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MET DANK VOOR DE STEUN VAN ONZE
BESCHERMLEDEN EN ERELEDEN

Dhr Luc Maes, ceo Latexco – Sint-Amandstraat 8bis Tielt
Dhr Eric Wandels - Astenhove 13 Kanegem
Dhr Erik Chevrolet - lid RvB Vlaamse Atletiekliga – Bosviooltjesstraat 5
Ingelmunster
Dhr Bert De Brabandere - Schatbewaarder KBAB – lid RvB Vlaamse
Atletiekliga - Sloep 9 -Knokke-Heist
Dhr. Johan De Brabandere en Mevr. Erna Ots – Natiënlaan 303 – Knokke
Heist
En naamloze sympathisanten
Beschermlid of erelid worden kan door 60 euro of 30 euro te storten
op rekeningnummer 088-2272753-38 van sponsorwerking AV Molenland.

INHOUD :
Redactioneel
Jaarfeest
Secretariaat
Miniclub
Joggingclub
Wegatletiek

5
7
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15
22
30

Volgend clubblad verschijnt op woensdag 11 maart 2015. Artikels binnen bij eindredactie ten
laatste vrijdag 06 maart 2015. kristof_haverbeke@telenet.be
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REDACTIONEEL
Op zondag 7 december was er verschrikkelijk nieuws: een lid van Molenland werd tijdens het
beoefenen van de atletieksport getroffen door een hartfalen en is ter plaatse overleden. Het was
tijdens de wekelijkse afspraak van de joggers op het domein Ter Borcht in Meulebeke dat Els
Vandromme onwel werd en het bewustzijn verloor. Een lange reanimatiepoging mocht niet baten.
We wensen veel sterkte aan haar man en twee dochters en aan allen die haar gekend hebben.
++++++++++++++++++++
De jaarlijkse Kerstcorrida was een overweldigend succes: nog nooit is er voor dit laatste evenement
van het jaar zoveel volk opgedaagd, zowel deelnemers als toeschouwers. Proficiat aan de
organisatoren en een welgemeende dankjewel aan alle medewerkers. De Corrida voorbij: dit
betekent dat we weer een nieuw jaar instappen: nog enkele maanden en het pisteseizoen dient zich
aan. In dit boekje vind je alvast enkele datums om te noteren in je agenda.
Een eerste afspraak die niemand mag missen, is het jaarfeest op 13 februari in Wingene. Inschrijven
voor dit clubfeest is de boodschap! Op de volgende bladzijden vind je de uitnodiging.
++++++++++++++++++++
De ’warmste week ‘van 2014 luidt het begin van de eindejaarsperiode in; laten we dit aanhouden in
2015 en daarom wens ik jullie:
Een jaar vol warme aandacht voor geliefden en vrienden
Een jaar waarin je niet gekwetst wordt en je zelf niemand kwetst
Een jaar zonder gezondheidsperikelen en blessures
Een jaar met heel weinig stress maar met heel veel momenten om te genieten
Een jaar waarin dromen en ambities waar gemaakt worden
Kortom: ik wens jullie een grand-cru 2015 !!!
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Carrosserie Arickx bvba
Abeelstraat 15 – 8700 Tielt
Werkplaats : Ten Hovestraat 6b – 8700 Tielt
Tel. 051/40 16 47

Metaalwaren

De

S

talen Greep

Bedevaartstraat 53 - 8700 Tielt
Tel. 051/42 69 61 * Fax. 051/40 3110

BEDANKT VOOR DE JARENLANGE STEUN

IJS & KAASHOEVE ‘KLIMOP’
Frans TANGHE & Lea VANDEVOORDE
Schoutskruisestraat 11 - 8755 Ruiselede
Tel. 051/68 83 13
Ee n de ugd d oe nde i jsst op me t z ome r te r ras ge l ege n l angs de
P oe k e be ek - e n WTV-route .
Ie de r e z ate rdag aanwe zi g op de boe r e nmar k t te Ti el t (1 4u00 tot 16u00)
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JAARFEEST AVMO
VRIJDAG 13 FEBRUARI 2015
FEESTZAAL ‘DE VERREKIJKER’
TE WINGENE
AANVANG : 19 UUR
VOOR WIE?
- alle Molenlanders met familie en vrienden
- alle medewerkers, trainers en bestuursleden
- alle sponsors, beschermleden en ereleden
HOE VERLOOPT DE AVOND?
- verwelkoming met een aperitief of glaasje fruitsap
***
- maaltijd: BEENHAM met:
assortiment koude groenten (sla, wortelen, tomaten)
assortiment warme groenten (broccoli, wortelgratin)
frietjes, gratin dauphinois
assortiment koude en warme sauzen
-12jarigen kunnen kiezen voor frietjes met frikadel en jungle burger en zij
kunnen aanschuiven aan de groenten en sauzen
***
- een terugblik op het voorbije seizoen en komende seizoen
- uitreiking van medailles en prijzen van het afgelopen atletiekjaar
***
- animatie en gezellige babbel tot in de late of vroege uurtjes
KOSTPRIJS?
14 euro voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
9 euro voor alle kinderen jonger dan 12 jaar
HOE INSCHRIJVEN?
Ten laatste tegen woensdag 4 februari via contante betaling in het clubhuis of door storting
op rekening: BE31 9730 2396 1155 met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen.
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SECRETARIAAT


Nieuwe leden:

Benjamins:
Pupillen:
Miniemen:
Scholieren:
Senior:
Masters:
Recreanten:

Arne Debie – Wingene
Sientje Beirnaert – Wingene
Ooike Beirnaert – Wingene
Lisa Vandendriessche – Meulebeke
Jolien Berthier – Tielt
Petra Depypere – Ardooie
Kobe Lannoo – Tielt
Kim Strubbe – Knokke-Heist
Louise Vanhoucke – Tielt
Hilde De Brabandere – Koolskamp

Bert De Craemer – Tielt
Johan Moyaert – Dentergem
Monique Spriet – Egem
Evelyn Watteeuw – Westkapelle
Wim Huys – Wingene


Op vrijdag 16 januari worden de Tieltse kampioenen gehuldigd en worden de
sportprijzen uitgereikt. Misschien worden de kampioenenteams van de Beker van
Vlaanderen-wedstrijden verkozen tot de ‘beloftevolle ploeg van het jaar’ (cadetten/
scholierenploeg meisjes) en ‘sportploeg van het jaar’ (dames alle categorieën), want zij
zijn telkens één van de drie laureaten. Duimen dus!


Veldlopen:

- 11 januari: Maldegem – 12u30 – www.acmeetjesland.be
- 18 januari: Ieper – 12u30 – www.ieper.flac.be
- 1 februari: provinciaal kampioenschap: Jabbeke – 11u15 – www.avjabbeke.be
- 15 februari: Vlaams kampioenschap: Rotselaar – www.roba-atletiek.be
- 1 maart: Ardooie – 12u30 – www.flac.be
- 15 maart: Wachtebeke: Belgisch kampioenschap – 10u15 – www.lottocrosscup.be
- 22 maart: Beernem: Belgisch kampioenschap masters – 13u00 – www.beverhout.be


Indoorkampioenschappen:

- zondag 25 januari:
- weekend 31 januari:
- zaterdag 7 februari:
- zaterdag 21 februari:
- zaterdag 7 maart:
- zondag 8 maart:
- zaterdag 14 maart:

Vlaams kampioenschap alle categorieën – zondag 11 januari
Belgisch en Vlaams kampioenschap (cad t/m mas) – zondag 18 januari
Belgisch kampioenschap 4 x 200m – zondag 25 januari
Belgisch kampioenschap alle categorieën – zondag 8 februari
Belgisch kampioenschap junioren en beloften – zondag 22 februari
Belgisch kampioenschap cadetten en scholieren – zondag 22 februari
Belgisch kampioenschap masters (ook PK) – zondag 1 maart

Vrijdag 6 februari is er het Belgisch kampioenschap voor studenten, ook laatstejaars van het
middelbaar mogen deelnemen. Alle info is te vinden op de site van RCG (ook om in te schrijven)


Veldloopkampioenschappen:

- zondag 1 februari:
- zondag 15 februari:
- zondag 15 maart:
- zondag 22 maart:

provinciaal kampioenschap te Jabbeke – deelnemen zoals een gewone cross
Vlaams kampioenschap te Rotselaar – inschrijven ter plaatse
Belgisch kampioenschap te Wachtebeke – zondag 1 maart
Belgisch kampioenschap te Beernem – zondag 8 maart

Voor kampioenschappen gebeuren de inschrijvingen door de secretaris: graag een mail tegen
ten laatste ---> zie data hierboven: dit is 2 weken voordat het kampioenschap plaatsvindt.
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De eerste provinciale kampioenschappen die jullie mogen noteren vinden plaats tijdens
het laatste weekend van april: het zijn de kampioenschappen vanaf cadet en die gaan door in
Nieuwpoort. Ook de kampioenschappen voor de jeugd hebben een vaste dag: die gaan steeds de laatste
zaterdag van juni door en dit jaar organiseert Olympic Brugge.


Wegwedstrijden met medewerking van Molenland:

- zaterdag 18 april:
- zaterdag 6 juni:
- zaterdag 27 juni:
- zaterdag 22 augustus:


Ginsteloop – Oostrozebeke
Watewyloop – Tielt
Saladekermisloop – Egem
Wegwedstrijd Wingene

AVMO-wedstrijden voor het zomerseizoen:

- maandag 6 april:
- woensdag 6 mei:
- donderdag 14 mei:
- maandag 25 mei:
- zondag 7 juni:
- zaterdag 12 september:
- zaterdag 19 september:

openingsmeeting (vanaf cadetten) – criterium Oost-West Cup
SVS: provinciale kampioenschappen voor de jongens
Rubenscup – meeting voor benjamins, pupillen en miniemen
meeting voor masters – criterium Masters Trophy
Beker van Vlaanderen: masters dames en heren 1ste afdeling
jeudmeerkamp
prijzenmeeting voor cadetten en scholieren

SAMENSTELLING BEKERS VAN VLAANDEREN 2015
BvVl Pup/Min meisjes – zaterdag 18 april
FLAC – AVMO – MACW – AVR – AZW – ASVO – ACME – DEIN – HCO – OB
BvVl Pup/Min jongens – zondag 19 april
AVR – AVMO – MACW – FLAC – AZW – HCO – ASVO – DEIN – OB – ACME
BvVl Cad/Sch meisjes – zaterdag 2 mei – afdeling: Landelijke 1
DEIN – AVMO – AVT – DCLA – RCG – ACHL – VS – ATLA – ROBA – VMOL – ACME – LOOI
BvVl Cad/Sch jongens – zondag 3 mei – afdeling: Landelijke 2 B
AZW – AVMO – KAAG – LEBB – OB – VOLH – ACME – ASVO – HCO – DAC – HAC – STAX
BvVl vrouwen – zaterdag 10 mei – afdeling: Landelijke 1
LYRA – AVMO – AVKA – ATLA – DUFF – HCO – DAC – LEBB – RCT – FLAC – ACBR KAPE
BvVl mannen – zondag 11 mei – afdeling: Landelijke 2 B
VS – AVMO – VITA – STAX – RIEM – OB – MACW – AVR – HALE – ACP – HCO
BvVl Masters vrouwen – zondag 7 juni – afdeling 1
AVMO – ACHL – DCLA – DEIN – RCG – STAX – ROBA – FLAC – VS – VAC – ACW – OLSE
BvVl Masters mannen – zondag 7 juni – afdeling 1
AVMO – MACW – RCG – ACHL – AVLO – DEIN – HAC – ROBA – LIER – VS – LOOI – EA

Wil iedereen rekening houden met deze wedstrijden, aub? Die zijn heel belangrijk voor de club.
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Bij de pupillen en de miniemen is er een vrije deelname; we hopen natuurlijk op heel veel deelnemers.
Bij de andere wedstrijden is het kwestie van een zo sterk en homogeen mogelijke ploeg op te stellen.
Daarom is het belangrijk om voordien aan de openingsmeeting en de provinciale kampioenschappen
deel te nemen; op die manier kunnen de trainers zicht krijgen op de conditie van de atleten. Atletiek is
een individuele sport, maar samen met estafettewedstrijden zijn dit de enige momenten dat er als groep
opgetreden wordt. We gaan er dus samen voor!

Geen atletiekwedstrijden zonder juryleden…
AV Molenland beschikt over een talrijke en dynamische groep juryleden, maar we zijn altijd
op zoek naar ‘vers bloed’. Wie zich geroepen voelt om een handje toe te steken op de
AVMO-meetings of ook nog op andere wedstrijden in West-Vlaanderen, kan contact
opnemen met Rita.
Een opleiding tot jurylid zal doorgaan op zaterdag 28 februari. Deze gaat door in Tielt; voor wie
verhinderd is die dag, is een tweede opleidingsdag voorzien op zaterdag 14 maart in Torhout. In Tielt
is Rita de lesgever. De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch deel, gevolgd door een korte
schriftelijke evaluatie. Nadien loopt de cursist stage tijdens 3 wedstrijden en treedt daarbij éénmaal op
bij het lopen, éénmaal bij het werpen en éénmaal bij het springen. Op die manier wordt het nieuwe
jurylid optimaal klaargestoomd om als een volwaardig jurylid bij wedstrijden op te treden.
Minimumleeftijd tot deelname is 16 jaar en de opleiding is gratis.
Inschrijven kan tot en met 15 februari via mail naar An Van Honsté:
anvh@val.be – tel: 02/474 72 17

Zoals elk jaar gaan we de uitdaging aan om met minstens 100 Molenlanders te
verschijnen aan de start van de verschillende reeksen van het provinciaal
crosskampioenschap. Dit aantal werd de laatste jaren niet meer bereikt; moedig
daarom elkaar aan om deel te nemen! Als je geen echte crossbenenen hebt is
gewoon uitlopen voldoende. We doen ook een oproep aan de supporters om de
talrijke Molenlanders te komen aanmoedigen! Het zou leuk zijn om het parkoers en
het het sportterrein van Jabbeke overspoeld te zien door de oranje brigade van
AVMO! De wedstrijd vindt plaats op zondag 1 februari.

UITSLAGEN


Geen cross in Waregem (op 2 november) voor Marleen Hoorelbeke. Zij bond de spikes
aan om aan de start te verschijnen van de veldloop in Zwijnaarde. In de spurt voor de 5de plaats werd
Marleen héél nipt verslagen; maar een zesde plaats is ook niet mis, hé.

Veldloop Maria-Aalter – 9 november

Cadetten
(48)
9/ Jolien Madou – 44/ Kjenta Willems
(43)
31/ Lukas Scheffers – 39/ Iwein Claus
Scholieren
(21)
12/ Elien De Four – 14/ Renée Dewitte – 20/ Camille Deceuninck
(35)
14/ Kevin De Grande
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Masters
(28)
14/ Sabine Denolf – 18/ Charlotte Haspeslagh
(86)
27/ Dirk Lannoo – 58/ Pol Vackier
Misschien zat het verlengd weekend er voor iets tussen, want er kwamen toch
maar weinig AVMO-atleten aan de start in Maria-Aalter. Wél voor het eerst
Sabine Denolf en Elien De Four die sterk gepresteerd hebben. Beiden zijn ze
wat afwachtend gestart, maar naar verloop van tijd haalden ze de
een na de andere in. Dit is zeker voor herhaling vatbaar! Ook
heel sterk gelopen van Jolien, Renée en Kevin!



Veldloop Deinze – 16 november 2014

De organisatoren mochten weer een pluim op hun hoed steken. De wedstrijd verliep vlekkeloos en bij
een stralend herfstzonnetje kwamen 1475 atleten aan de start, waaronder 4% Molenlanders - 58 om
precies te zijn. Je zou kunnen denken dat AVMO in die massa atleten een onopvallende rol zou spelen,
maar niets was minder waar: Jolien Madou beschikte die dag over ‘top’benen en snelde voor het eerst
naar een podiumplaats; een topprestatie bij zo’n kwalitatief hoogstaand deelnemers-veld. Een dikke
proficiat, Jolien! De scholieren meisjes waren ook opvallend aanwezig met goede klassementen.
Junior Ward behaalde in zijn eerste ‘echte’ veldloop een toptien-plaats en er waren ook nog enkele
top-20 plaatsen.
Proficiat aan elke Molenlander!
Cadetten
(72)
2/ Jolien Madou – 38/ Lise Dossche – 50/ Tessa De Four
(89)
51/ Sylas Bridoux – 66/ Milan Verschaeve – 67/ Lukas Scheffers – 75/ Jens-Magnus
Verhelst
Scholieren
(47)
11/ Lieze Slos – 22/ Fran Royaert – 31/ Elien De Four – 32/ Lieselotte Lauwers – 38/ Lisa
Vandekerckhove – 42/ Stephanie Callens – 46/ Marlies Huys
(59)
20/ Kevin De Grande
Juniors
(30)
7/ Ward Declerck
Seniors
(57)
16/ Elke Bruwier – 34/ Katrijn Van Hulle
Masters
(47)
16/ Marleen Hoorelbeke – 24/ Sabine Denolf
(101) 48/ Geert Royaert – 54/ Bart Guillemyn – 83/ Pol Vackier
(48)
9/ Dirk Lannoo – 22/ Patrick Deleersnijder

11


Lotto CrossCup – Roeselare – 30 november
Cadetten
(66)
8/ Jolien Madou – 49/ Faith Maes – 62/ Kjenta Willems
(49)
35/ Jens-Magnus Verhelst – 37/ Milan Verschaeve – 39/ Lukas Scheffers – 44/ Iwein Claus
Scholieren
(38)
18/ Lieze Slos – 24/ Kjillsea Devoldere – 29/ Renée Dewitte – 33/ Camille Deceuninck –
35/ Marlies Huys
(45)
18/ Kevin De Grande
Korte cross
(83)
23/ Jan Petralia
Masters
(21)
3/ Els Van Coillie – 20/ Christa Geerolf
(73)
3/ Frederik Colpaert – 36/ Dirk Lannoo – 57/ Pol Vackier
Voor het eerst werden de lopers en toeschouwers geconfronteerd met de winter: het was koud en er
bleef de hele dag een vuile mist hangen. Niet zo aangenaam… Het uurrooster was wat anders dan
anders, want het waren de cadetten en vervolgens de scholieren die het eerst mochten starten. De echte
slijkduivels komen steeds minder aan hun trekken in Roeselare want de loopstroken met slijk en
modder zijn ver te zoeken of worden weggestoken onder een laag zand. Masters Els en Frederik
hebben het liever zo, want dan kunnen hun snelle benen het best renderen; ze liepen gezwind naar een
derde plaats. Proficiat!
Verheugend was de talrijkere deelname van Molenlanders bij de cadetten jongens en scholieren
meisjes. Jolien kwam met een toptien-plaats weer sterk voor de dag.


Veldloop Oudenaarde – 7 december
Scholieren
(8)
5/ Kjillsea Devoldere
Seniors
(44)
15/ Elke Bruwier
Masters
(34)
3/ Els Van Coillie – 13/ Marleen Van Hoorelbeke – 29/ Christa Geerolf
(91)
27/ Dirk Lannoo – 66/ Pol Vackier
Er waren opvallend minder atleten naar Oudenaarde afgezakt. Waarschijnlijk zullen de examens
daarin een rol gespeeld hebben, want de reeksen van de volwassen waren dan weer wel goed bezet.
De cross in Oudenaarde is synoniem voor ‘ambetante’ weersomstandigheden: zoals altijd (behalve
vorig jaar dan) gingen de hemelsluizen open, kwam een koude wind opzetten en werd het door de
glibberigheid toch nog erg lastig lopen. De Molenlanders hebben het al bij al toch nog vrij goed van
afgebracht met weer een mooie derde plaats voor Els! Proficiat!
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Lotto CrossCup Brussel – 21 december
In de schaduw van het Atomium werd Frederik Colpaert bij de masters werd heel verdienstelijk 6de
en dit op 81 deelnemers. Hij was de enige Molenlander die de verplaatsing gemaakt had.

Op 20 december werd het indoorseizoen ingezet door 3
cadetten, een scholier en een master (en ook 2 pupillen) Faith
Maes had zich ingeschreven voor 3 nummers en zij begon
meteen met een hoogtepunt: zij vestigde op de 60m horden een
clubrecord; de nieuwe besttijd is nu 9.40; haar reeks van de 60m
won ze overtuigend in 8.37 (PR) en in het verspringen was het
nog wennen aan de nieuwe aanloop, maar met 4m74 zette ze
toch nog een persoonlijk record neer. Haar prestaties klinken
veelbelovend voor de rest van het seizoen! Door de grote massa
deelnemers liepen de loopnummers en kampnummers een
enorme vertraging op, zo was het niet evident voor Faith om pas
om het half uur te moeten springen en voor Iwein, Lukas en
Didier om hun opwarming te plannen. Didier Laureys liep de
60m in 8.29 (CR bij de M50); dit is niet zo veel trager dan zijn
PR en dus een goede tijd na al dat blessureleed. Voor Iwein
Claus en Lukas Scheffers was het een eeuwigheid geleden dat
ze nog actief geweest waren op de indoorpiste. Het was voor
hen een eerste piste-optreden als cadet en hun prestaties zijn
natuurlijk goed voor persoonlijke records. Lukas en Iwein liepen samen in de 11de reeks van de 60m:
Lukas was ietsje sneller dan Iwein: 9.38 en 9.42 waren hun tijden. Lukas liep nog de 200m in 31.10 en
Iwein stootte voor het eerst met de 4kg-kogel. In hetzelfde nummer bij de scholieren stootte Jarne
Deprez de kogel 10m59 ver, wat een serieuze verbetering is van zijn PR.

De jacht op clubrecords werd verder gezet tijdens de enorm druk bezette meeting
van 26 december. Hanne Claus nam een uitstekende start met het scherper stellen van het club-record
op de 60m bij de scholieren dat ze van 8.10 naar 7.91 bracht; daarmee troefde ze alle tweedejaars
scholieren af. Cadet Faith Maes werd 2de in het verspringen op 56 (!) deelnemers en sprong verder
dan ooit en voor het eerst boven de 5m, 5m07 om precies te zijn en zo was ze aan haar 2de CR van het
prille indoorseizoen toe. Didier Laureys zet clubrecords neer bij de masters M50: op de 60m liep hij
met 8.23 beter dan enkele dagen voordien en op de 200m was hij met een tijd van 26.89 zelfs rapper
dan vorig jaar. Ellen Claus en Mathijs Maton zijn kersverse juniors en hebben met succes hun snelle
benen getest; Ellen won trouwens haar reeksen!
Overzicht van de prestaties:
Cadetten:
Pauline Callens: 60m: 9.09 (PR) en kogelstoten: 6m59
Faith Maes: verspringen: 5m07 (PR + CR!) en kogelstoten: 7m62 (PR)
Scholieren:
Jarne Deprez: kogelstoten: 10m01
Hanne Claus: 60m: 7.91 (CR!)
Juniors:
Ellen Claus: 60m: 8.49 (PR) en 200m: 28.82 (PR)
Mathijs Maton: 200m: 23.91 (PR) en verspringen: 5m88 (PR)
Masters:
Didier Laureys: 60m: 8.23 (CR!) en 200m: 26.89 (PR + CR!)

Nog eens 2 dagen later lukte Faith ei zo na haar 3de clubrecord: in het hoogspringen had ze
nipt de lat mee op 1m58, maar die hoogte zal wel een volgende overschreden worden. Met 1m55 werd
ze 2de op een grote bende (vooral Nederlands getinte) deelnemers. De eer om een clubrecord te
vestigen ging naar junior Ellen Claus, die in het verspringen een prachtsprong lukte van 4m83, niet
alleen een PR voor Ellen, maar ook een clubrecord! Hanne Scheffers trad aan in hetzelfde nummer bij
de scholieren, maar met een sprong van 4m73 kon ze niet echt tevreden zijn, nochtans een PR, maar
eens de aanloop zal kloppen is ook voor de 5m in zicht! Op de 60m werden Iwein Claus en Lukas
Scheffers weer opgesteld in dezelfde reeks, deze keer liep Lukas slechts twee honderdsten rapper dan
Iwein: 9.49 tegen 9.51.
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Toptien Belgische prestaties pisteseizoen 2014.
Cadetten

Hanne Claus: 2/ 100m: 12.25 – 1/ 200m: 24.88 – 1/ 300m: 39.74
Faith Maes: 10/ hoogspringen: 1m59
Hanne Scheffers: 3/ hinkstapspringen: 10m69
Danilsa Minier Capellan: 4/ speer: 37m19
Lieze Slos: 8/ 400m: 59.77 – 7/ 1000m: 3’08.26
Michiel Maes: 5/ speerwerpen: 51m00
Juniors

Delphine Callens: 10/ discuswerpen: 31m11
Seniors

Stijn Fincioen: 5/ marathon: 2u19’10
Masters

Nathalie D’hondt: 3/ 200m: 26.98 – 2/ 300m: 42.66 – 2/ 400m: 59.18 – 3/ 800m: 2’19.21
Sarah Vermeersch: 5/ 400mH: 73.71
Marleen Hoorelbeke: 4/ 2 mijl: 13’43.84
Annick Coene: 10/ gewichtwerpen (9,08kg): 8m55
Emmanuel Audenaert: 1/ polsstokspringen: 3m82
Jeroen Tanghe: 4/ 400m: 53.03
Günther Vanhoutte: 8/ 400m: 53.77 – 3/ 800m: 1’58.16 – 5/ 1000m: 2’35.69 – 6/ 1500m: 4’05.69
Patrick De Craene: 10/ 400mH (0,84): 83.46 – 4/ 5-kamp (M50): 611p
Marino Maes: 4/ speerwerpen: 50m90
Enkele vaststellingen:
. deze lijst langer is dan andere jaren en er is een grote verscheidenheid van disciplines 
. dat de masters aan de top te vinden zijn, dat is al langer geweten, maar verheugend is dat de jeugd
ook aan een opmars bezig is! 
. dit zijn slechts de toptien prestaties, vele prestaties vallen er net buiten en zijn daarom ook héél
goed te noemen 
. ook de pupillen- en miniemenprestaties werden gerangschikt
. tijden van de aflossingen zijn niet terug te vinden, deze verschijnen wél in het jaarboek
Iedereen kan zijn prestaties en rangschikkingen terugvinden op de VAL-site:
gewoon klikken aan de rechterkant op de knop van de ranglijsten. Het is interessant
om dat allemaal eens op te zoeken: dit kan motiverend zijn om het komend seizoen
nog beter te doen!

Herinner je je dat vorige zomer, door enkele hevige regenbuien, het
clubhuis een aantal keren ondergelopen is? Wel ,dank zij de noeste
arbeid van Dirk Vanluchene, Pol Vackier en Stefaan Degryse zal dit
niet meer gebeuren. Zij hebben aan de achterkant van het clubhuis een
geul gegraven en afvoerputten gestoken en weer alles mooi met tegels
afgewerkt. Nu is het nog aan de groendienst van de stad voor de verdere
afwerking. We zullen voortaan dus geen waterschade meer oplopen en
geen natte voeten meer hebben! (op de foto is Stefaan afwezig)
Ook dank aan dezelfde ploeg, met hulp van Dominique, Michiel en
Tony, om de berging onder de sporthal in orde te doen en er een kleine
fitnessruimte van te maken! Met wat geduld en inzet raakt alles op zijn
plooi en kunnen voortaan de werpers en de sprinters hun trainingsarbeid
uitbreiden.
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MINICLUB
Uitslagen


Aalter – 9/11/2014

Stralend novemberweer en een verlengd weekend, ideaal voor een weekendje weg, we misten dan
ook enkele vertrouwde gezichten.
Terwijl Griet de atleetjes opwarmde, warmden de ouders op met een glaasje jenever..
Het moet gezegd we zagen weer veel talent bij onze jongens en meisjes en er werd gestreden voor
een mooie plaats.
Proficiat aan iedereen!

Ben. 2007
(46)
32/ Karel Van Vaerenbergh – 45/ Wouter Van Vaerenbergh
Ben. 2006
(46)
21/ Lars Braeckevelt – 44/ Karsten Huys – 46/ Milan Vroman
Pup. 2005
(43)
7/ Hanne Lamont
(64)
13/ EmielVelghe – 35/ WoutGordier
Pup. 2004
(43)
5/ Lise Lamont – 6/ Noor Braeckevelt
(46)
17/ RobbeVroman – 33/ Baptiste Laureys
Min. 2003
(45)
27/ MartheArickx – 37/ Lotte Van Ryckeghem
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(41)
6/ Brecht Gordier – 7/ Bernard Laureys – 39/ Bjarne Willems
Min. 2002
(35)
7/ Matice Van Walleghem – 33/ Hannes Terryn


Deinze – 16/11/2014

Ben. 2007
(50)
2/ Lore Van Hecke– 45/ Chloë Ameye
(58)
44/ Achiel Dedecker
Ben. 2006
(53)
9/ Michelle Cool
(78)
26/ Lars Braeckevelt – 33/ NeoFeys – 49/ YariTaliman – 69/ Karsten Huys
Pup. 2005
(63)
31/ Hanne Callens
(117) 24/ EmielVelghe – 27/ Aaron Feys – 67/ WoutGordier – 93/ Lukas Boldens – 115/
TiboEeckhout
Pup. 2004
(77)
4/ Noor Braeckevelt
(86)
19/ Léon Dedecker – 21/ Thijs Gelaude –27/ Matteo Statsbader – 29/ Victor Dedecker – 51/
TibeVandekerckhove
Min. 2003
(64)
41/ MartheArickx – 59/ Lotte Van Ryckeghem
(70)
7/ Bernard Laureys – 10/ Robbe Callens – 11/ Brecht Gordier – 38/ Robbe Van Ryckeghem –
69/ Tristan Verschaeve
Min. 2002
(49)
37/ Charelle Cool
(75)
13/ Matice Van Walleghem – 60/ SiebeBridoux – 75/ GaetanHeytens


Lotto CrossCup – Roeselare – 30/11/2014

Enkele mama's en papa's maakten er een hele sportieve dag van en liepen 's morgens de
Westlaanrun. Daarna was het tijd om de kroost aan te moedigen. Ook waren er opnieuw oma's en
opa's trouw op supporter-post.
Dankzij Marino kwam iedereen opgewarmd aan de start en Lore Van Hecke zorgde meteen voor
spanning, ze haalde de 2de plaats bij de jongste Benjamin meisjes! Daarna was Michelle Cool aan de
beurt, na een snelle start liet ze haar plaats vooraan niet meer los en ze won! Een dikke proficiat aan
beiden!
Ook Hanne Lamont en Bernard Laureys waren in hun goeie doen, ze werden 5e en 6e in hun reeks.
Na afloop was iedereen trots en we zagen alleen maar blije gezichten.
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Ben. 2007
(22)
2/ Lore Van Hecke– 21/ Chloë Ameye
(43)
33/ Achiel Dedecker
Ben. 2006
(24)
1/ Michelle Cool
(37)
9/ NeoFeys – 16/ Lars Braeckevelt – 31/ Karsten Huys – 35/ Liam De Vrieze
Pup. 2005
(40)
5/ Hanne Lamont – 21/ AmeliekeBossuyt – 26/ Hanne Callens
(65)
20/ EmielVelghe – 22/ Aaron Feys – 47/ Lukas Boldens – 54/ TiboEeckhout
Pup. 2004
(35)
8/ Lise Lamont – 9/ Noor Braeckevelt – 27/ Babette Deceuninck
(58)
12/ Léon Dedecker – 15/ Thijs Gelaude – 17/ RobbeVroman – 25/ Baptiste Laureys –
27/ TibeVandekerckhove – 28/ Victor Dedecker – 33/ Matteo Statsbader
Min. 2003
(45)
27/ MartheArickx – 37/ Lotte Van Ryckeghem
(47)
6/ Bernard Laureys – 12/ Robbe Callens – 16/ JarcoBossuyt – 20/ Robbe Van Ryckeghem –
47/ Tristan Verschaeve
Min. 2002
(38)
31/ Charelle Cool – 34/ Ibe Maes



Oudenaarde – 7/12/2014

Amper 2 graden, een stevige wind en een modderig parcours, het beloofde een pittige veldloop te
worden.
Na de opwarming met An zagen we benjamin gezichtjes vol modderspatten en hier en daar was er al
een uitschuiver gebeurd maar met volle moed gingen we van start.
Lore Van Hecke beet de spits af met opnieuw een podiumplaats, 2de bij de Benjamin meisjes 2007!
Ook Lise Lamont en Leon Dedecker liepen een mooie 5e en 6e plaats in hun reeks.
Bernard Laureys bezeerde zich tijdens de opwarming en kon zijn reeks niet meelopen, spijtig!
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Ben. 2007
(36)
2/ Lore Van Hecke
(41)
32/ Achiel Dedecker
Ben. 2006
(25)
7/ Michelle Cool
(43)
26/ YariTaliman – 30/ Lars Braeckevelt – 31/ Karsten Huys – 35/ Liam De Vrieze
Pup. 2005
(46)
13/ Hanne Lamont – 25/ AmeliekeBossuyt – 46/ Lore Maes
(70)
20/ EmielVelghe – 33/ WoutGordier – 43/ Lukas Boldens – 53/ TiboEeckhout
Pup. 2004
(31)
5/ Lise Lamont – 11/ Noor Braeckevelt – 16/ Babette Deceuninck
(48)
6/ Léon Dedecker – 11/ Victor Dedecker – 13/ Baptiste Laureys – 17/ TibeVandekerckhove
27/ TibeVandekerckhove – 28/ Victor Dedecker – 33/ Matteo Statsbader
Min. 2003
(42)
11/ Brecht Gordier – 15/ JarcoBossuyt

Léon en Victor Dedecker namen op 20 december voor het eerst deel aan een indoormeeting.
Het was een echte meevaller! De 60m liep Léon in 10.22, Victor zijn benen waren een klein beetje
sneller: hij klokte af in 10.08. Léon was op de 1000m ingedeeld in een héél vlugge reeks, hij kon goed
volgen en zette een prachttijd neer: 3’24.61; Victor moest in zijn reeks de klus alleen klaren: hij won
in 3’35.76. Goed gedaan, jongens! Dit zijn allemaal persoonlijke records.


Kerstcorrida – Tielt – 26/12/2014
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Benjamins
(19)
2/ Michelle Cool – 3/ Margot Tanghe – 4/ Morgane Bruwier – 15/ Noor Gelaude
(39)
4/ NeoFeys – 5/ Lars Braeckevelt – 9/ Emiel Naert – 10/ Karsten Huys – 12/ Achiel
Dedecker – 18/ Viktor Lylon – 21/ Milan Vroman
Pupillen
(14)
1/ Noor Braeckevelt – 2/ Lise Lamont – 3/ Nina Van Oost – 4/ Hanne Lamont – 7/ Babette
Deceuninck – 8/ Hanne Callens – 9/ Maud Hoornaert – 10/ Julie Naert
(23)
4/ Léon Dedecker – 6/ Victor Dedecker – 7/ Thijs Gelaude – 8/ Matteo Statsbader – 14/ Lukas
Boldens – 16/ Tibo Eeckhout
Miniemen
(7)
1/ Marthe Arickx – 5/ Lotte Van Ryckeghem
(11)
1/ MattisTanghe – 3/ Andreas Maton – 4/ Hannes
Terryn – 5/ Tristan Verschaeve
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Kalender
Zoals steeds is de kalender terug te vinden op de site www.avmo.beonder ‘jeugd’
Veel ouders bevragen de trainers nog altijd rond data wedstrijden… dus blijkbaar vindt niet iedereen
de weg naar het jeugdcatern van de site van AVMO … toch maar eens kijken … regelmatig wordt er
nieuws gepost en ook aan het jeugdbord in de kantine zijn regelmatig nieuwtjes en foto’s terug te
vinden.
Voor alle volledigheid geen we hieronder de kalender voor komende wedstrijden mee :

Zondag 11 januari : St-Annapark te MALDEGEM 12.30 uur
Zondag 18 januari : Sportcomplex te IEPER 12.30 uur
Zondag 01 februari : Provinciaal kampioenschap te JABBEKE 11.15 uur
Zondag 01 maart : Domein Ardo te ARDOOIE 12.30 uur
Zondag 15 maart : Belgisch kampioenschap te WACHTEBEKE
Nog even enkele afspraken op een rijtje voor nieuwe atleetjes (en de ancientjes mogen hierbij hun
geheugen even opfrissen …)
De aanwezig trainer start de verkenning van het parcours en de opwarming een uur voor de
wedstrijd van de betreffende categorie.
(bekijk daarvoor het programma op de site van de organiserende clb)
Zorg best voor reservekledij en reserveschoenen (meerdere paren kousen zijn vaak geen luxe!). wie
nog geen wedstrijdtruitje heeft kan op woensdag trainer Ann van de benjamins aanspreken, zij is
verantwoordelijk voor de wedstrijdkledij.
En vooral … vergeet je nummer niet …
Nog vragen … vraag het aan uw trainer 

Varia
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Naar jaarlijkse gewoonte kwam de Sint weer op bezoek … op 3 december maakte hij zijn opwachting
in de sportzalen van Tielt, waar de jongsten onder de AVMO-atleten hun training van die week aan
het afwerken waren … En deze keer had de brave man maar liefst VIER Pieten meegebracht … die
naar hartenlust dolden en gekten met de kinderen.

Daarna heeft de Sint ook nog een bezoekje gebracht aan de oudere atleten op de piste en na afloop
van zijn bezoek stak hij zijn bewondering voorde atleten van AVMO niet onder stoelen en banken. De
Pieten hebben alvast beloofd volgend jaar terug mee te komen en zullen zorgen voor enkele
sprankelende opdrachtjes om de kinderen te verrassen. Bedankt Sint en Pieten en tot de volgende !!
En nog een jaarlijkse gewoonte wordt stilaan de oranje Molenlandtent op de Kerstcorrida.
De jeugdcel en enkele ouders van jeugdatleten maken er elk jaar weer werk van om in de tent
jenever te verkopen ten voordele van de jeugd van AVMO… onder andere om kas van de jaarlijkse
verrassingsreis te spijzen. Dit jaar waren er voor de tweede keer op rij pannenkoeken te bekomen …
en naar de reacties van enkele trouwe bezoekers werden de pannenkoeken en de meerdere (niet
altijd voor de hand liggende soorten) jenever best gesmaakt … naast de traditionele citroen, vanille,
choco kon dit jaar geproefd worden van jenever van cuberdons en ook de bloedappelsien viel dit jaar
weer erg in de smaak. Deze keer was ook de warme chocomelk terug van weggeweest …
Dank aan alle medewerkers voor de hulp … dank aan alle bezoekers voor de steun … tot volgend jaar
zullen we dan maar zeggen hé …
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Joggingclubnieuws januari 2015
We heten onze nieuwe leden van harte welkom in onze joggingclub.
Om de 2 maanden ontvangen jullie dit clubblad.
In memoriam Els Vandromme
Op zondag 7 december 2014 maakte Els , lid van onze Meulebeekse kern, de grote oversteek.
Els werd geboren op 11 mei 1970. Ze was, sedert het ontstaan van de Meulebeekse kern, lid
van onze club. Els was, zonder dat ze het zelf besefte, een dragend lid van onze club. Altijd
was ze aanwezig, altijd bereid een helpende hand toe te steken voor zowel leuke zaken, zoals
helpen bij een traktaat en koeketieneloop, als bij het zwaardere werk, opbouw van ons
Loopkot.
Tijdens een mooie dienst in de kerk van Marialoop namen heel veel leden afscheid van Els.
nieuwjaarswensen
Niet tegenstaande het turbulente jaareinde wensen wij, Christa, Linda, Pieter, Luc, Antoon en
ikzelf, jullie allen een voorspoedig en gezond 2015 toe. Wij hopen jullie allen te mogen
begroeten op onze loopmomenten en op de verschillende wedstrijden in de regio.
Karel
Leffeloop

Zondag 25 januari 2015

Inschrijving - Kleedkamers - Douches - Prijsuitreiking - Start en aankomst:
SPORTHAL Markegem, Brouwerijstraat 21, Markegem
ORGANISATIE: JOGGINGCLUB MANDELDAL
START: tussen 13 uur en 15 uur
EINDE: laatste aankomsten tot 17 uur
LEFFE-LOOP
Verkeersvrij parcours, ronden van 1,5 km
Na elke ronde ontvangt de deelnemer 1 waardebon "goed voor 1 fles leffe"
Maximaal 10 flesjes per persoon
Minimumleeftijd 16 jaar
Waardebons worden na aankomst ingeruild voor flesjes leffe
Geen skeelers toegelaten op de omloop en honden altijd aan de leiband
KINDEREN
kinderen krijgen een frisdrank per ronde
elk kind krijgt een medaille
INSCHRIJVING:
volwassenen
kinderen < 16j

tot 20 januari
2015
€8
€4
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dag zelf
€ 10
€6

Start to run
Als jullie mensen kennen die willen leren lopen, vertel hen nu al dat we ook dit jaar in de
lente de basis start to runs (van 0 naar 5 km) inrichten in Tielt, Meulebeke en Wingene.
De startdata zullen in Tielt en Meulebeke omstreeks 15 maart zijn. In Wingene starten ze een
maandje later, half april.
In het volgende nummer van dit joggingclubnieuws lezen jullie meer hierover.

Zaterdag 21 maart 2015 van 8u tot 20u.
atletiekpiste stedelijk sportstadion Tielt

12-urenjogging
tegen kanker
GEDURENDE 12 UREN WORDT ER CONTINU
GELOPEN/GEWANDELD OP DE PISTE.
IEDEREEN MAG MEEDOEN. LOOP OF WANDEL JE ÉÉN RONDE OF
ÉÉN UUR, IEDEREEN IS WELKOM.
JE KOMT GEWOON TUSSEN 8 EN 20 UUR
Deelname: vooraf 4 euro / dag zelf 5 euro
Per deelnemer gaat minimum 1,5 euro naar Kom op tegen Kanker en 1,5
euro naar Kinderkankerdag.
Elke deelnemer ontvangt, nadat hij gelopen heeft, een drankje en een
zak appels
en ongelooflijk veel dankbaarheid van iedereen die vecht of gevochten
heeft tegen kanker.
www.jcavmotielt.be/12uren of www.facebook.be/12urenjogging
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11 november
11 november is wapenstilstandsdag van de Groote oorlog, maar op loopgebied werden de
wapens, of beter de loopschoenen niet stilgelegd. Onze leden waren op 3 verschillende
plaatsen actief.
In Kanegem profiteerden een 10-tal leden van het mooie loopweer. Ikzelf en de familie
Devuyssere trokken richting Aarsele voor een loopje van 7 km. Luc Vanneste nam o.a.
Stefaan, Johan, Mieke, Eveliene en Bart op sleeptouw voor een tochtje van 12 km richting
Poeke.
Nadien kon iedereen genieten van een lekkere huisgebakken pannenkoek. Dank je wel Dosko
Kanegem.
Eddy Decraemer had zijn vrouwtje Fabienne vergezeld naar Aalter, waar de Halve marathon
Bellem - Aalter gelopen werd. Eddy liep zijn 1/2de marathon in 2u03’32”. Eddy was echter
niet de enige molenlandjogger, ook Johan Vekeman was erbij. Hij liep zijn halve marathon in
1u29’01”.
Niet alleen in Oost-Vlaanderen werd er gehalvemarathond, maar ook over de taalgrens in
Plougsteert stond een dergelijke wedstrijd geprogrammeerd. De ‘course du souvenir’ kon
meegenieten van de enorme belangstelling rond WOI. Zij mochten 5600 lopers ontvangen.
Tussen al die mensen vinden we volgende leden terug:
8 km
21km
Naam
Tijd
Naam
tijd
Pieter Vanneste
43’23”
Verfaillie Len
1u51’38”
Wim Belaen
48’02”
Verfaillie Christophe 1u51’39”
Wim Devolder
49’17”
Steven Vermeulen
1u58’26”
Kerstlopen
Het kerstseizoen begint traditiegetrouw met de kerstloop in Waregem op 5 december.
8 leden vonden de weg naar de Biest in Waregem. Ze waren allen present op de 10 km
wedstrijd. Ze moeten die dag gedacht hebben, samen uit is samen thuis, want allen kwamen
aan binnen een tijdsinterval van 4’05”.
Hun prestaties in een tabelletje
Frankie Devooght
Danny Terryn
Mieke Deweweire
Natacha Verstraete

52’35”
50’10”
50’38”
51’51”

Johan Latruwe
Ann Billiet
Eddy Decraemer
Ronny Taelman

52’26”
52’30”
52’35”
54’07”

Als laatste voorbereidingswedstrijd op onze Rotary kerstcorrida hebben we op 13 december
de wedstrijd in Wingene Sint Jan. De “haas van Wingene” is een mooie naam voor een snel
gelopen wedstrijd. De lopers konden kiezen uit 3 afstanden. 3,5 km, 6,6 km en 10 km. De
kortste afstand kon niemand van onze mensen bekoren.
Op de 6,6 km namen 3 leden die deel: Kathy Isebaert(31’58”), Mieke De Weweire (32’21”)
en Ann Billiet (35’21”). Op de 10 km waren ze met z’n vijven. Danny Terryn (49’26”),
Frankie Devooght’50’11”), Luc Vanneste(52’03”), Johan Latruwe( 53’30”) en Eddy
Decraemer (53’27”)
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Weekend Porcheresse
In het weekend van 14 tot 16 november jl. trokken we met een 16-tal joggers en familieleden
goedgeluimd en enthousiast voor ons jaarlijks gezinsweekend opnieuw naar domein ‘Les
Moines’ in Porcheresse. Tieltenaar Stefaan Lambert was er zoals ieder jaar een schitterende
en toffe gastheer!
Eten en drinken kwamen we absoluut niet tekort en het ontbrak ook niet aan de nodige
ontspannende en sportieve activiteiten. Zo deden we op zaterdagvoormiddag een oefenloopje
in de prachtige (en nu en dan) lastige streek.
Voor de namiddag had Els een ferme wandeling uitgestippeld doorheen de bossen met hun
prachtige herfstkleuren en daar waren we enkele uren zoet mee! Een deugddoend en zalig
douchke was bij iedereen dan ook welgekomen!
Moe maar voldaan genoten we ’s avonds van een lekkere barbecue met een glaasje wijn
waarna de gezelschapsspelen werden bovengehaald!

Met ‘Berre’ als gids trokken we op zondagvoormiddag dan op mountainbiketocht.
Het werd een schitterende tocht doorheen de prachtige Ardense bossen waarbij we nu en dan
stevig moesten doorduwen en tonen dat we als joggers ook over de nodige conditie
beschikken om enkele pittige hellingen te overwinnen !
Met een tevreden en ontspannen gevoel keerden we op zondagnamiddag terug richting Tielt
echter niet vooraleer de datum van ons gezinsweekend in 2015 vast te leggen!
Dit is voorzien van 20 tot 22 november 2015. Voorzie dit nu reeds in jullie agenda!
Het is immers de moeite de waard om erbij te zijn!
Eddy De Craemer
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De Rotary Kerstcorrida
Sedert dit jaar noemt onze vertrouwde kerstcorrida, Rotary kerstcorrida. De inbreng van deze
vereniging zorgde voor extra zuurstof voor deze 2de ‘Europafeesten’ van Tielt. Vrijdag 26
december kon men op de Tieltse markt weer over de koppen lopen. Ook het aantal
deelnemers aan de wedstrijden was ongezien. 1700 atleten en atleetjes stonden aan de start
van de verschillende wedstrijden. 113 kinderen namen deel aan de jeugdlopen. Bij de dames 5
km namen 332 dames de start en op de 5 km heren kozen 262 heren het hazenpad. Maar de
wedstrijd over de 10 km barstte echt uit zijn voegen. 993 lopers kwamen aan de start.
Het succes van deze ligt hem in het goede weer, de traditie, de….
Voor volgend jaar kondigen we nu reeds een drastische ingreep in het parcours aan. We
verlaten de markt zeker niet, maar het aantal ronden wordt verminderd van 4 naar 3. Dus één
ronde zal dan ongeveer 3500 m lang zijn. Van zodra het nieuwe parcours gekend is, zullen we
dit aankondigen op de website www. kerstcorridatielt.be
Onze clubgenoten lieten zich niet onbetuigd. Met 55 lopers namen jullie deel aan de
verschillende wedstrijden. Bij de heren 5 km hield Eugeen De Bruycker de vlag van de
joggingclub hoog.
Bij de 5 km dames de opmerkelijke uitslag,Marleen,Caroline en Anja kwamen samen over de
meet in 35’00. Op de 10 km waren jullie met 40 lopers aanwezig.
De resultaten van jezelf vinden jullie in een aparte bijlage. Vind je je naam niet terug, dan
graag een seintje en dan zetten we dit recht.
Kort genoteerd
Tom Dedecker nam deel aan de Milcorun in Langemark. Hij legde de 10,5 km af in een
mooie 50’44”
Ook Music for Life liet de mensen lopen. Op 20 dec werd in Pittem de nightrun for Fun
gehouden. Voor onze club namen onder andere moeder en dochter Marleen en Lore deel aan
dit loopevent. Ook Danny Devuyssere was van de partij.
Ook meester Christophe van het Reuzenhuis en organisator van de Reuzenloop bond zijn
schoenen aan voor het goede doel. Hij liep van Tielt naar De Pinte en terug en legde zo 100
km af. Hij werd hierbij onder andere bijgestaan door Katrien, Mieke, Luc en Ronald.
Samen met de crosscup editie in Roeselare wordt de Westlaanrun in Roeselare gelopen. Mario
Boldens (45’05”), Danny Terryn 49’45”), Evelien Houthoofd( 50’20”) en Mieke De Weweire
(50’32”) bonden die dag hun loopschoenen aan en legden 10 km af
Criterium
Beste joggers,
Natascha Verstraete en Stefaan Ver Eecke hebben geschiedenis geschreven. Stefaan won met
een luttele 2 puntjes van Danny Terryn.
Zij zijn de allereerste winnaars van ons Joggingclub Loopcriterium. Proficiat aan alle
deelnemers!
De volledige eindstand vind je als laatste bladzijde.
Er volgt nog een uitnodiging voor de prijsuitreiking op vrijdag 6 februari.
Ter info: er zijn waardebonnen voor de eerste 3 dames en eerste 3 heren + 5 bonnen te
verloten onder de andere deelnemers die aanwezig zijn op de prijsuitreiking.
Gr , Luc
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Heel wat leden hebben hun lidmaatschap van onze joggingclub reeds vernieuwd. We mochten ook
enkele nieuwe leden verwelkomen. Dit verheugt ons zeer.
Enkele onder jullie hebben hun lidmaatschap nog niet vernieuwd. Zij ontvangen binnenkort een
berichtje van ons.
Als iedereen in orde is, dan zullen wij de leden die 2 jaar lid zijn aanschrijven om hun loopshirt in
ontvangst te nemen.
Attesten mutualiteit
Bij het vernieuwen van de lidgelden kan je een deel van je lidgeld terugkrijgen via uw mutualiteit.
Mensen die nog geen attest vroegen, kunnen er een aanvragen bij ons. Ik bezorg je dan zo snel
mogelijk het attest. Je kan maar één attest per jaar inbrengen bij de mutualiteit.
De attesten van de CM en bond Moyson hebben wij in voorraad. Wij houden niet bij wie een
attest gekregen heeft, dus enig aandacht van jullie is bij deze wel wenselijk.

Oproep, deelname aan wedstrijden
Willen jullie het volgende doen bij het deelnemen aan wedstrijden:
 Jullie oranje club T-shirt of loopsinglet dragen als bovenkledij. Zo kan ik jullie
gemakkelijker terugvinden op de foto’s. Onze sponsors stellen dit zeker op prijs.


Als de mogelijkheid bestaat bij het inschrijven om de club te vermelden, vermeld
dan jcavmo of avmo. Indien de club niet gevraagd wordt, vermeld dan zeker de
gemeente waar je woont. Deze beide zaken vergemakkelijken het opzoeken in de
uitslagenlijsten.



Als je deelneemt aan wedstrijden, die wij niet aangekondigd hebben, meld ons
dan je deelname. Het is niet alleen leuk voor ons om dit te weten, maar onze
Tieltse subsidies hangen voor een klein deeltje af van de deelname aan
wedstrijden.

Dank Karel
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HOOGDRUKREINIGEN

nv Hellebuyck
Ondankstraat 19 - 8700 Tielt
Tel. 051/40 07 50

NATUURSTEENBEDRIJF DAVID
Filip David – Busschaert
Sint-Janstraat 63

-

8700 Tielt

Tel. 051/40 03 05

Bloemen Artifleur
Gerry Rosselle & Carine Vercoutere
Pittemsesteenweg 34-36

-

8700 Tielt

Tel. 051/40 26 56 * Fax. 051/40 72 52
E-mai l : arti fleu r@ skynet.be

bvba

El ect ro V erhall e
Algemene elektriciteit

Stationstraat 45 - 8700 Tielt
Tel. 051/40 10 23 * Fax. 051/40 75 86
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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)
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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)
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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".
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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).
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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).
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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)
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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).
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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".

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 50plusser 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
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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").
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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).
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Stationplein 2A
‘Residentie Delvaux’
8700 TIELT
TEL. 051/40 45 21 - Fax. 051/40 40 90

Alle drukwerk & kopieerwerk

Uw winkel voor uw dagelijkse inkopen.
De specialist van de verse voeding.

EEN BREED ASSORTIMENT VAN DRANKEN EN DIEPVRIES.
NIET ALLEEN VOOR IEDERE DAG,
WIJ HELPEN OOK GRAAG BIJ AL UW FEESTEN.
Onze “Wereld – wijnmeester “ Marc, helpt u de juiste keuze te
maken uit ons assortiment van 600 wijnen.
Zoveel smaken, zoveel wijnen.
Groepslessen en individuele fitness aangepast
aan ieders niveau.
Bewegen kan zeer plezant zijn.
Daar staan wij borg voor.

Info : bel 051/40 11 76 of www.fitnessdeweerdt.be
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Gistelsesteenweg 550
8200 Brugge

Brugsesteenweg 83
8531 Hulste

tel: 050/34 58 56
Openingsuren

tel. 051/30 08 01

Maandag @ vrijdag: 10u-12u/13u30-18u30
Zaterdag: doorlopend van 9u30-18u
Zondag gesloten

Maandag @ zaterdag: 10u-18u00
Zondag en dinsdag gesloten
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