De Roo ( 46ste in 1u11'16"), Rik 

Lefevre (47ste in 1u11'44") en Johan Moyaert ( 48ste in 1u11'45"). Johan startte heel behoedzaam, 

en beetje per beetje haalde hij atleten in. Nabila Taguema (89ste in 1u17'44") was aan het feest met 

een persoonlijke besttijd. Feestvarken of feesthaas van dienst (u mag kiezen), was Rudi Van 

Bruwaene, 90ste in 1u17'46"). nvdr- ik zou voor geen van beiden kiezen, de botten en het been... 



   

Onze Molenlanddames blijven echter hard doorgaan , ook op de langere afstanden !  Sabine Denolf 

(96ste in 1u18'13"), Katrien Vanhoutte ( 115de in 1u20'36"), Linda Vermeersch (163ste in 1u33'31") 

en Jolien Berthier (169ste in 1u34'27"). Pure volharding ! Proficiat dames !     

   

 

Erwin. 

 

 


