
Wegwedstrijdverslagen. 

Wie loopt waar ???  

Alexander Eggerick wint 'dwars over de Mandel' in Roeselare. 1150 deelnemers ( veel scholieren en 

klasgenoten van de jongen , die enkele dagen voordien gestorven was na een tragisch ongeval). Alex 

liep de 10 km in 32'34". 

Luc Maes wordt Belgisch kampioen in Steenbergen (Nederland ) bij de M+60.   

Luc liep 143, 525 km in 24 uur. 

Dwars door Brugge (15km) en 4.000 aankomsten. Bart Guillemyn werd 209de in 1U01'17". Annick 

Coene werd 2371ste in 1u24'20".  

Stijn Fincioen wint de 10 km in Jabbeke ( 13 mei) in 31'43" ; Jan Vromman werd 111de in 44'13". 

(266 aankomsten).  

Donderdag 14 mei  was het in Roeselare te doen ( Krottegem). Op de 5 km ( 114 dln) werd   Thomas 

Callewaert  2de in 16'51". Jens -Magnus Verhelst werd 29ste in 21'42". Op de 10 km (217 dln)  werd 

Alexander Eggerick 6sde  in 35'17".  Op zaterdag 16 mei was er een duoloop (12m) in Oetingen ( 

12de plaatse en 3de gemengde ploeg): Elke Bruwier en Roel Stiens in 46'06". In deze wedstrijd 

moeten de atleten afzonderlijk 4km lopen om samen de laatste 4km af te werken. In het Pinkster 

weekend was er in Kortrijk een 11 km met 1578 aankomsten. Annick Coene werd 831ste in 59'00 en 

Sonja Semetier 853ste in 59'14". Op 22 mei liep Matice Van Walleghem een 2,7 km in 12'51". Matice 

werd 4de op 35 dln. Op 27 mei (de woensdag) was er de jaarlijkse 'Dwars door de Zilten' in 

Roeselare. Een klassieker van vroeger (Rudi en Erwin) en samen met vele clubmakkers hebben daar 

mooie en harde momenten beleefd. Alexander Eggerick werd daar mooi 4de in 49'04" op 392 

aankomsten.  Ondertussen liepen ze in Lotenhulle ( in de motregen- prachtige weer !) een halve 

marathon. Eén van onze Barten was daar present: Bart Guillemyn werd 20ste  in 1u34'20" (20ste op 

72 aankomsten); Jeroen De Roo werd 21ste in 1u35'34". Mooi !  Katrien Van Houtte was 4de (cat) in 

1u51'13" .Alexander Eggerick won met zijn team (Frederik De Bcaker, Alex, Dylan Crommen en 

Thomas Demeyer  in Lotenhulle met een tijd van 1u12'40". De tijd van Alex was 18'04". Ondertussen 

was er in Brussel een klein :) jogging loopje aan den gang:...'de 20 km'...  Ruim 40.000 deelnemers 

konden genieten ! Onder hen enkele  clubmakkers...Sommigen liepen met een ballon.. Bart 

Verschaeve en Rudi Van Bruwaene waren tempolopers (met ballon voor een eindtijd van 1u30'). 

Bart werd 2.124ste in 1u28'42" en Rudi 2.551ste in 1u29'53". De klok bij Rudi kende over 20 km 

slechts een afwijking van 7 seconden !  Te weten dat Rudi zonder uurwerk of Garmin loopt...Mario 

Boldens werd 5.177ste in 1u35'54" en Nabila Taguema werd 8.459ste in 1u41'21" (Nabila liep met 

het startnummer van Edwin Kint). Stijn Fincioen wint de Mc Briderun (halve marathon) in 1u09'25"  - 

837 dln. In Kortemark werd Frederik Colpaert 2de in de 11km in 36'44". In Zwevezele (nagekomen 

uitslag) werd Thomas Callewaert 2de op de 9,9km in 33'41" (106 dln). Evert Luttun liep na een lange 

periode van herbeginnen, kwetsen en terug opnieuw ...zijn eerste wedstrijd. Evert werd 19de in 

37'25". Roeland Luttun kreeg last van buikkrampen na een nochtans goede eerste ronde. Dus een 

comfortabele wedstijd werd het niet en zeker niet om voluit te gaan. Roeland werd 65ste in 45'34". 

Sabine Dejaeghere de 7,4 km in 30'09".                                  

(Rudi) 



Tim Soenens wint de Molendorploop 6,18 km in Ruiselede. (178 aankomsten)- 30/05/15. 

Het werd terug een eenvoudige, maar perfecte organisatie zodat elkeen, onafhankelijk van de 

prestaties haar of zijn hartje sneller kon laten kloppen. Tim kreeg nog het meest tegenstand in de lus 

in de Bruggestraat (zowat 300m voor de aankomst) , toen hij echt moest afremmen voor de moto, 

die voor hem reed.  (heeft natuurlijk te maken met het dubbelen van atleten). De voorsprong op 

Stein Vynck (zelfde leeftijd), was echter groot genoeg (+/- 20 seconden). Tim won in 19'37". 

Alexander Eggerick werd 5de in 20'33". Christophe Willems werd 7de in 21'36" (2de cat). Geert 

Royaert (12de in 22'08") (3de cat).  Bart Guillemyn vinden we niet terug; is nochtans aangekomen. 

Rudi Van Bruwaene werd 39ste in 25'04" (1ste cat). Daarna volgden...  Geert Lievrouw (41ste in 

25'30"), Whoopy Franssen (43ste in 25'31"), Jens-Magnus Verhelst (49st in 26'00"), Johan Moyaert 

(51ste in 26'09), Luc Maes (53ste in 26'17"), Elke Spriet (65ste in 26'49"), Erwin Sissau (66ste in 

26'56"), Tom Dedecker (73ste in 27'18"), Sabine Denolf (75ste in 27'25"), Stefaan Vereecke (82ste in 

27'32"), en heel wat lopers van de Joggingsclub. (zie rubriek "joggingsclub). 

Tim Soenens wint de Kia-Run Watewyloop van 9,95km in 33'58". 

(criterium wedstrijd Running Center Hulste-AVMO) zaterdag 6/6/2015 om 19u30. Terug prachtig 

zonnig weer, de strakke tegenwind in de Hondstraat maakte de koers extra lastig, maar zorgde ook 

voor verkoeling.  (foto's : Ignace Verkaemer) 

 

    
Na één aanloopronde op de piste van Watewy zorgde Tim voor een hoog tempo, gevolgd door Stein 

Vynck en Alexander Eggerick (4de in 35'13").  Er moesten 3 ronden gelopen worden met telkens een 

doortocht op de Watewy. Tim haalde het nog de week voordien op de 6 km in Ruiselede van zijn 

belager Stein. Nu kostte dat meer moeite en Tim moest het afmaken op de piste , waar hij naar de 

zege sprintte. Proficiat!  Ondertussen streed Alex dapper voor een podium plaats, maar moest 

tevreden zijn met een 4de stek. In de top-10, Geert Royaert (10de in 38'23"') na een zware werkdag.   



    

Wouter Lafaut (23ste in 41'0) maakte een opmerkelijk debuut. De pas aangesloten Molenlander liep 

lange tijd tussen Geert R. en Dirk en net voor de locomotief combinatie van Bart G, Rudi en Patrick . 

Dirk Lannoo werd 13de in 39'01" en 3de in cat +45. Bart Guillemyn (19de 39'59") bleek te sterk voor 

Rudi Van Bruwaene (21ste in 40'17") èn 1ste in cat+55,  en Patrick Deleersijder (29ste in 41'22"). 

Dan volgden een groepje van 5 clubmakkers die elkaar stimuleerden: Geert Lievrouw (36ste in 

43'39"), Rik Lefevre (38ste in 44'0"), Jeroen Deroo (39ste in 44'05"), Johan Moyaert (42ste in 44'12") 

en Luc Maes (43ste in 45'08"). Luc werd 2de in cat+55. 

    

Daarna kwam nog een triootje met Erwin Sissau (60ste in 46'45"), Sabine Denolf (67ste in 17'20" en 

1ste in haar cat+45) en Tom Dedecker (68ste in 47'31). Afwisselend zetten ze mekaar de eerste 2 

grote ronden  uit de wind. Elke Spriet (61ste in 46'50") startte heel goed , maar de laatste 500m 

waren er te veel aan. Evelyn Devoldere (63ste in 17'01")  , liep een sterke laatste ronde. Luk 

Devlaminck ( 76ste in 49'&&") was gekomen om behoedzaam te lopen om blessureleed te 

vermijden. Katrien Vanhoutte finishte sterk in deze lastige wedstrijd. Katrien werd 78ste in 49'30". 

 

    



    

Katrijn Van Hulle wint de Run4Fun - 6,75 km.  

    

Eerste Molenlander werd Jens-Magnus Verhelst (6de in 29'26"), Katrijn werd 8ste in 30'07" hopelijk 

nu zonder nierstenen. Annick Coene (19de in 36'19") en Linda Vermeersch (20ste in 36'19")hadden 

een goeie gangmaker...alias Patrick bij zijn opwarming voor de 10km.   (36 aankomsten). 

 

We sluiten deze geslaagde Watewyloop af met wat 

sfeerbeelden. We hebben zelf gesport en werden met onze 

neus gedrukt op den  voetbal... willen of niet... maar als je het 

podium of de prijsuitreiking wou meemaken, dan moest je 

wel naar den voetbal kijken.... Gelukkig waren er nog 

"Missen" en "Messi's" en "Missen Coast" ... en één 'Mister 

Bone' ... hard stuff, alive and ... running !!!  

Erwin. 

      

 



Torhout - 19/06/2015 Nacht Van Vlaanderen - criterium Running Center Hulste/ AVMO.  

(foto's : met dank aan Alexander Eggerick) 

Zowel de marathon, halve marathon als de 10 km telden mee om punten te sprokkelen voor het 

criterium. Super loop-weer; zelfs de wind was afgevallen. Rond 20u00 startte de marathon en de 

halve marathon. 286 deelnemers liepen de wedstrijd uit. We vermelden de 'werkelijke tijd', d.w.z. de 

'chip-tijd'. Door de grote opkomst is dit enorm belangrijk bij de halve marathon en zeker bij de 10km 

(1450 deelnemers), waar er soms 1 minuut verloren gaat tot de atleten over de startlijn geraken. 

De marathon. (286 aankomsten) 

Ghirma Woldu won in 2u27'16". Een aantal clubmakkers 

trokken er naar toe om hun tijden te verbeteren. Onze Rudi 

fungeerde als tempomaker om te finishen in 3u15'00". Hij nam 

Patrick en Bart G. mee. Het tempo was strak (een beetje te rap 

3'10" per km). Luk De Devlaminck , die de halve marathon liep, 

kon ook gebruiken maken van dit tempo. Bij de brug , op zo'n 5 

km van het einde moest Bart G, wat terrein prijsgeven. Zowel Bart als Patrick konden hun tijden 

enorm verbeteren. Ze konden dan ook gebruik maken van een locomotief die ervaring had in ruim 50 

marathons, en dat zonder uurwerk. Rudi heeft blijkbaar een 

ingebouwde klok in zijn lichaam; ik heb echter nog niet kunnen 

zien waar die precies hangt. Rudi Van Bruwaene finishte 41ste 

in 3u10'24" en werd zo 1ste cat +60 . Patrick Deleersnijder 

werd 42ste in 3u10'25" (3de cat+50). Bart Guillemyn, 48ste in 

3u12'25" kon eveneens juichen. Bart moet in staat zijn onder 

de 3 uur te lopen, mits wat meer km's  te trainen. Sorry, Bart, 

we leggen de lat hoog. Jeroen Deroo (88ste in 3u25'55") 

ambieerde een tijd van 3u25-3u30. Jeroen maakte enorme progressie in de kortere afstanden van 

ons criterium. Ultraloper Luc Maes werd 176ste in 3u54'38". Luc heeft al betere momenten gekend. 

Katrien Vanhoutte mag terecht trots zijn op haar prestatie : 177ste in 3u54'47" en 4de cat +40! Ze 

zullen daar thuis bij de familie Deroo-Vanhoutte goed geslapen hebben! 

 

De halve marathon ( 558 aankomsten) : AVMO één en twee! 

Stijn Fincioen wint in 1u07'46" - Frederik 

Colpaert (2de in 1u11'07") wint bij de masters. 

Van luxe gesproken! Maar de rest zat ook niet 

stil. Geert Royaert (22ste in 1u21'44") en 4de 

M+45, heeft wellicht het clubrecord verbeterd ( 

moet nog nagekeken worden). Proficiat. Geert 

is terug op weg om onder de 3 uur te eindigen 

op een marathon (zonder tegenslagen). Bart 

Verschaeve (25ste in 1u22'25") ziet dus ook de 

3 uur grens (marathon Boedapest ?) als een 



rood doek verschijnen. Ik weet niet als Bart als 

sterrebeeld een 'stier' is...   Luk Devlaminck 

(124ste in 1u34'52") liep op reserve ( blessure) en 

kon genieten van het tempowerk van Rudi in de 

marathon. Luk kan nu verder opbouwen naar 

Flanders Field marathon. De weg is nog lang maar 

ligt wel open ! Ook Nabila Taguema (282ste in 

1u45'55) blijft bevestigen. In het West-Vlaams 

zouden we zeggen: 'Nabila jeunt heur liek een 

keun.' Synergie in de sport zoeken samen met 

clubmakkers en zo momenten na de inspanning 

koesteren. Mario Boldens, pas aangesloten werd sterk 187ste in 1u38'40". Johan Moyaert werd 

297ste in 1u47'39" . We kregen mooie resultaten en gelukkige clubmakkers te zien. We moeten we 

toegeven: het weer was super!    

De 10 km - ruim 1450 aankomsten  : Tim, Alex en Bart ... Mats Compernolle .. en Matice Van 

walleghem ! 

 

Diaz Rodriguez wint in 30'44". In de 'Tom Compernolle 10 km' wedstrijd werd zijn zoon Mats 

Compernolle als 15-jarige 33ste in 36'14 : een eresaluut aan papa Tom. Mats , Proficiat ! Op het 

podium in de zaal betrok Stijn Fincioen  Mats in de hulde: mooi ! Ondertussen liepen Tim, Alex en 

Bart V. in een uiterst select deelnemersveld voor elke meter. Tim Soenens (13de in 33'16"),  

Alexander  Eggerick (20ste in 34'34") en Bart Verkaemer (27ste in 35'25). We ontdekten ook enkel 

bekenden van vroeger, o.a. Evert Luttun (48ste in 37'01). 

 

 Dirk Lannoo (59ste in 38'06") probeert de vorm van in het voorjaar te krijgen. Geduld is de 

boodschap... Soms op training en nog meer in de wedstrijd zorgt onze hobby voor de nodige 

'gezonde' ambitie. Ondertussen trok de 13-jarige  Matice Van Walleghem alle registers open: 66ste 

in 38'47".  Deze keer kon Geert Lievrouw (117de in 41'32") onze 'duiveltje doet het al', Pol Vackier 

verschalken (118de in 41'45"). Rik Lefevre (130ste in 42'29") kan de  ideale inductie worden voor 

Geert en Pol. 



       

Katrijn Van Hulle (153ste in 43'22") , zal wellicht op veilige modus gelopen hebben, na de pareltjes 

van stenen die uit haar onderbuik een weg zochten om te glinsteren. De glinstering in haar ogen, na 

een training op de piste bij Molenland de woensdagavond spreken boekdelen! Katrijn blijft hip; haar 

ma heeft een boek geschreven, een prachtig document over ... mensen en oorlog... in den Westhoek. 

Ik heb dit gelezen zo'n 2 jaar geleden op het vliegtuig en opnieuw herlezen. De kracht, die toen in die 

mensen zat, (onder de  Duitse overheersing)  weerspiegelt onze ziel in ons clubgebeuren ! Onze koers 

loopt nog; een wederoptredende  Roeland Luttun (198ste in 44'25") is terug van weggeweest.  

 

(Gelukkige clubmakkers : Katrien en Geert. )... en zo vele anderen!  

Daarna Erwin Sissau (244ste in 45'24) en 3de cat+55 . Vanaf nu geen plaatsen meer , want er staan 

heel veel joggers voor Sabine en Elke. De 'chip'-tijde tonen hun kwaliteit. Soms duurt het 1 tot 2 

minuten voor de start lijn kan bereiken. Sabine Denolf liep 46'38"  (3de cat +45) en Elke Spriet liep 

45'43".  Bert De Brabandere (47'36")  vond de weg van Knokke naar Torhout. De familie De 

Brabandere-Ots koestert onze club al jaren.  Onze sportvrouw van het jaar Annick Coene deed het in 

54'07". We vermelden nu wel de plaats : 709 op 1450 ! Jolien Berhier ,  nog niet zo lang bezig, 

finishte in 58'20" ; prachtig gedaan, beleef er plezier aan... volhouden op je eigen ritme.   

 

 

Erwin. 

 

 



Egem 27/09/2015 - Saladekermisloop - criterium Running Center Hulste -AVMO  9,9 km. 

Een prachtig, maar lastig parcours, door wegenwerken opnieuw uitgevonden, vormde het kader voor 

een zeer mooie wedstrijd in een zonnig en winderig Egem. Wat mij betreft : ik zou dat parcours 

behouden. De winnaar , Misha Declerck, had 32'39" nodig. -190 aankomsten ! (foto's Alexander 

Eggerick) 

Onze Tim Soenens moest deze keer vrede nemen met een 2de plaats in 33'25". Je zal zien :  de tijden 

tonen dat de wedstrijd naar het einde toe heel slopend werd. Alexander Eggerick werd 5de in 

34'36". We kunnen niet klagen : 2 clubmakkers in de top-10 in een sterk bezet deelnemersveld. Egem 

werd geselecteerd om mee te doen in 2 criteriumwedstrijden! Egem op de kaart ! 

 

Dirk Lannoo (20ste in 38'01") probeert zijn vormpeil terug te krijgen. Ondertussen moest Bart 

Verkaemer opgeven ( opkomende pijn  ). Hopelijk is een blessure alzo vermeden. Bart was net terug 

uit blessure  en de laatste wedstrijden  heel goed bezig! 

 

Slechts 24 sec later finishte Bart Veschaeve (25ste in 38'25"). Bart nam uiteindelijk de oude bok (Rudi 

62 jr ) te grazen na een immense strijd en ook de jonge bok (die moet kunnen stinken) (Bart G) : het 

moet  daar "gebokt" hebben ! Alle drie liepen ze een beresterke (of bokrijk-sterke) wedstrijd. Daar 

zou onze Rudi nog eens een marathon moeten lopen ... in Bokrijk... tussen vele aanbidders. Bart 

Guillemyn werd 29ste in 38'55" en Rudi Van Bruwaene 30ste in 39'02" èn eerste in zijn categorie.   



 

 

Patrick Deleersnijder werd 43ste in 40'29". Een beetje verder kwam terug een trio : Pol Vackier  

( 57ste in 42'13), had al heel veel energie gegeven voor de organisatie en moest nog eens aan den 

bak voor 'Egem koerse'. Pol kreeg als het ware de 'hete adem' van onze trainster Els Van Coillie  

(58ste in 42'16") en 3de in haar categorie in zijnen nek.  Beiden zullen wellicht wat op reserve 

gelopen hebben. Luc Devlaeminck (ook op reserve - 59ste in 42'18) ziet het terug zitten om te 

trainen naar Flanders Field Marathon.  

 

Rik Lefevre (71ste in 43'52"), Elke Spriet (72ste in 43'54") --sterk! en Jeroen Deroo (73ste in 44'07) 

waren het volgend trio. 



 

Luc Maes (99ste in 46'44) , toch ook weeral knap (+60) en ultra loper, kon terug volharden in de hitte 

en het voor hem kortere werk. Johan Moyaert (105de in 17'12) nam misschien een te wat snelle 

start, moest dan in de laatste ronde wat recupereren, maar vond nog zijn 2de adem in de laatst km 

naar Egem toe. Ondertussen was Erwin Sissau (107de in 47'23") uiteindelijk na veel pijn en zwoegen 

in de laatste km bij een sterk lopende Sabine Denolf (108ste in 47'28) geraakt. Sabine liep gans de 

wedstrijd zo'n 100m voor Erwin samen met een paar jongens, maar deed wel alle kopwerk ! Ik liep 

alleen en deed dus kop- en staartwerk :). 

 

 

Nabila Taguema (126ste in 49'19) liep na Torhout gezwind. Nabila beleeft duidelijk heel veel plezier 

aan haar hobby en het clubgebeuren. Ikke , ook zulle !' En er zijn er nog meer, die met volle teugen 

genieten van afzien en sporten èn dan genieten van "je grenzen te verleggen"! Katrien Vanhoutte 

(140ste in 50'56"), blijft verbazen. Jeroen en Katrien, kwamen zoals Tim en Elke met de fiets naar 

Egem om daarna zalig te sporten en te genieten van hun inspanning.  Mooi !  



  

We besluiten met sportvrouw Annick Coene ( 168ste in 54'47") en een jeugdige cadet (avmo) atleet , 

Jens-Magnus Verhelst (90ste in 45'24") jawadde dadde ! Moet er nog zand zijn ? Neen , in Egem niet, 

enkel Salade !  

 

Ik wil toch nog eens benadrukken dat we hebben kunnen genieten van een perfecte organisatie en 

zoals steeds  een warm onthaal !  

Erwin.   


