
Koolskamp 05/09/15 - criterium Running Center Hulste - AVMO 10 km D/H 

Het was heel simpel : we konden ons beest buiten laten en lopen, deze keer in volle zuurstof en 

nattigheid.  

Vooral het jonge geweld op de 4km kreeg veel water. Ze waren met 41 en daar tussen TIEN 

Molenlanders !  Luxe , niet alleen in de breedte, maar ook waren ze 2 op het podium ! Moet er nog 

regen zijn ?  Gerben De Paermentier won in  14'08".  Matice Van Walleghem werd 2de in 14'13", 

Léon Dedecker 3de in 14'29".  Léon was samen met Robbe Vroman de jongste deelnemer. Lukas 

Scheffers 6de in 14'47", Milan Verschaeve 8ste in 14'48", Victor Dedecker 9de in 14'57", Robbe 

Vroman 14de in 16'51", Camille Deceuninck 18de in 17'41" èn eerste meisje ! Babette Deceuninck 

24ste in 19'25", Margot Van Walleghem 25ste in 19'35", Achiel Dedecker 26ste in 20'03". 

  

   

Met dank voor de foto's van Bart Verschaeve. In het regenweer kon niet iedereen in beeld gebracht 

worden. Dus Robbe en anderen , we zijn je niet vergeten !  Proficiat voor jullie inzet ! 

  



   

De tien km : Alex 3de en Els 3de ...podium ... maar er was geen podium ..:). 

Tim en Elke waren er niet (verlof). Dus de winnaar kon zijn ding doen  32'39"). Alexander Eggerick 

(3de in 33'53") streed een duel voor de 2de plaats maar maar moest uiteindelijk 9 seconden 

toegeven. Alex werd 3de in 33'53". Toch heel mooi!  Ondertussen voltrok zich een strijd tussen Jan 

Vromman (14de in 38'45") en Bart Guillemyn (13de in 38'16")    

  

Jan startte sterk,  maar moest naar het einde toe Bart laten gaan. 

  



Ondertussen had Rudi Van Bruwaene beloofd aan Katrijn Van 

Hulle om tempo te maken. Algauw ontstond een groepje met Els 

Van Coillie en Patrick Deleersnijder. Patrick kon finishen 

beneden de 40' als 19de in 39'40". Els werd 3de dame in 40'20". 

Rudi werd 25ste in 40'57" en Katrijn werd 4de dame in 40'56". 

Pol Vackier koesterde de koelte en werd 27ste in 41'40". 

   

Dan kregen Johan Moyaert (31ste in 44'24"), Luk Devlaminck (34ste in 

45'29) , Tom Dedecker (38ste in 46'32") en Jens-Magnus  Verhelst 

(43ste in 47'44" en eerste junior). 

Bart Verschaeve (45ste in 47'55") maakte tempo voor Nabila Taguema 

(8ste dame in 47'55"), kwam bij Erwin Sissau( 51ste in 48'36") en 

halfweg de wedstrijd kwam ook Bart Reyniers 47ste in 48'06")bij Erwin 

en naderde nog heel dicht op Nabila.  

Linda Vermeersch (17de dame in 55'50") en Jolien Berthier (18de 

dame in 57'02") bleven lang samen met Edwin Kint (66ste in 57'05"). 

Edwin kon zijn hartje ophalen. Daarvoor liep Ellen Claus (14de dame in 

52'15"). Ellen werd 1ste junior maar kreeg het lastig met de afstand. 

 

   

Er zijn een aantal foto's, die ik niet kan kopiëren, o.a. een reeks van bij de start en 2 foto's van Johan 

Moyaert. Dus , sorry Johan.  

Tijdens de après - run zaten we wat te keuvelen en lieten de tombola over ons heen gaan. Beide 

zonen van Bart Verschaeve  , samen met Jens-Magnus, leenden  hun onschuldige hand op vraag van 

de organisatie. Na een half uur prijsgewoel... je raadt het nooit , trok Tristan Verschaeve voor zijn 

papa de hoofdprijs, een ballonvaart, uit de doos. Geweldig ! Nu weten we zeker dat Bart van de 

grond zal gaan !  

Erwin.   


