
Torhout - 19/06/2015 Nacht Van Vlaanderen - criterium Running Center Hulste/ AVMO.  

(foto's : met dank aan Alexander Eggerick) 

Zowel de marathon, halve marathon als de 10 km telden mee om punten te sprokkelen voor het 

criterium. Super loop-weer; zelfs de wind was afgevallen. Rond 20u00 startte de marathon en de 

halve marathon. 286 deelnemers liepen de wedstrijd uit. We vermelden de 'werkelijke tijd', d.w.z. de 

'chip-tijd'. Door de grote opkomst is dit enorm belangrijk bij de halve marathon en zeker bij de 10km 

(1450 deelnemers), waar er soms 1 minuut verloren gaat tot de atleten over de startlijn geraken. 

De marathon. (286 aankomsten) 

Ghirma Woldu won in 2u27'16". Een aantal clubmakkers 

trokken er naar toe om hun tijden te verbeteren. Onze Rudi 

fungeerde als tempomaker om te finishen in 3u15'00". Hij nam 

Patrick en Bart G. mee. Het tempo was strak (een beetje te rap 

3'10" per km). Luk De Devlaminck , die de halve marathon liep, 

kon ook gebruiken maken van dit tempo. Bij de brug , op zo'n 5 

km van het einde moest Bart G, wat terrein prijsgeven. Zowel Bart als Patrick konden hun tijden 

enorm verbeteren. Ze konden dan ook gebruik maken van een locomotief die ervaring had in ruim 50 

marathons, en dat zonder uurwerk. Rudi heeft blijkbaar een 

ingebouwde klok in zijn lichaam; ik heb echter nog niet kunnen 

zien waar die precies hangt. Rudi Van Bruwaene finishte 41ste 

in 3u10'24" en werd zo 1ste cat +60 . Patrick Deleersnijder 

werd 42ste in 3u10'25" (3de cat+50). Bart Guillemyn, 48ste in 

3u12'25" kon eveneens juichen. Bart moet in staat zijn onder 

de 3 uur te lopen, mits wat meer km's  te trainen. Sorry, Bart, 

we leggen de lat hoog. Jeroen Deroo (88ste in 3u25'55") 

ambieerde een tijd van 3u25-3u30. Jeroen maakte enorme progressie in de kortere afstanden van 

ons criterium. Ultraloper Luc Maes werd 176ste in 3u54'38". Luc heeft al betere momenten gekend. 

Katrien Vanhoutte mag terecht trots zijn op haar prestatie : 177ste in 3u54'47" en 4de cat +40! Ze 

zullen daar thuis bij de familie Deroo-Vanhoutte goed geslapen hebben! 

 

De halve marathon ( 558 aankomsten) : AVMO één en twee! 

Stijn Fincioen wint in 1u07'46" - Frederik 

Colpaert (2de in 1u11'07") wint bij de masters. 

Van luxe gesproken! Maar de rest zat ook niet 

stil. Geert Royaert (22ste in 1u21'44") en 4de 

M+45, heeft wellicht het clubrecord verbeterd ( 

moet nog nagekeken worden). Proficiat. Geert 

is terug op weg om onder de 3 uur te eindigen 

op een marathon (zonder tegenslagen). Bart 

Verschaeve (25ste in 1u22'25") ziet dus ook de 

3 uur grens (marathon Boedapest ?) als een 



rood doek verschijnen. Ik weet niet als Bart als 

sterrebeeld een 'stier' is...   Luk Devlaminck 

(124ste in 1u34'52") liep op reserve ( blessure) en 

kon genieten van het tempowerk van Rudi in de 

marathon. Luk kan nu verder opbouwen naar 

Flanders Field marathon. De weg is nog lang maar 

ligt wel open ! Ook Nabila Taguema (282ste in 

1u45'55) blijft bevestigen. In het West-Vlaams 

zouden we zeggen: 'Nabila jeunt heur liek een 

keun.' Synergie in de sport zoeken samen met 

clubmakkers en zo momenten na de inspanning 

koesteren. Mario Boldens, pas aangesloten werd sterk 187ste in 1u38'40". Johan Moyaert werd 

297ste in 1u47'39" . We kregen mooie resultaten en gelukkige clubmakkers te zien. We moeten we 

toegeven: het weer was super!    

De 10 km - ruim 1450 aankomsten  : Tim, Alex en Bart ... Mats Compernolle .. en Matice Van 

walleghem ! 

 

Diaz Rodriguez wint in 30'44". In de 'Tom Compernolle 10 km' wedstrijd werd zijn zoon Mats 

Compernolle als 15-jarige 33ste in 36'14 : een eresaluut aan papa Tom. Mats , Proficiat ! Op het 

podium in de zaal betrok Stijn Fincioen  Mats in de hulde: mooi ! Ondertussen liepen Tim, Alex en 

Bart V. in een uiterst select deelnemersveld voor elke meter. Tim Soenens (13de in 33'16"),  

Alexander  Eggerick (20ste in 34'34") en Bart Verkaemer (27ste in 35'25). We ontdekten ook enkel 

bekenden van vroeger, o.a. Evert Luttun (48ste in 37'01). 

 

 Dirk Lannoo (59ste in 38'06") probeert de vorm van in het voorjaar te krijgen. Geduld is de 

boodschap... Soms op training en nog meer in de wedstrijd zorgt onze hobby voor de nodige 

'gezonde' ambitie. Ondertussen trok de 13-jarige  Matice Van Walleghem alle registers open: 66ste 

in 38'47".  Deze keer kon Geert Lievrouw (117de in 41'32") onze 'duiveltje doet het al', Pol Vackier 

verschalken (118de in 41'45"). Rik Lefevre (130ste in 42'29") kan de  ideale inductie worden voor 

Geert en Pol. 



       

Katrijn Van Hulle (153ste in 43'22") , zal wellicht op veilige modus gelopen hebben, na de pareltjes 

van stenen die uit haar onderbuik een weg zochten om te glinsteren. De glinstering in haar ogen, na 

een training op de piste bij Molenland de woensdagavond spreken boekdelen! Katrijn blijft hip; haar 

ma heeft een boek geschreven, een prachtig document over ... mensen en oorlog... in den Westhoek. 

Ik heb dit gelezen zo'n 2 jaar geleden op het vliegtuig en opnieuw herlezen. De kracht, die toen in die 

mensen zat, (onder de  Duitse overheersing)  weerspiegelt onze ziel in ons clubgebeuren ! Onze koers 

loopt nog; een wederoptredende  Roeland Luttun (198ste in 44'25") is terug van weggeweest.  

 

(Gelukkige clubmakkers : Katrien en Geert. )... en zo vele anderen!  

Daarna Erwin Sissau (244ste in 45'24) en 3de cat+55 . Vanaf nu geen plaatsen meer , want er staan 

heel veel joggers voor Sabine en Elke. De 'chip'-tijde tonen hun kwaliteit. Soms duurt het 1 tot 2 

minuten voor de start lijn kan bereiken. Sabine Denolf liep 46'38"  (3de cat +45) en Elke Spriet liep 

45'43".  Bert De Brabandere (47'36")  vond de weg van Knokke naar Torhout. De familie De 

Brabandere-Ots koestert onze club al jaren.  Onze sportvrouw van het jaar Annick Coene deed het in 

54'07". We vermelden nu wel de plaats : 709 op 1450 ! Jolien Berhier ,  nog niet zo lang bezig, 

finishte in 58'20" ; prachtig gedaan, beleef er plezier aan... volhouden op je eigen ritme.   

 

 

Erwin. 


