
Beachrun Koksijde -criterium avmo-running center Hulste.(29/07/15) 

Tim Soenens wint ! 

Niet minder dan 1200 deelnemers aan deze editie van de Beachrun in Koksijde. Daaronder veel 

oranje-blauwe atleten van AVMO en de Joggingclub avmo. Twee overwinningen en een 3de plaats 

werden door de Tieltse delegatie behaald.  

In de jeugdloop over 2 km (op het strand) werd Matice Van Walleghem  winnaar,hij  liep deze 

afstand in 8.26. Er waren 82 deelnemers.  

De 5km loop, met 465 aankomsten, werd Matice (enkele minuten na zijn 2km loop) 41ste in 22'25". 

Els Van Coillie werd  51ste en 4de dame in 22'59", Spriet Elke 83ste in 24'56", Reyniers Bart 135ste 

in 27'14", Van Walleghem Margot 203de in 30'11", Vermeersch Linda 226ste in 30'54", Kint Edwin 

285ste in 32'38" (liep zoals gepland deze wedstrijd) en Berthier Jolien 314de in 33'25".  

De Beachrun over 10 km werd beheerst door een duo: Tim Soenens(35'02")  en Davy Stieppenaere, 

liepen samen en bij het oplopen van de dijk (in het mulle zand) kom Tim afstand nemen van Davy, 

Alexander Eggerick (9de in 36'59") kon ook in een groepje de strakke wind trotseren;  ook Dirk 

Lannoo (27ste in 39'36") en Geert Royaert ( 30ste in 39'40") gaven elkaar geen duimbreed toe en 

slechts in de eindspurt kon Dirk Geert achterlaten. Bart Guillemyn ( 75ste in 42'51")  was zoals steeds 

snel vertrokken maar Patrick Deleersnijder (80ste in 43'19") kon hem toch dicht op de hielen zitten. 

Jan Vromman (90ste in 43'49") verbetert naargelang het seizoen vordert, Rudi Van Bruwaene 

(107de in  44'29") en Katrijn Van Hulle  (108ste in 44'29") liepen zij  aan zij, en probeerden op 1 km 

van de aankomst het groepje achter te laten; tevergeefs, ze kwamen allemaal terug. Pol Vackier, ( 

112de in 45'06") zoals altijd samen met Bart G, te vlug vertrokken, kon nog een tijdje volgen en zag 

Jeroen Deroo (123ste in 45'36") beetje bij beetje naderen. Katrien Vanhoutte (329ste in 54'34") liep 

als enige dame van AVMO deze 10 km vlotjes uit in 54.34 (499 aankomsten) 

Rudi. 


