
Wingene - criterium avmo-running center Hulste 22/08 

Hete toestanden in Wingene.  Vooral de strook 

doorheen de maïs, tegen de zon in, kon tellen. 

Verder een perfecte organisatie, mooi parcours 

met toch 155 deelnemers voor de 11 km. We 

kunnen dit verslag kruiden dankzij de foto's van 

Alexander Eggerick en ook Bart Verschaeve 

stuurde ons via dropbox een prachtige sfeer van 

de wedstrijd. De koers werd hard gemaakt van in 

het begin door Dieter Brouckaert (winnaar in 

36'33"). Tim Soenens kon knap 2de worden in 

37'57". De ereplaatsen (en overwinningen) stapelen zich op.  Het werd terug een 'zeer hete' strijd 

tussen Timothy en Alex. Alexander Eggerick kwam 5 seconden te kort , maar werd toch heel mooi 

4de in 39'04". Dan kwam de man in vorm, Geert Royaert (12de in 41'29") en 3de in zijn categorie, 

met de focus op Flanders Field marathon. Ruim een minuut later finishte Dirk Lannoo als 17de in 

42'34". We tekenen  nog altijd 15,5 km/u op ! Dan kregen we een aantal clubmakkers die ook al 

Flanders Field marathon in hunne kop hadden en beredeneerd ( de ene wat meer dan de andere) 

hun progressie aan het testen waren. Ons 

Jerommeke, Bart Guillemyn (24ste in 44'16") zal 

wellicht nog 'vulle buzze' gegeven hebben. Maar 

voor Patrick Deleersnijder (32ste in 46'23"), Luk 

Devlaminck (38ste in 47'01") en Rudi Van 

Bruwaene (41ste in 47'32"), was het lopen met een 

beetje verstand. Luk had gepland om aan 14 km/u 

te lopen en deed dit. Rudi speelde haas voor 

Katrijn, en vormde een groepje met Patrick. Katrijn 

Van Hulle werd 40ste in 47'30" èn 2de in haar 

categorie. Rudi had er die week 200km opzitten met de 4-daagse van de Ijzer. (de naam zegt het zelf 

: ijzer ) Jammer dat de prijs van het ijzer zo goedkoop staat, anders konden we denken aan lucratieve 

transfers...zeker niet naar de kleedkamer van Anderlecht :)... Geert Lievrouw finishte als 51ste in 

49'24", samen met een nieuwe clubmakker : Luc Dekezel werd 52ste in 49'26". (onze club moet nog 

voor hem een clubtrui breien).Brecht Braeckevelt (kersverse master)  werd 55ste in 50'37". Jeroen 

Deroo 56ste in 50'12" en Elke Spriet ( 62ste in 51'59") begon heel behoedzaam en beende de 

onstuimige Pol Vackier (63ste in 52'07") bij. Voor Pol wordt het tijd dat hij kan crossen ! De hitte en 



Pol, vuur en water...Johan Moyaert (66ste in 52'23) en Luc Maes (68ste in 52'35) verteerden de 

warmte heel goed.      

    

    

Erwin Sissau (94 ste in 56'56") startte heel voorzichtig en besloot om bij de charmante Nabila en de 

sympathieke Katrien te blijven. Een haas kon je dit niet noemen, eerder een 'tsjoolder', maar wel 

eentje met een goed gevoel!  Nabila Taguema (93ste in 56'55") was erg  content en Katrien 

Vanhoutte (99ste in 57'34") moet na het afzien toch ook kunnen genieten.  Katrien is heel goed 

bezig!  Ook Bart Reyniers was er bij, na blessure. Bart ging vlot 2 ronden mee. Ondertussen had  

Roeland Luttun (98ste in 57'25") wat meer koelte en adem nodig. Linda Vermeersch (126ste in 

1u03), Annick Coene (134ste) en Edwin Kint (140ste) konden elk voor zich hun overwinning binnen  

halen. Voor Linda en Annick werd de afstand en de hitte overwonnen. Voor Edwin moet dit een 

enorme boost zijn : na een hartoperatie in november 2014, nu 11 km ...  het ruikt naar meer, maar 

'copain' opletten !!!  

    

 



    

We vervolgen met heel mooie sfeerbeelden via Bart Verschaeve.  We bekijken ook de kortere 

afstand in Wingene. De korte wedstrijd over 3,45km werd gewonnen door F Debacker in 12'52". 

Milan Verschaeve werd heel mooi 9de in 14'39" (3de junior) en zag plaats 2 en 1 voor zijn neus 

voorbijgaan met één seconde. Het momentum was de voorlaatste bocht, waarin Milan de pas werd 

afgesneden en zo volledig uit tempo werd gehaald. Terug een ervaring rijker!  Jens-Magnus Verhelst 

werd 16de in 16'16" en Bram Thieren 21ste in 17'17". Drie Molenlanders in de top-5 junioren!  Als 

kers op de taart behaalde Christa Geerolf (25ste in 18'31") een 3de plaats bij de dames. (145 

aankomsten). 

Erwin. 

   

 



 

       

 

 
 

 

 

 


