
Wegwedstrijden aan gesloten AVMO atleten. 

Rollegem-Kapelle -6de run voor wegcriterium AVMO- Running Center Hulste. 

 We waren terug paraat :  op 11/04/15: d.w.z. een heuse regenbui verteren in de korte loop voor de 

dames, samen met heel veel strakke windstoten en daarna een 13km te lopen in winderig maar 

droog weer. We liepen langs een landelijk en zeer mooi  parcours (4,4km) , met voldoende drankjes 

en de nodige ambiance aan de start/aankomst .  

De atleten van de korte wedstrijd over bijna 5 km werden tijdens hun race getrakteerd op een 

enorme regenbui gepaard gaande met felle rukwinden. Katrijn liet zich op de eindmeet nog de 4de 

plaats afsnoepen door een plaatselijke atlete, Linda (binnen enkele dagen terug een jaartje ouder, 

maar steeds een gedreven atlete) liep terug een vlotte wedstrijd, daarna Annick en dochter Stefanie 

die dicht in elkaars buurt aankwamen in het gezelschap van Sonja. Uitslag : 26ste Van Hulle Katrijn 

(17'46"), 72ste Vermeersch Linda(21'46") , 94ste Coene Annick(22'56"), 95ste Sementier Sonja en 

97ste Callens Stefanie (23'09"). Er waren 174 deelnemers aan deze korte wedstrijd.  

Dan kwam de 13 km ; de regen droogde op , veel wind en ja daar was de zon! Een pak snelle atleten 

namen deel aan de lange wedstrijd over 13 km. De omstandigheden waren bijna identiek aan de 

korte wedstrijd maar de regen bleef gelukkig uit. De strakke wind blies op het langste deel van het 

traject volledig in het nadeel en toch werden sterke eindtijden genoteerd. Alexander Eggerick (19de 

in 45'55") kon gedurende 11 km het snelle tempo aan doch moest de groep toch laten gaan, niet 

getreurd, de wedstrijden volgen elkaar nu snel op, Dirk Lannoo (36ste in 49'14"), terug als een pijl uit 

een boog vertrokken kon zijn rivaal Filip Van Haecke deze keer niet volgen maar werd verdienstelijk 

5de M+45, dan Bart Guillemyn -54ste in 52'15"- (geplaagd door buikkrampen)moest op het einde 

van de wedstrijd nog een tandje bijsteken om zowel Patrick Deleersnijder (60ste in 52'50") als Rudi 

Van Bruwaene (61ste in 52'54") (3deM+55) voor te blijven, Bart Verschaeve ( 71ste in 54'02") 

eveneens met een virale infectie liep deze wedstrijd  als doorgedreven training, Pol Vackier (76ste in 

55'32"), zoals Dirk vertrokken als een sneltrein, moest zijn vlugge start bekopen, ook hij had last van 

de ademhaling, Luc Maes (102de in 58'59")  haspelde deze wedstrijd af als voorbereiding van de 

Antwerp Marathon, ook Erwin Sissau (128ste in 1u03'05") was verkouden maar blijft volharden en 

dan kwam ook Ronny Verhaeghe (142ste in 1u05'04") zoals altijd zijn puntentotaal aandikken. 

Prachtige organisatie, mooie prijzentafel en een 

tombola, AVMO heeft er enkele meegebracht) 

Ondertussen werden alle aanwezigen getrakteerd 

op boterhammen met kaas of gehakt (geschonken 

door de inrichters) wat op een positief applaus 

werd onthaald en vooral gesmaakt ! Tijdens de 

après-loop konden we ook nog genieten van het 

optreden aan de KOORD van Dirk en Patrick 

(hadden beiden nog kracht over)...Wedstrijd staat 

volgend jaar zeker terug op de kalender !  

Rudi. 



De Ginste in Oostrozebeke 10 km d/m en ook de 6,7 voor de dames.- 7de run AVMO-Running 

Center Hulste 18/04/15 . 

De familie Slos en Lannoo tekenden terug voor een mooie uitgave. Heel wat belangstelling doet altijd 

deugd. Op het lyrisch parcours van de Ginste, slingerden we langs en over de Mandel, in volle zon en 

volle wind !   

Tim Soenens wint de 10 km in 33'21". 

Mooi ! Zalig, Tim zien lopen zonder complexen. Alexander 

Eggerick zorgde voor een 2de podium (6de in 34'42") en 

3de cat. Maar in O'Beke doen ze geen podia in de zaal. 

Jammer voor o.a. Dirk Lannoo (12de in 37'20") en 1ste in 

cat +45 ! Geert Royaert was net terug van stage AVMO 

Portugal; hij besloot wijselijk op het gevoel te lopen: Geert 

werd 16de in 38'28". Bart Guillemyn - jonge veertiger - 

blijft verbazen (19de in 38'53"). Patrick Deleersnijder blijft 

bevestigen (31ste in 39'59"). Er waren jammer genoeg 

geen touwen of klimrekken in de zaal...En dan kwam nog 

eens een monument optreden op een afstand die eigenlijk 

niet op zijn lijf geschreven staat: Antoon Van Ryckeghem 

(33ste in 40'35"). De man van +65 !!! (geklasseerd in de cat 

+55...). Ik vond dit leuk ! (om het met een face book cliché 

te zeggen) ... ik kon dit wel echt waarderen !!!  Ook de 

inbreng van Erik Carrette (116de in 52'09") - geboren in 

1943 : Erik : proficiat ! Sterkhouder Pol Vackier voor onze club werd 40ste in 41'54". Zonder jou  

konden we al lang niet meer in het sanitair van ons clubhuis, was de piste al lang overstroomd, 

hadden we geen stroom (ampère), stond er niets klaar voor de piste wedstrijden enz !!! . Pol , merci 

en tot in de wedstrijd van Egem op 27 juni 2015 !   Moet lukken met ons clubblad, om dit te 

verspreiden...Els Van Coillie, terug van een geslaagde stage van Portugal, liep op reserve, na de 

gedreven stage en werd toch 3de dame algemeen en 2de in haar categorie( 44ste in 42'58"). En het 

schone bleef komen: Katrijn Van Hulle (47ste in 43'27") en 1ste in haar categorie. Rik Lefevre (50ste 

in 44'01") en Elke Spriet (51ste 44'09) namen een behoedzame start , maar konden sterk finishen. 

Elke werd 2de in haar categorie. De opkomst was groot en heel veel nieuw talent is op komst! Jeroen 

Deroo (54ste in 44'31"), Johan Moyaert (62ste in 45'45"), Sabine Denolf (66ste in 45'55")  en 3de in 

haar categorie! Sabine bouwde haar wedstrijd behoedzaam op. (haar man moest werken en kon dus 

niet present zijn). In de laatste ronde passeerde ze Erwin Sissau (70ste in 46'40) . Ook Erwin zag een 

heel moedig kereltje van 14 jaar  in de laatste ronde wat spartelen: Jens-Magnus Verhelst (75ste in 

n47'22") : toch proficiat !!!  De clubmakkers volgden : Annick Coene (78ste in 47'32"), Evelyn 

Devoldere (84ste in 47'51"), Fabienne De Bruyne (90ste in 49'01") , Ronny Verhaege  (94ste  in 

49'29"), Katrien Vanhoutte (98ste in 50'02"). Linda Vermeersch (123ste in 53'12") en Ingrid Mauws   

(143ste in 1u1'10") 

Brecht Lannoo won de 6,7 km in 25'19". Annick Coene werd 26ste in 35'52" en haalt zo bij de dames 

van avmo de 30 punten binnen. (49 aankomsten). Annick zou daarna ook nog de 10 km lopen. 

Erwin. 



Met dank aan Alexander Eggerick voor de mooie foto's. 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

  



Rembertcorrida (10 km ) van Torhout. 8ste run AVMO Running Center Hulste (24/04/15) 

Tim Soenens wint de 5km in 16'40". 

Tim hield 17 sec voorsprong op Timothy Van belleghem. Het grootste stressmoment voor Tim kwam, 

toen de gangmaker (van de organisatie) in de slotfase een verkeerde weg in sloeg. Uiteindelijk won 

Tim heel verdiend. Hij zou nadien nog de 10km lopen als haas voor  zijn vrouwtje Elke Spriet.  

Thomas Callewaert werd 4de in 17'37". (149 aankomsten)  Op de 10km (282 aankomsten) won ene 

Mohamed Beirouk in 30'51". Er stond veel wind, maar het viel al bij al nog ,mee. Pas in de laatste 

3km hadden we de wind pal op kop. Het werd dus een snelle start 'gejaagd door de wind'.  

 

Alexander Eggerick werd 1ste clubmakker op 15 in 34'14". (4de cat). Bart Verkaemer  ( 17de in 

35'40") lijkt stilaan op dreef. Hopelijk geen kwetsuren meer. Na een aantal duathlons timmert hij 

verder aan zijn conditie. Dirk Lannoo (27ste in 37'17") werd 2de in zijn categorie. Bart Guillemyn liep 

de laatste keer op 'tram 3' . Bart wordt 40 op 29 april. Hij finishte als 38ste in 38'36" na het 

verorberen van een aantal Boules de Berlin. Ook Patrick Deleersnijder blijft zijn conditie scherp 

houden (46ste in 39'12"). We hebben de gym zaal gezocht, maar geen touwen gevonden...Pol 

Vackier werd 69ste in 41'09", kort gevolgd door Luk Devlaminck (75ste in 41'37"). Luk maakte een 

frisse indruk na zijn strand -en loopstage in Maspalomas.  

 

Katrijn Van Hulle kon terug haar tijd scherper stellen en werd 4de in haar categorie (81ste in 41'59"). 

Katrijn kreeg daarvoor de hulp van Bart Verschaeve (82ste in 41'59"). Het was een gans gedoe met 

de truitjes in de zaal. Bart ontdekte plots dat hij zijn clubtrui vergeten was. Gelukkig had Katrijn èn 

haar topke èn haar clubtrui mee. Na wat gepas kon Bart nog net in de trui van Nabila en Nabila trok 

dan maar die van Katrijn aan. 'In den voetbal wisselt men pas van truitjes na de wedstrijd' , merkte 

Ignace Verkaemer fijntjes op...Rik Lefevre groeit naar zijn vroegere condtie op 85 in 42'25".   



 

Elke Spriet mag heel tevreden zijn met haar prestatie (98ste in 42'57") en 3de in haar categorie ! Ze 

werd excellent begeleid door Tim Soenens (99ste in 42'59"). Iets verder zagen we een degelijke 

Jeroen Deroo (103de in 43'29"). Jeroen plant een marathon (Torhout) , maar komt amper aan 50 km 

per week. Tijd om dit aantal  op trekken. Het moet natuurlijk nog lukken in het werkschema. Dan op 

133 in 45'45" Erwin Sissau, een minuutje afgeknabbeld in vergelijking met Oostrozebeke.  

 

De dames van onze club presteerden erg sterk. Ook Nabila Taguema(172ste in 48'26") èn 3de in haar 

categorie glunderde: ruim 1 minuut rapper dan verleden jaar. Katrien Vanhoutte (189ste in 49'36") 

werd 5de in haar categorie. Erik Carette werd (197ste in 50'04"). Dan volgde Linda Vermeersch 

(210de in 52'11")(7de cat). We merkten  ook nog Danny Terryn op (225ste in 53'47")(jcavmo). Voor 

Danny werd het terug kennis maken met wedstrijden na een periode van inactiviteit.  Toch veel 

minder volk dan op andere jaren; het weer viel heel goed mee.  (foto's : Ignace Verkaemer)  

 

Afwezigen waren o.a.  Sabine Denolf, Luc Maes en Rudi Van Bruwaene. Voor hen stond de 

marathon van Antwerpen op het programma. Rudi finishte in 3u 08' 49". Meer volgt.     ( Erwin ). 

  



Wie loopt waar ? 

Provinciaal Kampioenschap halve marathon Kortemark-Langemark (Lakosta). 

Stijn Fincioen wint in 1u10'00 , Frederik Colpaert werd knap 2de in 1u10'29" !!! Ook Luc Maes liep 

er en werd 102de in op 198 in 1u41'44" (4de cat +60). Luc liep deze halve marathon de week voor de 

marathon van  Antwerpen. Ja , rusten was misschien beter, maar ja , we gaan mee in het verhaal en 

we steunen Luc Maes en zijn passie!  

Ondertussen krijgen we de tijden binnen van de Antwerp marathon van 26/04/15. (2232 

aankomsten) met op 142 Rudi Van Bruwaene in 3u08'48" (2de M+60)., 820ste Sabine Denolf 

(3u43'26") mooi voor haar debuutmarathon ! Luc Maes werd 1711de in 4u21'12". Luc had een beetje 

te veel energie in zijnen halve marathon gestoken. Mooie foto's van ons jong veulen in de city van 

Antwerp! Als hij nog een beetje traint, kan hij in een obus!   

 (Erwin) 

   

Ondertussen werd ook de 10 mijl gelopen. 

Mario Boldens ( 1u12') en Jolien Berthier (1u43) verlegden hun grenzen en konden nagenieten van 

het feest in Antwerpen.   

Op 1 mei werd in Knokke de 10 km gelopen (2.286 aankomsten). Mario Boldens werd 303de in 

44'33".  

Op 3 mei was er een 10 km in Desselgem : Geert Royaert werd 18de in 40'18". (111 aankomsten). 

Jan Vromman werd op de 10 km  in Gistel 57ste in 42'40". 

(Rudi) 

 

 


