
Wegwedstrijden aangesloten avmo atleten VAL. 

Wie loopt waar ? 

Erik Carette kiest zijn verjaardag met zorg uit : Erik werd 71 jaar en voelt zich thuis bij avmo. Erik 

vierde zijn verjaardag met "les 6 heures de Moÿ de l'Aisne in Picardie ( 26/10/14). Erik toerde 22 

ronden rond een mooi 'lac', toertjes van 2,432m. Erik verzamelde in totaal 53,504 km! Goed voor een 

eerste plaats in zijn categorie. Zo zou ik ook nog wel eens willen verjaren !!! (nvdr-erwin). Erik , 

proficiat!  Erik Carette krijgt er niet genoeg van , na een geslaagde corrida,  liep hij de h alve 

marathon van Watervliet (NL), - stormwinden  van +/- 100km/u - (161ste in 2'05'56").   

Onze winnaar van de corrida te Tielt, was ook in Nederland bezig: Egmond aan zee: Stijn Fincioen 

werd 22ste in 1u07'44"... in de stormwind... 

Bossen van Vlaanderen trail 43 km 

Na een leuk voorstel volgt de daad, zo zegt men wel eens en  op 17 januari was het zover, we gingen 

met ons drie Patrick Deersnijder, Bart Guillemyn en Bart Verschaeve een keer een bosmarathon of 

bostrail lopen. 

Het doel was veilig aankomen binnen de vier uur, zoals Patrick ‘verwoorde een marathon op het 

gemakske’. Zaterdagmorgen 10 uur en we kunnen start, we lopen een drietal km op verharde weg 

tot aan het eerste bos en meteen weten we dat het lastig wordt vandaag, maar waren we daarvoor 

niet gekomen? 

De eerste stop was voorzien aan het blauwhuis en ja hoor daar stond onze trouwe volgster  (Linda) 

ons al op te wachten, en  na 13 km nog steeds stralende  gezichten. Na wat sportdrank en wat spijs 

konden we vertrekken voor onze extra lus via Bulskampveld  ,waar we 24 km noteerden en toch al 

over de helft waren en 2u 15 aan het lopen door de modder maar ook door leuke looppaden die er 

goed bij lagen. Nu vertrokken we terug richting blauwhuis voor onze laatste rustpost aan 30 km, 

ondertussen was Linda ingeschakeld in de organisatie om opgevers mee te nemen naar de aankomst 

of om de organisatie te bellen om een loper te komen halen. ( van een bijverdienste gesproken) Bart 

G en Patrick hadden trek en  kregen een rijsttaart aangeboden, ik hield het bij sportdrank en gelleke ( 

mijn maag kennende). Na km 35 begonnen de benen wat tegen te werken en doken er bij mijn twee 

kompanen toch wat tekenen van krampen op. Maar volharden in de boosheid was de boodschap, 

want er stonden maar 5 km bos en nog 3 km verharde weg op het programma. Toch besloten we te 

splitsen daar ik nog redelijke benen had en de mijn twee mede molenlanders niet wou opblazen ging 

ik solo vanaf km 38, wat resulteerde in een eindtijd van 3 u 55’ 40” en een 37 ste plaats, enkel e 

minuten later arriveerden ook Bart G en Patrick D in 4u 00’ 49” op een 45 en 46ste plaats, moe maar 

voldaan en toch wel onder de indruk van dit alles. Na een verkwikkende douche en nen Duvel of 

twee werden plannen gesmeed voor een nieuwe uitdaging, maar de communicatie daaromtrent  laat 

ik aan Patrick over.  (Bart Verschaeve).  

Ondertussen kwam ook een verslag binnen van de 24,7 km in de bossen van Aalter. Een uurtje na de 

collega's van de marathon werden deze atleten dezelfde weg opgestuurd; een 3-tal km op een 

gedeelte van het parcours van de 10 mijl, zowel bij begin als einde van de wedstrijd; daartussen 17 

km in de mooie natuur rond Kruiskerke, Doomkerke, De Zande (bevoorrading) , Maria Aalter. Veel 

bosdreven, met hier en daar toch wel plaatsen met modder en veel plassen. Maar ja, éénmaal erin 



moest je er door! Ik had beloofd aan Nabila om haar te begeleiden... en alles liep vlot tot op 

anderhalve kilometer van het einde (had mijn imodiums vergeten en moest de struiken induiken). 

Nabila Taguema liep een prachtige eindtijd (2u30 - gem. 10km/u op zo een lastig parcours). Dat 

beloofd voor haar halve marathon in maart in Parijs. De kleine trial over 10km. werd succesvol 

afgerond door Jeroen Deroo - 21ste in 52'29 op 103 dln. (was met de fiets van Wingene gekomen) 

Op de 24 km : 119de Nabila in 2u30'53", 122ste Rudi van Bruwaene in 2u31'02"- 168 dln. Op de 43 

km : 37ste Bart Verschaeve in 3u55'40", 45ste Bart Guillemyn in 4u00'49" en 46ste Patrick 

Deleersnijder in 4u00'52" en op 73 Luc Maes in 4u21'08" - 129 dln.    (Rudi). 

Zondagmorgen 18 jan werd er terug een Winterloop gelopen doorheen de Brielmeersen in Deinze. 

Op de 8,9 km (114dln) was Antoon Van Rijckeghem 19de in 38'03" en Hein Arickx 21ste in 38'39".  

Op de 13,2 km ( 117dln) was Elke Spriet 56ste in 1u03'47"; 58ste Nancy Lammertyn in 1u04'14", Dirk 

Vande Walle 60ste in 1u04'32".  (Rudi) 

Verslag Bostrail Het Leen in Eeklo 

De tweede uitdaging van het jaar, na een weekje ziek geweest te zijn en nen partner in crime met 

zeer in de rug, vond ik toch een medeloper om deze uitdaging aan te gaan, thx Nabila. Na afhaling 

van de nummers, kon ik mij  naar de start begeven met een 70 tal lopers die de 4 ronden of zo een 

43.2 km gingen lopen , Nabila ging voor de 2 toeren of 21.6 km, en startte pas een uur later. Na één 

ronde in het mooie park van Het Leen, terug doortocht aan de start na 55 minuten, liep dus lekker, 

zwaar maar heel goed te belopen. Dit 'wistjedatje' kon ik dan ook melden aan Nabila die inmiddels 

klaarstond om haar tocht aan te vatten. 

De volgende rondes liepen gelijkaardig, al werd het beetje bij beetje lastiger lopen, door de vele 

passages op de lastige stukken, maar volhardend in de boosheid eindigde ik mijn wedstrijd heel 

tevreden in 3u50m28s en 24ste  op 64 finishers, nen dikke knuffel van een al even fiere Nabila die 

haar wedstrijd eindigde in  2u14m43s en daarmee  89ste werd op 121 finishers , elk een fles cava en 

voor de vrouwen een extra Valentijnsattentie ( had niets met vijftig tinten grijs te maken trouwens). 

Moraal van dit verhaal, prachtige wedstrijd, prima bevoorrading, leuke attentie en het koude water 

in de douche nemen we er dan maar al te graag bij. Moe maar tevreden kijken we nu uit naar de 

volgend afspraak. ( Bart Verschaeve ). 

Wedstrijden weekend van Valentijn. In de marathon van Het Leen in Eeklo werd Bart Verschaeve 

24ste in 3u50'28" (64dln) en Nabila Taguema op de halve marathon 89ste in 2u14'43" (124dln). De 

februari winterjogging in Deinze was er weer één in de zon. Op de 8,9 km werd Alexander Eggerick  

3de in 31'49" en Jens Magnus Verhelst 32ste in 41'20". Op de 13,2 km werd Pol Vackier 18de in 

57'10", Bart Guillemyn 25ste in 59'51", Katrijn Van Hulle 45ste in 1u04'43" en Dirk Vande Walle 

57ste in 1u08'12" (91 dln). 

Lijst marathons 2014 (heren onder de 3 uur , dames onder de 4 uur - jaarlijkse ranking. 

In totaal liepen 1.033 dames en heren (Belgen en Nederlanders) de marathon onder de magische 

grens van 3 uur: onder hen 4 clubmakkers ! De winnaar deed dit in 2u10'52" : Khalid Choukroud. 

12de Stijn Fincioen in 2u19'08",   673ste Geert Royaert in 2u55'27", 829ste Bart Verschaeve in 

2u58'51" en 892ste Rudi Van Bruwaene in 2u59'28".   (Rudi) 



Kortemark loopt 10 en 20km (22/02/15)- criterium  avmo-running center Hulste. 

Prachtig zonnig weer.De 10km kende  425 aankomsten. Winnaar werd Kenneth Vandendriessche in 

31'05". Tim Soenens  werd 4de in 32'26". Alexander Eggerick 24ste in 35'02", Dirk Lannoo 37ste in 

37'03", Els Van Coillie 61ste in 39'34". Els werd daarmee eerste in haar categorie en 4de dame 

algemeen. Pol  Vackier 69ste in 40'17", Luk Devlaminck 87ste in 41'55", Elke Spriet 106de in 43'22", 

Rik Lefevre 107de in 43'24", Ronny Verhaege 144ste in 45'43", Erwin Sissau 191ste in 48'14", Linda 

Vermeersch 289ste in 53'16", Annick Coene 335ste in 56'10, Natascha Verstraete 336ste in 56'10" 

en Stephanie Callens 388ste in 1u00'14". (enkele sfeerbeelden met dank aan Koen Claus) 

         

         

         

 

 



De 20km - Stijn Fincioen wint in 1u04'25' - Frederik Colpaert wordt 3de ( 1u07'08"). 

Terug heel wat clubmakkers aan de start. Er waren 309 aankomsten. Na het avmo podium zorgden 

ook andere clubmakkers voor mooie uitslagen. Geert Royaert (61ste in 1u20'44"), Bart Guillemyn 

(63ste in 1u21'07"), Patrick Deleersnijder (78ste in 1u23'13"), Bart Verschaeve (96ste in 1u26'17"), 

Luc Maes (137ste in 1u29'37"), Geert Lievrouw (144ste in 1u30'40"), Whoopy Franssen (149ste in 

1u31'03"), Sabine Denolf (179ste in 1u35'13"), Johan Moyaert (183ste in 1u35'55"), Fabienne De 

Bruyne (202de in 1u38'03"), Jeroen Deroo ( 210de in 1u39'26"), Katrien Vanhoutte (223ste in 

1u41'17"), Nabila Taguema (231ste in 1u41'53"). 

        

       

     



    

    

    

 

Sleutelmomenten...tussen de 10 en 20 km in Kortemark.... 

Soms doet de sleutel het momentum keren... een ode aan een dolgedraaide avmo-makker.  

Dirk kwam mij ophalen in Tielt (waarvoor dank) , toen al  in 'uiterste concentratie'  . Martine riep, "hij 

heeft zijn vest vergeten"- ik terug naar binnen- windvest voor Dirk gehaald- met maten , geen 

probleem - hij kan er altijd in ! Wij, (Dirk, Katrien, en mezelf)  richting Kortemark. Dirk parkeerde zijn 

wagen op de parking in Kortemark, een 200m van de start.   

Hij gebruikt de 'sleutel' van de auto als douche of verkleedruimte. Ik verkoos mijnen zak naar de 

sporthal te dragen , douche incl. en deze af te geven met garantie.  We kwamen samen, dames en 



heren voor de 10 km, in de zaal , ruim één uur , voor de start.  Dirk was heel spraakvaardig m.b.t. de 

concurrentie en het deelnemersveld. Uiteindelijk werd Dirk 2de in zijn categorie in een knappe 

37'03".  

De Lotto krijgt concurrentie... het gooien met een sleutel... het geluk... de ... auto èn de babe ! Maar 

de Lotto is de ster die bleef stille staan, toch voor Katrien;  en onzen Dirk liep  vooruit. Immers, net 

voor het startschot gooide Dirk zijn autosleutel naar een niets vermoedende dame (babe van dienst) 

en riep haar toe om deze af te geven in de zaal. Dirk koos het hazenpad en riep naar zijn vrouwtje dat 

er wel iemand de sleutel zou binnen brengen. Ons Katrien haastte zich naar de zaal waar ze ruim 

anderhalf uur in spanning wachtte op 'de sleutel'. Ik was reeds uit de douche, na de 10 km, en nog 

altijd geen sleutel. Uiteindelijk kwam alles goed. De sleutel bereikte de zaal en Katrien kon het 

stressmoment laten doorspoelen.   

De vraag stelt zich nu natuurlijk of deze handeling tot bijgeloof zal leiden. (zoals een voetbalspeler 

die zijn baard laat groeien, of de grasmat aanraakt enz ...) voor de wedstrijd. Immers Dirk heeft een 

erg goede wedstrijd gelopen, wat de factor bijgeloof extra in de verf zet. We zijn dus erg benieuwd of 

hij op de Brigandsloop in Ingelmunster  ook terug een worp met de sleutel zal doen, kort voor het 

startschot en nog méér wie de uitverkoren dame van dienst zal zijn.    (erwin) 

Op de 5km werd Thomas Callewaert 2de in 16'02" , 30ste Matice Van Walleghem in 18'58", 63ste 

Milan Verschaeve in 20'43' en 158ste Margot Van Walleghem in 25'03" op 408 aankomsten. Een 

pittig detail: na zijn bosmarathon , een week voordien, liep Bart Verschaeve de 5 km mee met 

zoontje Milan, om daarna de 20 km aan te vatten... (  zie  ook foto's  5 km) 

Erwin. 

    

    

  



Wie loopt waar... vervolg. 

Op de 10 mijl van Oostende naar Brugge werd Luc Maes 192ste in 1u12'59". Op de 5 km in Eernegem 

werd Alexander Eggerick 2de in 17'10" (5km- 64 dln).  De zondag was het te doen in Gits (10km en 

234 dln) : winnaar Jan Patralia in 32'16" en 3de Thomas Callewaert in 32'47". Erik Carrette nam deel 

aan de "6 heures de La Gorgue" in de Nord. Erik werd in de cat+70 eerste  met 48.661 meter in die 6 

uur ultraloop. Erik, ondanks +70 !!!, werd uiteindelijk 47ste op 64 ! Prachtig !!!!!!!!!!.    Zaterdag 14 

maart , in Oudenburg (5,3 km - 128 dln) : 2de Alexander Eggerick in 17'51" en 4de Bart Verkaemer in 

18'39". De zondag 14/03 was er de 11km (245dn  in Oudenburg werd  Jan Vromman 102de in 48'40". 

Op zondag 15/03 werd Frederik Colpaert 4de in de halve marathon van Sluis :  1u10'03" !!  

Nabila Taguema liep de halve parathon in Parijs en finishte in een persoonlijke besttijd van 1u47'46". 

Nabila werd 10.101de op 34.879 aankomsten. Op zaterdag 28 maart heeft Glenn Vanluchene de trail 

"Cretes de Spa" gelopen. Hij deed 1u50'02" over de 21km en was daarmee 513de op 2.000 

deelnemers. Koen Claus liep deed er 1u50'12" over en werd 517de. Op zondag 29 maart werd 

Frederik Colpaert 3de in de topper Brugge-Damme-Brugge in 32'31". Sonja Semetier werd 445ste in 

57'13". ( 603 aankomsten).  Op de Trial Cretes de Spa (21km) werd Glenn Vanluchene 513de in 

1u50'12". 

Rudi 

Brigandsloop Ingelmunster - criterium wedstrijd avmo - Running Center Hulste 28/03/15 

!! 22 clubmakkers waren paraat en dan tellen we nog de joggers van Molenland niet mee. De heren 

konden punten sprokkelen op de 11,5 km. De dames konden kiezen tussen de 11,5 km en de 6km. 

Els Van Coillie wint de 6km bij de dames.  (118 aankomsten). 

Els nam een snelle start, bouwde daardoor een kleine voorsprong uit op Katrijn, twijfelde dan even, 

maar kon toch nog haar voorsprong wat uitbouwen. (9de in 23'30"). Katrijn Van Hulle werd 2de 

dame (1ste in haar cat)- 13de in 24'05". Haar nek lijkt genezen, de snelheid van 15km/u is er terug; 

nu nog wat km opbouwen. Elke Spriet werd 27ste in 26'03". Zo voert Elke de rangschikking in het 

criterium bij de dames senioren, net voor Stefanie Callens en Katrijn Van Hulle. Bij de dames 

veteranen staat er geen maat op Els Van Coillie. Fabienne is 2de, Nabila 3de en Linda 4de.   

Terug jong avmo geweld op de 3km (58 

aankomsten) met Leon Dedecker op 5 in 

10'26", Victor Dedecker op 8 in 10'52" en 

Robbe Vroman op 14 in 11'31". knappe 

prestaties! 

 

Op de 11,5 km van de Brigandsloop  haalden we 

terug 2 podia, eentje voor Dirk en eentje voor 

Rudi. Eigenlijk veel meer podia ! Ook nog 

andere 1ste, 2de en 3de plaatsen !  



 Winnaar werd Joost Dewaele in 39'33". (272 aankomsten). Het weer bleef gelukkig droog, veel wind 

maar de wind zal goed langs het kanaal. Alexander Eggerick werd 1ste Molenlander   (7de in 41'26") 

en 3de in zijn categorie. Dirk Lannoo liep een sterke wedstrijd en werd eerste bij de +50. (14de in 

44'14"). Daarna volgden Geert Royaert (25ste in 45'58") en Bart Guillemyn (30ste in 45'50"). Bart 

blijft dus progressie maken en keer na keer zijn tijd verbeteren.  Zowat een minuut later een duo met 

Patrick Deleersnijder (42ste in 48'01") en Rudi Van Bruwaene (43ste in 48'10"). Rudi werd daarmee 

1ste in cat +60. Wat later kwamen Pol en Bart. Pol Vackier (52ste 48'51") kende een zeer snelle start 

(is heel goe bezig tijdens de crossen), maar moest toch nog wat terrein prijsgeven. Bart Verschaeve 

(55ste in 49'02) geniet nog van de laatste dagen van zijnen tram 3. Bart wordt op 3 april  40 jaar. 

Daarna volgden Geert en Jeroen. Beiden verbeteren telkens hun tijden. Geert Lievrouw (72ste in 

50'42") en Jeroen Deroo (76ste in 50'56").  Idem voor Sabine Denolf (115de in 54'20") en 2de cat 

V+40... terug podium. Op 138 Nancy Lammertijn in 55'45", (daartussen ook nog Tom Dedecker 

55'29" en papa van Leon en Viktor), Erwin Sissau (155ste in 56'59"), Bart Reyniers (167ste in 58'00), 

Nabila Taguema (177ste in 58'44"), Fabienne De Bruyne (182ste in 59'25"). Fabienne De Bruyne was 

eerste in de cat+50 : terug podium ! Katrien Vanhoutte (183ste in 59'26"), Natascha Verstraete( 

vrouwtje van Bart Guillemyn- 220ste in 1u05'59"), Linda Vermeersch (230ste in 1u04'13"), Danny 

Terryn (231ste in 1u04'41"), Patrick Deceuninck (234ste in 1u05'22" en Jolien Berthier (258ste in 

1u10'01"). Bij de heren senioren staat Alex op kop in het criteriem. Bij de veteranen staat Bart 

Guillemyn aan de leiding (141) , gevolgd door Patrick deleersnijder (136), Bart Verschaeve en Pol 

Vackier (beiden 131) en Geert Lievrouw (120).  

We beleefden een fijne dag, konden ons ding doen, sporten en genieten. Gelukkig moesten we de 

zondag niet optreden... 

Erwin.    


