
Tim Soenens wint de Kia-Run Watewyloop van 9,95km in 33'58". 

(criterium wedstrijd Running Center Hulste-AVMO) zaterdag 6/6/2015 om 19u30. Terug prachtig 

zonnig weer, de strakke tegenwind in de Hondstraat maakte de koers extra lastig, maar zorgde ook 

voor verkoeling.  (foto's : Ignace Verkaemer) 

 

    
Na één aanloopronde op de piste van Watewy zorgde Tim voor een hoog tempo, gevolgd door Stein 

Vynck en Alexander Eggerick (4de in 35'13").  Er moesten 3 ronden gelopen worden met telkens een 

doortocht op de Watewy. Tim haalde het nog de week voordien op de 6 km in Ruiselede van zijn 

belager Stein. Nu kostte dat meer moeite en Tim moest het afmaken op de piste , waar hij naar de 

zege sprintte. Proficiat!  Ondertussen streed Alex dapper voor een podium plaats, maar moest 

tevreden zijn met een 4de stek. In de top-10, Geert Royaert (10de in 38'23"') na een zware werkdag.   

    

Wouter Lafaut (23ste in 41'0) maakte een opmerkelijk debuut. De pas aangesloten Molenlander liep 

lange tijd tussen Geert R. en Dirk en net voor de locomotief combinatie van Bart G, Rudi en Patrick . 

Dirk Lannoo werd 13de in 39'01" en 3de in cat +45. Bart Guillemyn (19de 39'59") bleek te sterk voor 



Rudi Van Bruwaene (21ste in 40'17") èn 1ste in cat+55,  en Patrick Deleersijder (29ste in 41'22"). 

Dan volgden een groepje van 5 clubmakkers die elkaar stimuleerden: Geert Lievrouw (36ste in 

43'39"), Rik Lefevre (38ste in 44'0"), Jeroen Deroo (39ste in 44'05"), Johan Moyaert (42ste in 44'12") 

en Luc Maes (43ste in 45'08"). Luc werd 2de in cat+55. 

    

Daarna kwam nog een triootje met Erwin Sissau (60ste in 46'45"), Sabine Denolf (67ste in 17'20" en 

1ste in haar cat+45) en Tom Dedecker (68ste in 47'31). Afwisselend zetten ze mekaar de eerste 2 

grote ronden  uit de wind. Elke Spriet (61ste in 46'50") startte heel goed , maar de laatste 500m 

waren er te veel aan. Evelyn Devoldere (63ste in 17'01")  , liep een sterke laatste ronde. Luk 

Devlaminck ( 76ste in 49'&&") was gekomen om behoedzaam te lopen om blessureleed te 

vermijden. Katrien Vanhoutte finishte sterk in deze lastige wedstrijd. Katrien werd 78ste in 49'30". 

 

    

    

 



Katrijn Van Hulle wint de Run4Fun - 6,75 km.  

    

Eerste Molenlander werd Jens-Magnus Verhelst (6de in 29'26"), Katrijn werd 8ste in 30'07" hopelijk 

nu zonder nierstenen. Annick Coene (19de in 36'19") en Linda Vermeersch (20ste in 36'19")hadden 

een goeie gangmaker...alias Patrick bij zijn opwarming voor de 10km.   (36 aankomsten). 

 

 

 

We sluiten deze geslaagde Watewyloop af met wat 

sfeerbeelden. We hebben zelf gesport en werden met onze 

neus gedrukt op den  voetbal... willen of niet... maar als je het 

podium of de prijsuitreiking wou meemaken, dan moest je 

wel naar den voetbal kijken.... Gelukkig waren er nog 

"Missen" en "Messi's" en "Missen Coast" ... en één 'Mister 

Bone' ... hard stuff, alive and ... running !!!  

Erwin. 

      

 

 

 


