
Dwars door Ieper 7km en 14km - criterium Running Center Hulste- AVMO  - 13/09/15 

Op de dag van Flanders Field Marathon vond in de namiddag ook 'Dwars door Ieper' plaats, met de 

7km en d 14 km. We kwamen dus zoals verleden jaar terug supporteren om onze talrijke 

clubmakkers zien finishen voor hun goed voorbereide marathon. Meer daarover in een verslagje van 

één van onze marathon clubmakkers. 

Ik begon met een apertiefje samen met Katrien en Bob van dienst, Dirk Lannoo. Ik zag hoe het weer 

droog bleef voor onze marathonbeesten. Daarna , rond 14u00 , begon het druppelen en de sluizen 

stonden open... amaai , ik dacht herdenking van de slag Rond Ieper. De start was op de markt, 

doorheen de stad, via de Rijselse Poort helemaal rond de Vesten , om dan via de Meense Poort, ter 

hoogte van de St-Jacobskerk, de Vesten op te lopen. Het werd hier en daar een cross parcours. 

(verleden jaar was dit een romantische laat-zomer- loop.  

De 7km      ( ik las  6,5  op de gps )  

Matthias Vandamme won in 22'14". Dirk Lannoo werd 12de en 3de +45 in 24'18", podium voor Dirk, 

maar geen prijs: enkel de 1ste telt in Ieper! :(  Bart Reyniers ( 84ste in 30'09") vertrok in het spoor 

van Erwin Sissau ( 94ste in 31'17") . Bart nam over , nam wat voorsprong , om heel sterk te eindigen. 

Wellicht een ideaal parcours voor onze triatleet, die uit blessure komt.  (266 aankomsten). Er was 

gans de wedstrijd waterbevoorrading : 'Holy Water'... achteraf werden we zowaar paters in de orde 

van Watou. Er was één abt bij , Thomas op de 14 km en één engeltje, Katrijn.  

           

De 14km ( zal ook wel wat minder zijn) 

Thomas Callewaert (3de in 45'12" en 2de in zijn categorie) , had eigenlijk gans de wedstrijd zicht op 

de overwinning. Het verschil was slechts 17 seconden ! Katrijn Van Hulle werd 27ste in 54'51", 2de 

dame en 2de in haar categorie. Meer moet dat niet zijn. De abt en de abdis en een pater van dienst. 

Erwin. 

 


