
Egem 27/09/2015 - Saladekermisloop - criterium Running Center Hulste -AVMO  9,9 km. 

Een prachtig, maar lastig parcours, door wegenwerken opnieuw uitgevonden, vormde het kader voor 

een zeer mooie wedstrijd in een zonnig en winderig Egem. Wat mij betreft : ik zou dat parcours 

behouden. De winnaar , Misha Declerck, had 32'39" nodig. -190 aankomsten ! (foto's Alexander 

Eggerick) 

Onze Tim Soenens moest deze keer vrede nemen met een 2de plaats in 33'25". Je zal zien :  de tijden 

tonen dat de wedstrijd naar het einde toe heel slopend werd. Alexander Eggerick werd 5de in 

34'36". We kunnen niet klagen : 2 clubmakkers in de top-10 in een sterk bezet deelnemersveld. Egem 

werd geselecteerd om mee te doen in 2 criteriumwedstrijden! Egem op de kaart ! 

 

Dirk Lannoo (20ste in 38'01") probeert zijn vormpeil terug te krijgen. Ondertussen moest Bart 

Verkaemer opgeven ( opkomende pijn  ). Hopelijk is een blessure alzo vermeden. Bart was net terug 

uit blessure  en de laatste wedstrijden  heel goed bezig! 

 

Slechts 24 sec later finishte Bart Veschaeve (25ste in 38'25"). Bart nam uiteindelijk de oude bok (Rudi 

62 jr ) te grazen na een immense strijd en ook de jonge bok (die moet kunnen stinken) (Bart G) : het 

moet  daar "gebokt" hebben ! Alle drie liepen ze een beresterke (of bokrijk-sterke) wedstrijd. Daar 

zou onze Rudi nog eens een marathon moeten lopen ... in Bokrijk... tussen vele aanbidders. Bart 

Guillemyn werd 29ste in 38'55" en Rudi Van Bruwaene 30ste in 39'02" èn eerste in zijn categorie.   

 



 

Patrick Deleersnijder werd 43ste in 40'29". Een beetje verder kwam terug een trio : Pol Vackier  

( 57ste in 42'13), had al heel veel energie gegeven voor de organisatie en moest nog eens aan den 

bak voor 'Egem koerse'. Pol kreeg als het ware de 'hete adem' van onze trainster Els Van Coillie  

(58ste in 42'16") en 3de in haar categorie in zijnen nek.  Beiden zullen wellicht wat op reserve 

gelopen hebben. Luc Devlaeminck (ook op reserve - 59ste in 42'18) ziet het terug zitten om te 

trainen naar Flanders Field Marathon.  

 

Rik Lefevre (71ste in 43'52"), Elke Spriet (72ste in 43'54") --sterk! en Jeroen Deroo (73ste in 44'07) 

waren het volgend trio. 

 

Luc Maes (99ste in 46'44) , toch ook weeral knap 

(+60) en ultra loper, kon terug volharden in de 

hitte en het voor hem kortere werk. Johan 

Moyaert (105de in 17'12) nam misschien een te 

wat snelle start, moest dan in de laatste ronde 

wat recupereren, maar vond nog zijn 2de adem 

in de laatst km naar Egem toe. Ondertussen was 

Erwin Sissau (107de in 47'23") uiteindelijk na 

veel pijn en zwoegen in de laatste km bij een 

sterk lopende Sabine Denolf (108ste in 47'28) 

geraakt. Sabine liep gans de wedstrijd zo'n 100m voor Erwin samen met een paar jongens, maar 

deed wel alle kopwerk ! Ik liep alleen en deed dus kop- en staartwerk :). 



 

Nabila Taguema (126ste in 49'19) liep na 

Torhout gezwind. Nabila beleeft duidelijk heel 

veel plezier aan haar hobby en het 

clubgebeuren. Ikke , ook zulle !' En er zijn er nog 

meer, die met volle teugen genieten van afzien 

en sporten èn dan genieten van "je grenzen te 

verleggen"! Katrien Vanhoutte (140ste in 

50'56"), blijft verbazen. Jeroen en Katrien, 

kwamen zoals Tim en Elke met de fiets naar 

Egem om daarna zalig te sporten en te genieten 

van hun inspanning.  Mooi !  

  

We besluiten met sportvrouw Annick Coene ( 168ste in 54'47") en een jeugdige cadet (avmo) atleet , 

Jens-Magnus Verhelst (90ste in 45'24") jawadde dadde ! Moet er nog zand zijn ? Neen , in Egem niet, 

enkel Salade !  

 

Ik wil toch nog eens benadrukken dat we hebben kunnen genieten van een perfecte organisatie en 

zoals steeds  een warm onthaal !  

Erwin.   


