
Halve Marathon Deinze-Bellem (11/11/14) (M/V) criterium Running Center Hulste 
 
Een prachtige, zonnige 11 november 2014. Meer dan 450 atleten maken zich klaar om in Bellem de 
bus te nemen richting de Brielmeersen in Deinze. Perfecte regeling aan de inschrijving, opstap op de 
bussen en vervoer naar Deinze, vanaf 12 uur, zodat iedereen 
op tijd was in Deinze. Mooi deelnemersveld met enkele goede atleten die een prachtige wedstrijd 
liepen.  De bevoorrading tijdens de wedstrijd was AF, op 3 plaatsen waren mensen van JC Aalter 
aanwezig, aan beide zijden van de weg, iedereen kon zo op eigen tempo zijn water aannemen, bij de 
laatste drankpost (16 km) was ook sportdrank aanwezig. Aan de aankomst waren ook bananen, 
sportdrank en water voorzien (later op de avond ook andere dranken) 
Tim Soenens (4de in 1u12'23")(winnaar in Meulebeke), liep zijn tweede halve marathon en moest 
slechts tijdens de laatste 3 km zijn kompaan laten gaan maar liep toch een prachtige eindtijd.  Geert 
Royaert (29ste in 1u23'23") teert nog steeds op zijn basisconditie van de marathon. Daarna kwam 
een 4-ling, ge gangmaakt door Rudi Van Bruwaene (eindtijd voorzien in 1u30). Rudi werd 60ste in 
1u27'30". Zowel Bart Guillemyn(52ste in 1u26'49") als Patrick Deleersnijder(59ste in 1u27'28") 
liepen een dijk van een wedstrijd: een verbetering van hun vroegere tijd van bijna 5 minuten. Bart 
Verschaeve (87ste in 1u31'04") had een mindere dag en weet ondertussen waarom (ziekte en 
bloeddruk). Elke Spriet (140ste in 1u36'11") liep na enkele jaartjes terug een halve marathon en 
kwam zonder moeite aan, gevolgd door onze ultraloper Luc Maes (155ste in 1u37'43"),en Ronny 
Verhaeghe (173ste in 1u39'50"). Dan 2 nieuwe gezichten (Rik is terug van even weggeweest, )Geert 
Lievrouw (176ste in 1u40'00) en Rik Lefevre (183ste in 1u40'54") Gedurende de tocht langs het 
Schipdonkkanaal (14 km) liep een 5-ling, dicht bijeen (was nochtans warm genoeg) onder leiding van 
Edwin Kint (225ste in 1u45'00"):  Katrien Vanhoutte (250ste in 1u47'41") en Fabienne De Bruyne 
(252ste in 1u47'48") (2 nieuwe gezichtjes) alsook Nabila Taguema (260ste in 1u48'15")  en Bart 
Reyniers (276ste in 1u50'20"). Dan kon onze (ex) machinist zich niet bedwingen en liet zijn makkers 
in de steek, Katrien Van Houtte, Fabienne De Bruyne en Nabila Taguema bleven in elkaars buurt, 
enkel Bart Reyniers (last van zijn voetzolen) kwam iets later over de eindmeet. Eddy De Craemer 
(386ste in 2u03'34") liep eveneens een geslaagde halve marathon en hoopt in 2015 nog een 
volledige marathon te lopen. Tevens een dankwoord aan Charlotte voor de begeleiding, ook aan de 
supporters onderweg en aan de aankomst.  
De vlotte afhandeling van de prijsuitreiking en de tombola waren zoals ieder jaar prima. 
Tevens een pluim voor de webmaster van JC Aalter, want reeds om 18u48 op 11.11 stond de uitslag 
al online! Er waren 449 aankomsten ! (Rudi)  
 

 

 

  



     
 

     
 

     
 

     
 
De organisatie zorgde voor mooie wedstrijdbeelden van de halve marathon. (delicaat om daar een 

selectie uit te kiezen (erwin). Links de aankomst van Tim en Geert. Daarna wat wedstrijdbeelden. 

Onze clubmakkers hebben veel pijn aan hun linker arm bij de aankomst (je kan dit zien bij Bart G, 

Patrick en Elke). (nvdr)  - De voldoening is nabij (zie volgende beelden) 



          

          

          

          

  



Bellem city : 7,5 km (11/11/14) (M/V)  criterium  Running Center Hulste. 
Het podium was duidelijk voor avmo! (of minder duidelijk ?) 
Het was amper een paar graden kouder dan in de maand augustus, zon en een redelijke bries vanuit 
het zuiden. Een gemoedelijke sfeer aan de start, die zou ontaarden in een vinnig duel (met randjes) 
tot op de eindmeet. (129 aankomsten - op de GPS stond 7,5 km). 

 
 
De hoofdspelers waren Alexander, Bart en iemand van Asse. Bart Verkaemer (3de in 26'55") stak de 
lont aan door een versnelling te plaatsen. Een groepje met Jan Meysmans en Alexander Eggerick en 
Frederik De Backer volgden op kleine afstand. Toen plaatste de latere winnaar van de 3,7 km een 
inhaalbeweging en kwam bij Bart. Het kwam in de laatste ronde tot tweetal met Alexander, Bart .  
Jan kwam erbij.  

 
Bart moest de rol lossen (had al de week voordien kuitproblemen gehad) en nam geen risico meer. 
Alexander Eggerick (2de of moeten we zeggen 1ste ? in 25'45") beet zich vast om Jan Meysmans te 
volgen. In de voorlaatste bocht liep Jan nog op kop. In de laatste bocht werd Alexander gehinderd en 
kon zijn eindsprint niet plaatsen. De uitslag laat Alex wel op de 2de plaats staan met dezelfde eindtijd 
als de winnaar (handgestopt- geen fotofinish enz).  ??? 

 
Bart werd 3de.  Thomas Devriese bevestigt zijn debuut van Meulebeke. Thomas werd schitterend 
4de in 27'40".  
 



Ook Pol Vackier komt stilaan op stoom nu de crossen in zicht zijn. Pol werd 11de in 30'11".  
 

 
 
Els Van Coillie wint terug bij de dames.  Els (17de in 31'03") kende weinig tegenstand en liep de 
wedstrijd gezwind uit. Katrijn Van Hulle (22ste in 32'45") èn toch nog 2de dame moest haar 
wedstrijd met de 'handrem' - lees 'nekrem' uitlopen. Hopelijk volgt een snelle diagnose en een 
probate oplossing! Erwin Sissau werd 25ste in 33'27". Daarna volgen een aantal clubmakkers dicht in 
elkaars buurt, waaronder enkele nieuwe gezichten. 
 

 
 
An Vannieuwenhuyze (55ste in 37'50") , Erik Carette (57ste in 38'05)(Erik heeft nog geen clubtrui) , 
Christa Geerolf (61ste in 39'10") en Linda Vermeersch (64ste in 36'26"). Annick Coene finishte 77ste 
in 40'37". 
 

 
 
Het was een mooie wedstrijd met zowel bij de dames als bij  de heren 2 avmo op het podium! Wat 
een luxe! De volgorde bij de heren echter smaakte  een beetje wrang... 
(Erwin).  
  



Wie loopt waar ? 
 
Ondertussen werd er her en der nog gelopen. Rudi speurde in de uitslagen van de afgelopen weken.  
 
Frederik Colpaert werd 10de in de halve marathon van Ploegsteert in 1u09'55". (1836 deelnemers). 
Luc Maes werd 255ste in de marathon van Kasterlee in 4u14'51"  (366 aankomsten). In NIjmegen 
was er een zeven heuvelloop van 15 km: Stijn Fincioen werd 28ste in 46'54". In het weekend van 23 
november was er de Milcobelrun in Langemarkt, 10,5 km en 306 aankomsten. Frederik Colpaert 
werd 3de in 34'03", Thomas Callewaert 5de in 34'57" en Alexander Eggerick 7de in 35'13". Op 30/11 
was er traditioneel met de cross-cup in Roeselare de 'Westlaan-Run' over 9,7 km.  Alexander 
Eggerick werd 4de in 32'32"; Bart Verkaemer werd 14de in 34'24" op 267 aankomsten. Bij de dames 
werd Whoopy Franssen 3de in 41'05" (109 aankomsten).  
 
Waregem Kerstloop (7/12/14) 9,6km. 
 
In een zeer goed bezette wedstrijd was Alexander Eggerick (11de in 33'14"). Hij was het sprintduel 
om de eerste plaats in Bellem nog niet vergeten. Hij bleef 22 seconden voor Jan Meysmans. Winnaar 
werd Mohamed Berok in 30'10". 
De zon zat in de zak van Donkere Piet, en we liepen van de regen in den drop. We noteren dat de 
heren in het klassement pas master gerekend werden van 40 jaar. Drie clubmakkers liepen vrij dicht 
in elkaars buurt. Bart Guillemyn (56ste in 37'56") toonde zich de sterkste, beukend tegen wind en 
regen. Onze ouwe rakker Rudi Van Bruwaene (60ste in 38'15") werd eerste in zijn categorie +60. Hij 
had 's morgens een wandeltocht gelopen van 17km en daarna een spaghetti gegeten met 
aangepaste drank; na de aankomst waren we getuige  van zijn culinair verleden. Gelukkig dat het 
regende! Patrick Deleersnijder (66ste in 38'48") volgde heel kort op Rudi. Het zal daar weer hard 
tegen onzacht geweest zijn.  Rik Lefevre (108ste in 42'22") en Geert Lievrouw (115de in 42'40") 
blijven bouwen aan hun conditie. Rik kwam na eerste ronde van 3km bij Erwin Sissau (129ste in 
43'44"). Wat later was Geert op komst. Beide nieuwe clubmakkers maken progressie. Knappe 
wedstrijd ook van Sabine Denolf (167ste in 45'41") Sabine werd daarmee 5de in haar categorie op 11 
seconden van het (ingebeelde) podium. Nu, het was geen weer om buiten op een podium te gaan 
staan.  

Verder in de uitslag: Tom 
Dedecker (172ste in 45'52"), 
Fabienne De Bruyne (194ste 
in 47'00"), Frankie 
Devooght(226ste in 50'02"), 
Danny Terryn (229ste in 
50'10"), Evelien Houthoofdt 
(235ste in 50'37"), Mieke De 
Weweire (236ste in 50'38"), 
Linda Vermeersch (241ste in 
51'18"), Natascha 
Verstraete (243ste in 
51'21") Ann Billiet (253ste 
in 52'30"), Eddy De Craemer 
(255ste in 52'35") en Ronny 
Taelman (264ste in 54'07").  
Er waren 314 aankomsten ... 
en de Sint zag dat het goed 
was...   

(Erwin). 
 



Winterjogging Deinze (14/12/14/  2de wedstrijd van Criterium 
AVMO-Running Center Hulste. 
Frisse temperaturen bij de start op de gloednieuwe atletiekpiste 
van Deinze. 
Wedstrijd 8.900 km : 121 deelnemers 
De dag na de Haas van Wingene liep Alexander Eggerick (2de in 
31'.38") terug een prachtige wedstrijd die hij slechts in de 
eindspurt verloor. Thomas Devrieze (4de in 34'38") kon zijn 
examenstress eens vergeten en liep naar een mooie 4de plaats. 
Dan kwam een atleet als 19de over de streep wat hem zeker een 
grote voldoening zal schenken na alle medische problemen. Jan 
Vromman(39'02"), proficiat voor je inzet. Trainster Els Van 
Coillie eindigde als 22ste (39'40")en werd tot haar eigen grote 
verbazing 2de dame. Geert Lievrouw (26ste in 40'24")), Ronny 
Verhaeghe (32ste in 41'29")) en Fabienne De Bruyne (47ste in 
44'58") liepen eveneens deze wedstrijd na de Haas van Wingene 
daags voordien. Ook Kjelsea Devoldere(58ste in 46'22") kon 
even haar schoolboeken aan de kant leggen. Dan een viertal die 
de volledige wedstrijd in elkaars buurt bleven (kwestie van geen 
kou te krijgen) : Christa Geerolf (77ste in 49'48"), Linda 
Vermeersch (79ste in 49'53"), Annick Coene (80ste in 50'48") en 
dochter Stefanie Callens (81ste in 50'51"). 
Wedstrijd 13 km : 110 deelnemers 
Het werd een wedstrijd in de wedstrijd (zal in 2015 niet anders 
worden) tussen  masters. Slechts op het einde van de wedstrijd 
kwam er enige afscheiding. Nadat Patrick in de tweede ronde 
eens aan de boom schudde konden de Barten (Guillemyn en 
Verschaeve) hun makker bijbenen. Rudi liet ze maar begaan 
want (als 3 honden vechten ……) In de eindspurt was Bart 
Verschaeve (12de in 53'44") iets sneller dan Bart Guillemyn 
(13de in 53'48"). Dan kwam Patrick Deleersnijder (18de in 
54'12") over de meet  gevolgd door Rudi Van Bruwaene(20ste in 
54'53"). Pol Vackier (33ste in 57'26") nam terug een vliegende 
start maar kon zijn metgezellen niet volgen. Hij was toch 
tevreden over zijn eindtijd. Luk Devlaeminck (40ste in 59'11") 
liep deze wedstrijd als training na Wingene (gisteren). Nancy 
Lammertyn (69ste in 1u06'27") en Dirk Vandewalle (70ste in 
1u06'29"), steeds samen op training  hadden de goede raad van 
hun kompaan (Edwin Kint = hopelijk kom je sterker dan ooit 
terug) goed opgevolgd. Dan kwam, terug een nieuw (?) gezicht, 
terug van weggeweest : Evelyn Devoldere als 85ste (1u09'53") 
over de eindmeet; Als 93ste (1u13'35") kwam Nabila Taguema 
binnen, nog steeds erg verkouden, maar na de wedstrijd in 
Wingene aan een goede duurloop bezig in de mooie omgeving. 
In de wedstrijd over 4.4 km werd De Bruycker Eugene 71ste. 
Eugeen is de schoonvader van Jan Vromman. (mooie 
winterfoto's- op een berijmde ondergrond via de site van 
Deinze) 
 

 

 

 

 

 

 



       
 

       
 

       
 
 
 
 
Wie loopt waar ? 
De ‘’HAAS’’ van Wingene- St -Jan. 
 
Voor de start van deze wedstrijd werd een ‘’ingetogen moment van stilte’’ gehouden naar aanleiding 
van het overlijden van Els Van Dromme, lid van Joggingclub Molenland. Alle aanwezige leden van de 
Joggingclub en van de atletiekclub namen plaats op de eerste rij aan de start. (zie eerste foto). 
Alexander Eggerick kroonde zich tijdens deze wedstrijd tot eindwinnaar van het criterium  'Lopen in 
het Molenland'. Hij eindigde in deze sterk bezette wedstrijd op de 10km als 6de in 33'38". Bart 
Verkaemer  10de in 35'30", terug na een lichte blessure, en Dirk Lannoo als 14de in 36'12",  bleven 
dicht in elkaars buurt. Verder nog Rudi  Van Bruwaene (26ste in 38'22"), Luk Devlaeminck (37ste in 
40'55") en Geert Lievrouw (38ste in 41'05"), Luc Maes (40ste in 41'59")), Johan Moyaert (53ste in 
43'58") op enkele stappen gevolgd door Ronny Verhaeghe (54ste in 44'02) en Jeroen Deroo (56ste in 
44'44"). Geert, Johan en Jeroen zijn pas aangesloten bij de club, en spijtig voor Johan, maar die liep 
op het einde van de wedstrijd de verkeerde richting uit (politie was opgeroepen voor een ongeval). 
Bij de dames, wedstrijd over 6.6 km werd Sabine Denolf  mooi 6de in 29'50", voor Fabienne De 
Bruyne( 8ste in 30'32") en Katrien Van Houtte als 10de in 31'01". Deze dames zijn ook nog maar pas 
aangesloten en komen over van de Joggingclub. Nabila Taguema  werd  (snipverkouden) nog 17de in 
32'25".. Tijdens de volksloop over 3.3 km werd Kristof Willems slechts in de eindspurt geklopt door 
de jonge mannen, hij werd mooi 3de in 10'45". Tevens was een erg grote delegatie van de 
Joggingclub aanwezig, hopelijk ben ik niemand vergeten. Zowel Kathy Isebaert, De Weweire Mieke, 
Billiet An, Maus Ingrid, Vereecke Stefan, De Decker Tom, Terryn Danny, Devooght Frankie, Vanneste 
Luk, Latruwe Johan en De Craemer Eddy liepen deze voorlaatste wedstrijd van het criterium   . 
(Rudi)   --  selectie  van foto's Wingene -- (Ignace Verkaemer). 



  
 

  
 
Ondertussen was er in Langemark een Kerstloop (10,8km) en 279 aankomsten. Stijn Fincioen wint in 
32'41", 14de Thomas Callewaert in 37'02" en 185ste Rita Delodder in 50'31".  
Ook in Brugge was er een Kerstloop met op de 6km 1386 aankomsten. Daarin werd Stefanie Callens 
337ste in 36'49" en om de 10km (2.488 aankomsten) werd Annick Coene 895ste  in 53'10". 
 
 
 
Stijn Fincioen wint in Deerlijk de 15km in 46'07". 
Whoopy Franssen werd  231ste in 1u07'16" op 938 aankomsten. In Roeselaere was er een 3,3 km 
met 366 aankomsten. Charelle Cool en Sabrina Vermaut (dochter en moeder) klokten af op 99 en 
100 in 17'04".   
 
 
  

http://www.bartverkaemer.be/fotoalbum/winter_2014-2015/groot/2014-12-13_Haas-van-Wingene/01-2014-12-13_Haas-van-Wingene_01.JPG


Tielt- Kerstcorrida - 3de wedstrijd criterium  AVMO-Running Center Hulste 26/12/14. 
 
Stijn Fincioen winnaar op de 10 km : een sneltrein doorheen de straten van Tielt ! 
 
Het was heel indrukwekkend! Meteen na de 
start, in de aanloopronde, had Stijn Fincioen 
(winnaar in 29'42" op de 9,75 km), al in het 
oplopende gedeelte van de Tramstraat 100 m 
voorsprong op zijn naaste achtervolger. In de 
tweede ronde schreeuwde Stijn het uit "dat is 
toch geen werk";  ja toen al moest hij massa's 
lopers dubbelen en werd enorm gehinderd. De 
corrida, een beetje het slachtoffer van het 
succes met 930 deelnemers. De slalom is 
echter voor elke loper hetzelfde en dat belette 
Stijn niet om zijn voorsprong verder uit te 
bouwen tot ruim 45 seconden. Proficiat Stijn! Het scheelde weinig of avmo kleurde ook de 3de stek 
op het podium. Frederik Colpaert (4de in 31'14") kwam 7 seconden te kort. Ook Tim Soenens (5de in 
31'27") kwam na een matige start heel sterk opzetten en werd nog 3de in zijn categorie. Nog net in 
de top-20 een gelukkige Alexander Eggerick (19de in 32'35"). Het was alles geven en een spel van 
seconden in zo'n select deelnemersveld. Jammer dat Bart Verkaemer (blessure) niet kon meestrijden. 
Ik merkte Arne Chevrolet op (46ste in 34'43") (Injextru Plastic).  Robin Vanluchene (53ste in 35'37") 
moest na een knappe start in de laatste ronde wat gas milderen en voelde de hete adem van 50-
plusser Dirk Lannoo (55ste in 35'42"). Dirk deelde zijn wedstrijd heel goed in, kon zich in het begin 
bedwingen en groeide zo in de wedstrijd om vervolgens heel sterk te finishen. Wat verder  een 
verkouden Geert Royaert (80ste in 36'43"). Zijn luchtwegen zaten dicht ... maar  Geert wilde het toch 
proberen. En dan kon ik genieten van 'specialleke' : een wedstrijd in de wedstrijd tussen 4 
clubmakkers, beslecht in een eindtijd binnen de 30 seconden  en met wisselende posities tot zelfs in 
de laatste ronde (Tramstraat), kort voor de finish ! Bart Guillemyn (95ste in 37'46") was de 
chauffeur. Hij trok zijn bus op gang en bleef de drijvende kracht, ronde na ronde... Patrick 
Deleersnijder (97ste in 37'52"), liep gans de wedstrijd op een boogscheut van Bart G. (lees wel 
100m), maar kwam toch nog op 6 seconden! Bart Verschaeve (103de in 38'08"), zag zijn makkers 
gans de wedstrijd zo'n 50m voor hem lopen. Bart V. had een mindere dag, maar had toch wel de 
kracht om in een felle eindsprint  onze 18-jarige oudere Rebbe vooraf te gaan. En dan was het de 
beurt aan onze 18-jarige, sorry... de 60 plusser, Rebbe Van Bruwaene (106de in 38'16")- voor uw 
comfort 'lees Rudi 'i.p.v. Rebbe:  het voelt knusser. Achteraf bleek dat Bart V. en Patrick tijdens de 
eerste 2 ronden afwisselend de kop trokken en Rudi nu en dan op het voetpad zijn makkers 
verschalkte.  David Vroman (117de in 38'31") kwam ook aardig in Rebbe zijnen nek blazen. (moet nu 
een ander slachtoffer zoeken... ) Op 128 in 39'06" mooi om te zien : Franck Cannaert. Het doet altijd 
deugd om de jeugd van 20 jaar geleden, ze waren toen 7 jaar, goed bezig te zien ( geldt ook voor 
Robin Vanluchene en talrijke andere avmo-atleten ). En dan kreeg ik een heerlijk gevoel bij het zien 
van Antoon Van Rijckeghem (140ste in 39'27") : een man met een groot hart , een +60 hart  ( groot : 
letterlijk en figuurlijk), die ontelbare atleten (en mezelf) ook trainde, leerde lopen, en nu nog voor de 
Joggingsclub hun toeverlaat is. Antoon is klasse, maar ook gevoelig aan blessures. Een even goed 
gevoel was de verschijning van Jan Vromman (158ste in 39'59") . Ook in de Brielmeerssen in Deinze 
kregen we een goed herstelde Jan te zien. Jan, wij zijn blij! En Pol, zag dat het goed was met Jan! Pol 
Vackier (160ste in 40'01"), kan heel rap starten (komt van de crossen) . Pol blijft bezig met zijn werk, 
met avmo, en atletiek: dat vergt energie!  Luk Devlaminck (173ste in 40'20")  liep gezwind, zonder 
zorgen doorheen de straten van Tielt. Zoon Thomas had al de de 5km gelopen in 24'48". Geert 
Lievrouw (186ste in 40'48") blijft verbazen. Na Waregem (6/12) is dit terug crescendo. Heel veel 
clubmakkers, waaronder ook jongeren, en we kunnen ze  enkel  zien bij de vermelding in de uitslag 
"avmo". Matice Van Walleghem (205de in 41'24"), Johan Moyaert (226ste in 41'58"), Rik 



Lefevre(249ste in 42'43") -Rik was veel beter in Wargem! - ,263ste Luc Maes (42'57"),   Jens Magnus 
Verhelst (274ste in 43'09") ,  Nancy Lammertyn (307de in 43'45"), Ronny Verhaege ( 351ste in 
44'46"), Bert De Craemer (407de in 46'00"), Rita Delodder (419de in 46'19"), Bart Reyniers ( 435ste 
in 46'33"), Marlon Van Oost (446ste in 46'43"), Aaron Feys (457 in 46'53"), Evelyne Devoldere (480 
in 47'15"), Dirk Vande Walle (484ste in 47'19"), Wim Verbrugge (498ste in 47'32"), Lise Dossche 
(510de in 47'44"), Len Verfaillie (515de in 47'49"), Katrien Vanhoutte (541ste in 48'18"), Jeroen 
Deroo (542ste in 48'18"), Elke Spriet (ziek) ( 561ste in 48'44"), Danny Terryn (562ste in 48'46"), Luk 
Declerck (564ste in 48'46"), Brecht Braeckevelt ( 580ste in 49'04"), Christophe Verfaillie (591ste in 
49'19), Jarco Bossuyt (626ste in 50'15")Patrick Deceuninck (671ste in 51'18"), Tibe Vandekerckhove 
(786 ste in 54'59") en Aniana Cool (796ste in 55'35"). 
 
De 5 km dames.   (309 aankomsten). 
Veerle Van Linden won in 17'52". Els Van Coillie was eerste Molenland dame en 2de in haar 
categorie (6de in 20'22"). Els moest opboksen tegen heel wat jong geweld. Gelukkig ook van onze 
club zelf : Lieze Slos (11de in 21'37"), Jolien Madou (14de in 22'09"), Fran Royaert (16de in 22'11"), 
Kjillsea Devoldere (19de in 22'34"), Renée Dewitte (24ste in 23'16"), Camille Deceuninck (32ste in 
24'46"). De meer 'rijpere dames' lieten zich niet onbetuigd : Katrijn Van Hulle (13de in 21'59") is na 
blessure, kine en revalidatie toch uit het dal aan het kruipen (lees rennen). Sabine Denolf (23ste in 
23'13") en Fabienne De Bruyne (25ste in 23'34") blijven echt crescendo gaan. Dan Kathy Isebaert 
(29ste in 24'29"), Charlotte Haspeslagh (35ste in 24'56"), Nabila Taguema (36ste in 25'01"), Christa 
Geerolf (38ste in 25'15"), Sarah Vermeersch (52ste in 26'29"), Annick Coene (55ste in 26'59"). We 
gaan verder met de dames in de uitslag vermeld onder 'avmo': Marlies Huys (57ste in 27'03"), 
Charelle Cool (61ste in 27'13"), Linda Vermeersch (62ste in 27'18"), Stephanie Callens (63ste in 
27'23"), Ilse Maes (65ste in 27'26"), Margot Van Walleghem (66ste in 27'26"), Lisa Vandekerckhove 
(67ste in 27'34"), Isabel Fiers (79ste in 28'13"), Hanne Lamont (80ste in 28'13"), Annelike Bossuyt 
(82ste in 28'16"), Marie Maton (83ste in 28'23"), Babette Deceuninck (85ste in 28'29"), Lise Lamont 
(88ste in 28'40"), Yari Taliman (100ste in 29'15"), Veronique De Sutter (121ste in 30'19"), Monique 
Spriet ( 122ste in 30'22"),Jana Verkinderen (185ste in 32'47), Joline Snauwaert (243ste in 34'17"). 
 
Voor de 5km bij de heren geven we nog dat Hans Omey won in 16'00". (250 aankomsten). Eerste 
clubmakker was Thomas Devrieze (9de in 17'56"). Thomas is al een poosje heel goe bezig ! Dan op 14 
(18'11") in quadrant trui Bart Huys. In de top-20 ook nog Jeroen Tanghe (18de in 18'59").  
 
De Tieltse Kerstcorrida had zeker de weergoden mee! Een mooie organisatie dankzij heel veel 
vrijwilligers. Deze corrida heb ik eens "anders " gezien ( niet als atleet of loper ) - gewoon als 
toeschouwer  en supporter ; nadien wat geholpen met de handdoeken... Wij, Stad Tielt, A.V. 
Molenland, Rotary en het Rode Kruis mogen trots zijn ... wij kijken dus uit naar 26 december 2015 ! 
 
(Erwin). 
  


