
Relaas Flanders Fields marathon door de maag van  Bart Verschaeve. 

Met een grote 700 lopers aan de start van de marathon, waaronder heel wat molenlanders, zou het 

een leuke editie worden waaronder enkele van onze atleten nog een keer /of eens onder de 

magische drie uur grens wilden duiken. Na wat gepraat over tussentijden strategieën, imodium 

nemen of niet,  vertrokken de horde begeleiders zich in groep naar het punt van 18 km, waar zij ons 

zouden bijstaan in onze tocht. 

 10 uur daar gaan we dan met een groep van zo’n 50 atleten lopen tot km 8 in groep, daar loop ik 

even weg omdat tempo me iets te traag lijkt om in drie uur binnen te komen, maar na 14 km kwam 

alles terug samen mooi op schema, volgens Rudi zijn horloge.  

Na het nemen van een 'gelleke', begint na het punt van halve marathon (1u30) de maag op te spelen, 

probeer wat water of cola maar niets helpt blijkbaar, dus dan maar zonder voeding proberen. Na 26 

km besluit ik de groep te laten lopen en mijn eigen tempo te zoeken, met aan mijn zijde mijn 

charmante begeleidster Nabila , die mij met alles probeert op te peppen en mij moed inspreekt, 

maar tevergeefs, rond km 35 moet alles eruit, maag leeg, wat cola drinken en hop het loopt weer 

vlotter. Toch aangekomen in mijn tweede beste marathontijd van 3u03m 34s en heel tevreden met 

dit resultaat, content van mijn begeleidster, zo blijkt nogmaals dat marathon een “raar beestje” is 

ondanks de super voorbereiding, prima conditie en ideaal gewicht, toch ten onder gegaan door het 

niet kunnen eten onderweg. 

Dikke proficiat aan alle molenlanders, die vele PR  gelopen hebben en aan de volharders zoals Katrien 

die het nog harder te verduren had met haar gezondheid dan ik.  Bedankt ook aan alle begeleidende 

fietsers voor het puike en doch niet altijd even makkelijke werk dat zij met de glimlach voor hun 

rekening namen......Op naar de marathon van Brussel op 4 oktober, waar ik haas voor 3u30. 

 

 

 

 



Flanders Fields marathon - criterium Running Center Hulste-avmo 

De cijfers... Geert Royaert werd 12de in 2u50'39", meteen een persoonlijk record (PR)en eerste cat 

+45)  Patrick Deleersnijder was 28ste in 3u01'18" (PR) en 3de +50 , kort gevolgd door Rudi Van 

Bruwaene (32ste in 3u01'34") en 2de +60. Rudi met trui van pacer voor een tijd van 3 uur rond. Dan 

Bart Guillemyn (33ste in 3u02'26" en terug PR ) en Bart Verschaeve (37ste in 3u03'34"). Ook Luk 

Devlaminck verbeterde zijn PR (3u13'48"). Mario Boldens finishte 331ste in 3u55'53". Katrien 

Vanhoutte ging de uitdaging aan samen met haar man Jeroen Deroo om de marathon uit te lopen. 

En Katrien bleef volharden en finishte als 444ste in 4u14'11"  samen met Jeroen. Gerd Devos won in 

2u35'16". Van de ruim 700 deelnemers finishten slechts 535 atleten in de limiet van 5 uur. 

 

De woensdag voor de marathon aan ons clubhuis... ( foto 'De Weekbode'). 

Misschien komen er nog reacties binnen. Alvast deze mooie foto om de update af te sluiten. 

Zaterdag kunnen we terug ons ding doen in de 10 km èn de 21 km in Meulebeke. Tot dan. 

Erwin. 

Er volgen nog enkele getuigenissen...  (Geert Royaert) 

Op zondag 13 september was het terug mijn jaarlijkse marathon afspraak in Nieuwpoort. Dit voor de 

17de In Flanders Fields Marathon. Voor mij persoonlijk was dit mijn vijfde marathon. Er heerste terug 

een gezellige sfeer voor de start. Er waren 730 deelnemers ingeschreven. Ook waren er dit jaar terug 

300 fietsbegeleiders toegelaten. Zij vertrokken om 9u45 richting de Ijzertoren in Diksmuide. (18de 

km) Voor de vierde maal was mijn vrouw, mijn begeleidster. Om 10 uur werd dan het startschot voor 

ons gegeven. Onmiddellijk liep ik vooraan rond de vijfde plaats maar na een 400 tal meter kwamen 

we aan een punt waar wij rechtdoor liepen tot er opeens werd geroepen dat we naar rechts moesten 



over de brug naar het Albert I monument. Gelukkige waren we snel terug bij de rest en konden we 

terug vooraan postvatten. Ik had me voorgenomen om tussen 3’50” en 3’55” per kilometer te lopen. 

Eerst zat ik in een groepje van een vijftal maar er werd aan 3’45” – 3’50” gelopen. Ik heb dan bewust 

na een vijftal kilometer wat vertraagd naar mijn vooropgestelde tijd. Het nadeel was wel dat ik dan 

alleen moest lopen. Net voor Stuivekenskerke kreeg ik het gezelschap van een vijftal lopers. Maar dit 

was maar van korte duur. Net na Stuivekenskerke terug langs de Ijzer werd het tempo opgetrokken 

naar 16km/u. Er losten er snel 2 en net voor Diksmuide ben ik dan ook mijn eigen tempo beginnen 

lopen om geen risico’s te lopen voor wat nog komen moest. Aan de Ijzertoren werden we luid 

aangemoedigd door de vele supporters. Ook stonden onze fietsbegeleiders daar. Als eerste kwam ik 

Edwin tegen en wat verder stonden Bram, Luc en de dames Linda, Nabila en Katy. Ik bereikte het 

halve marathon punt in 1u 22m 33s. Tot aan de 26ste kilometer heb ik constant tussen 3’50 en 3’55 

gelopen. Na kilometer 26 heb ik dan bewust het tempo verminderd naar 3’55 – 4’ per kilometer. Ik 

wou zeker geen klopje van de hamer krijgen. Ook ben ik dit jaar tijdig begonnen met iets te eten. 

Vanaf de 18de km al een energie-gel en dan om de 5 km een stukje banaan. Rond de 34ste km begon 

ik mijn benen te voelen en na wat rekenwerk (wat moet je anders doen tijdens het lopen) zag ik dat 

ik mijn tijd van vorig jaar zou verbeteren. Ik zakte mijn tempo naar 4’10” – 4’15” per km. De laatste 3 

km zijn nog tamelijk zwaar doordat het wat oplopend is. Uiteindelijk bereikte ik de Menenpoort 

(altijd een speciaal gevoel) eenmaal eronderdoor nog eens rechts afslaan om na een 150m links af te 

slaan om uiteindelijk de Ieperse Markt op te lopen naar de finish toe. Ik eindigde als 12de in een tijd 

van 2u 50m 39s. Eenmaal de finish overschreden staat daar de altijd glimlachende André Mingneau 

(organisator) om ieder finisher persoonlijk te feliciteren. Ik ben nog nooit zo fris aangekomen van een 

marathon. Deze wedstrijd is voorbij gevlogen. Het was ook ideaal loopweertje. Bedankt aan alle 

supporters en tot volgend jaar. 

En eentje volgt nog van Katrien Vanhoutte 

Ik heb vorig jaar gezworen dat ik de iff marathon elk jaar van de oorlog (van '14 tot '18) wil lopen als 

mijn eerbetoon aan alle gesneuvelde soldaten die daar aan die frontlijn nog veel meer afgezien 

hebben dan wij. Vorig jaar werd ik echter geteisterd door een bronchitis en dit jaar wilden mijn 

darmen niet mee maar een echte soldaat laat zich daardoor niet doen. Mijn 2 andere marathons (in 

Torhout) liep ik telkens 100 x comfortabeler en in een betere tijd ook. Ik denk dat ik sowieso beter 's 

avonds loop en daarbovenop komt natuurlijk dat de vermoeidheid van ons 100km-avontuur in de 

Hoge Venen nog niet helemaal uit mijn lijf was. Ik voelde zondag vanaf de helft weer mijn voeten zo 

erg veel pijn doen als bij die 100 km wandelen en anders heb ik dat nooit bij het lopen. 

Hoe dan ook: de iff zal voor mij altijd afzien worden/zijn/blijven. Mijn eerbetoon moet toch beetje 

empathisch zijn! Ps Rudy: proficiat met jouw tijd. Je bent een krak!!! Ik bewonder dat enorm. 

Groetjes,  

Katrien 

PS: en Jeroen is heel die lange lijdensweg bij mij gebleven ondanks mijn rothumeur. Dat is toch zeker 

ook het vermelden waard want ik was echt niet te pruimen en heb enorm op zijn kap gezeten. 

Ondanks dat is hij me blijven aanmoedigen tot op het einde om door te gaan! Zonder hem zat ik 

zeker nog in de mais... 



En nog eentje van onze Rebbe...(lees Rudi) 

Klokslag 6u15 nvdr : (ik weet dus niet waar die klok van Rudi hangt - loopt zonder gps !) staat de taxi 

voor de deur, koffiekoeken afgehaald voor de fietsbegeleider en voor zijn echtgenote (die nog geniet 

van het vroeg opstaan van Edwin) de fiets (spic § span) opgeladen en weg naar Nieuwpoort. Stipt om 

7u30 aangekomen aan de vismijn (o zo rustig), koffie was reeds klaar en nu rustig toeleven naar de 

start van de 17de marathon. Beetje bij beetje komen de atleten toe waaronder 9 die de oranje-

blauwe kleuren zullen tonen langs het 42km lange parcours.  Ik mocht van de inrichters NIET lopen 

met de voorziene kleuren want was aangeduid om als PACER te lopen met als voorziene eindtijd van 

3u00.  

Nadat de fietsers werden uitgewuifd (aan kop van de bonte bende onzen Edwin, want die kent reeds 

jaren de weg) zetten de atleten zich klaar aan de startlijn. Een 730 atleten werden om 10 uur op weg 

gezet langsheen de IJzer en Ieperleekanaal richting Ieper.  Na enkele kilometers eens nagekeken of 

de voorziene clubmakkers in de grote groep (40 à 50 lopers) Bart, Bart en Patrick aanwezig waren. Bij 

de doortocht in Stuivekenskerke kreeg ik versterking van Didier om de snelheid van de groep rond de 

4.15/km te houden. Hoe meer kilometers hoe kleiner de groep werd en na ongeveer 37km moest ik 

een beetje het tempo laten zakken zodat ik een minuutje te laat binnengekomen ben, eindtijd 

3u01.34.  De meeste marathonlopers hebben het droog gehouden, na 14 uur werden rond Ieper en 

overal in West Vlaanderen de hemelsluizen geopend zodat de laatste marathoniens en vooral later in 

de namiddag de deelnemers aan de wedstrijden van 7 en 14km geen douches nodig hadden. Nu op 

naar Eindhoven op 11 oktober voor deelname aan het Belgisch Kampioenschap (begrijpen  wie kan 

een BK in Nederland)   

Groetjes ,  Rudi. 

nvdr : als onze Rebbe in Holland wil winnen, zou hij best de woensdagavond al beginnen oefenen om 

kaas te eten en melk te drinken!  :) 

Erwin.     

Relaas  marathon ... apart gevoel van Jeroen Deroo.    

Mijn 'In Flanders Fields' Marathon 2015 draaide uit op dramatische scene uiteen romanneke over 

een tocht uit Den Grooten Oorlog... 

Ik had afgesproken om eens samen met Katrien een marathon te lopen. De I.F.F. leek ons de perfecte 

marathon ervoor te zijn, net na onze 100km ging er geen één van ons 2 gek doen...Fantastisch, tot 25 

km ging alles vlotjes, ik voelde mij ‘in de good mood’ en samen met een 'super Mario' (Boldens) 

waren de vooruitzichten zonnig en zorgeloos. 

Maar toen... toen de wind ging liggen stak deze op in Katrien... Een ontregeld darmstelsel én falende 

Immodium dwarsboomde de plannen om 'gewoon' vlotjes de 42 km uit te lopen. Het enigste dat nog 

vlot liep zat ergens te draaien in Katiren haar buik... woehaha oké geen details... Ze hield echt wel 

kranig vol ondanks het echt wel ' afzien gelijk een peerd'. Ze zag zo wit als Pol Vakier in Wingene    

Onder het motto “samen uit is samen thuis” ben ik bij m’n vrouwke blijven lopen; blijkbaar leer je 
elkaar nog beter kennen in tijden van zware fysieke beproevingen! Katrien ging heel erg diep en ik 
moest m’n beste motivationele technieken boven halen én mjin breedste schouders om haar al 
vloekend en klagend door de Vlaamsche Velden te jagen. Ik ben trots op haar dat ze zo volgehouden 



heeft. En de volgende keer mag een andere haas de wind van voren krijgen als het niet gaat voor 

Katrien om zo vlot als in Torhout een marathon te lopen, miljaarde  Gelukkig was de organisatie 
van André Migneau wederom perfect, een grote meneer!!  
p.s En voor mezelf was het een ferme duurloop, de eerste keer dat ik 4 uur en 14 minuten aan het 
lopen was, ik heb bjina geen last meer in mijn been dus: Budapest marathon, here we come!!! 
Stevige groet, Jeroen 

 

 

De reacties sijpelen  binnen, eentje van Patrick Deleersnijder. 

Onder impuls van marathonman Rudi en aandringen van Bart Verschaeve , liet ik mij zelf zot maken 

om de groep voor 3 uur te volgen ; Ikzelf overhaalde Bart G om ook mee te gaan met mij . 

En zo geschiedde , We probeerden het tempo van 14 per uur zo lang mogelijk te volgen .De 

weersomstandigheden waren zeer goed en de benen blijkbaar ook , want we behaalden beiden een 

prachtig resultaat en een grote verbetering van onze p.r.  Die 3 enorm lastige laatste kilometers 

waren tijdens de après-marathon vlug vergeten .  

 Patrick 

Relaas van Luk Devlaminck 

Zondag 13 september, de datum die in mijn agenda in het rood is gemarkeerd. Dit is de dag waarop 

mijn volledig loopseizoen is afgestemd. Alles "moet" wijken om dit gebeuren tot een goed eind te 

brengen. Wat vooraf ging ...Sinds eind mei volg ik een loopschema die in mij mogelijkheden ligt én 

rekening houdend met m'n werk- en privéleven. Het mag nog maar eens onderstreept worden, het is 

niet enkel voor de loper een grote opgave is maar ook de familieleden dienen in hun dagelijkse 

bedrijvigheden steeds met mijn trainingen rekening te houden. De aanvang van het loopschema was 

"met de rem op" want de weken vooraf had nog een ontsteking opgelopen van de tweekoppige 

kuitspier. Na het lopen van m'n halve marathon halfweg Juni in Torhout had ik een goed gevoel die ik 

verder kon doortrekken tijdens mijn trainingen. Enkel de laatste twee weken voor de marathon had 

ik plots een stram gevoeg in het rechter onderbeen. De aanschaf van compressiekousen, last minute, 

moest mij hierbij “kalmeren”.   

“Good morning” 

Zoals vorig jaar volgde ik een vast ritueel de ochtend van de marathon: ontbijt met zelfgebakken 
rozijnenbrood en koffie. Enkel nog de drinkbussen vullen én tezamen met de familie de wagen in. De 
andere accessoires (fiets, fietsmandje, sportzak, …) waren reeds de vorige dag zorgvuldig voorbereid. 

De marathon 

Ik was vastberaden “mijn” marathon tot een goed eind te brengen. 

Ik hoopte een goede prestatie neer te leggen met een PR. De muur van 3 uur 15 wilde ik slopen. Het 
weer deze ochtend was “freundlich” met een lichte tegenwind en ideale temperaturen! Na een korte 



babbel met de collega lopers, en hen veel succes te hebben toegewenst, zwaaide ik nog een laatste 
maal voor het startschot naar mijn jongste zoon en mijn vrouw. Mijn oudste zoon (Bram) was, zoals 
vorig jaar, mijn begeleider én was in colonne reeds een kwartiertje voor het startschot vertrokken. 
Ook voor hem is dit een speciale dag. Bij aanvang van de wedstrijd koppelde ik mijn wagon 
onmiddellijk aan bij de pacer van 3 uur 15 minuten. Ik had mij voorgenomen verstoppertje te spelen 
in de buik van deze groep. Het eerste deel van de marathon is maximaal genieten van dit unieke 
gebeuren en de omgeving. Een cameraman nabij kilometerpunt 5, vanuit één van de weinige maar 
prachtige klaprozenvelden, was een opname aan het maken van de IFF. Een aantal bezoekers van de 
Dodengang keken een beetje verbaasd, anderen moedigen ons fel aan. Na 18 km kwamen we aan in 
Diksmuide. Nabij de IJzertoren was het zoeken naar mijn begeleider tussen de vele anderen. Toch 
altijd een beetje spannend. De zoon denk: “Is papa op schema?”. Ik denk: “Waar staat mijn zoon?". 
Alle begeleiders lijken immers op elkaar met de cyaan-gekleurde T-shirt!. Gevonden! Ik pik zoals 
afgesproken één van de vele gellekes vast. Good job Bram! We vervolgen onze weg langs de IJzer. De 
gevreesde rechter onderbeen houdt zich koest. Enkel wat lichte hinder aan de rechter heup. Dit zal 
blijven tot het einde van de wedstrijd maar het deert mij niet.  

Na ongeveer 26 km. verlaten we de IJzer én betreden het jachtpad langs de Ieperlee. De groep blijft 
tezamen. Enkele kilometers verder ben ik blij (nogmaals) onze trainster Els te zien om te status te 
checken én ons extra aan te moedigen. Met deze een dankwoordje voor al de supporters! In de 
groep wordt het steeds “stiller”. Vanaf nu begint het echte werk. De zoon blijft goedgemutst volgen 
en luistert zorgvuldig naar mijn aanwijzingen. Km 33, nabij de brug van Lizerne, ben ik op mijn goede. 
Dit is één van de mijlpalen in de IFF Marathon. Ik schuif naar voren om de brug als één van de eerste 
te kunnen nemen. We dienen immers in een rijtje deze hindernis te nemen. Als je achteraan zit kun 
je al snel 50 meter achterstand oplopen op de eerste lopers van de groep. Eénmaal aan de overkant 
van de Ieperlee blijven we ons tempo goed houden maar volg ik nu alles vanaf de eerste rij. De racer 
houdt ons nog eventjes in bedwang. Weer 3 km verder komen we aan de brug van Boezinge. Vanaf 
hier neem ik langzaam afstand vanuit de reeds sterk uitgedunde groep. Ieper begint langzaam in ons 
gezichtsveld te komen. Mijn zoon (en mental coach) moedigt mij nog wat extra aan om de laatste 
kilometers te overbruggen. De adrenaline doet zijn werk bij het zien van de Menenpoort en ietwat 
later bestormen we de Grote Markt van Ieper met de vele toeschouwers. 

Yes! Mijn PR is een feit: 3 uur 13 min 48 seconden. Super content!  PS: Nog eens aan alle collega 
lopers van AVMO: een dikke proficiat met jullie prestaties. Het is en blijft een uitzonderlijk gebeuren 
een marathonneke lopen, hé!  

Groeten, Luk. 


