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De redactie van dit clubblad werd afgesloten op 22 maart 2015 
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Verontschuldigingen 

 

Door zware computerproblemen slaagden we er niet in om ons clubblad op de voorziene 

datum te laten verschijnen. 

Dit nummer is een noodnummer. 

 

Wil ons verontschuldigen voor dit ongemak.  

 

Vanaf mei 2015 mogen jullie terug een volwaardig clubblad verwachten. 

 

 

Inhoud: 

 
Speech van de voorzitter Blz 5 

secretariaat Blz  8 

Mini  club Blz 15 

joggingclubnieuws Blz 24 

wegatletiek Blz 31 
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Clubhuis 

 

Het damestoilet 
 

Zaterdag 21 maart hadden wij onze 12-urenjogging. En zoals vaker wel eens gebeurt raakte 

het vrouwentoilet tot onze verbazing weeral eens verstopt. 

 

Gelukkig dat Pol Vackier er snel bijwas en dat hij over het nodige gereedschap beschikt om 

de leidingen weer vrij te maken. 

Tot zijn grote woede trof hij bij het vrijmaken van de afvoerleidingen restanten van tampons 

en maandverbanden  in de leidingen terug.  

 

Dames en meisjes, dit zijn zaken die niet in een toilet gegooid dienen te worden. Dit weten 

jullie toch, doe het niet meer. 

 

De aanpassingswerken aan de afvoerbuizen uitgevoerd door Pol, Dirk en Stefaan hebben hun 

degelijkheid bewezen. Waren die werken niet uitgevoerd geweest, dan hadden wij bij 

hoogdringendheid beroep moeten doen op een professionele firma om de buizen vrij te 

maken. 

 

Mogen wij jullie tevens vragen om de spaarknop NIET meer te gebruiken, zodanig dat een 

goede spoeling van het toilet gegarandeerd is. 

Wij zullen er tevens voor zorgen dat de verluchting in het damestoilet aangepast wordt. 

 

 

Wanneer we bij een volgende verstopping nog eens dergelijke zaken in de buizen vinden, dan 

zullen wij genoodzaakt zijn om het damestoilet DEFINITIEF buiten werking te stellen. 

 

22 maart 2015 

 

Karel Cannaert 

Voorzitter AVMO 

 

PS dit artikel wordt eveneens opgehangen in het damestoilet. 
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Speech van voorzitter Karel Cannaert ter gelegenheid van het clubfeest op 13 februari. 

 

Beste Molenlanders, 

Beste ouders en geliefden, 

 

In naam van het bestuur en van de leden van de jeugdcel heet ik jullie van harte welkom op ons 

jaarfeest. 

 

Op een nieuwjaarstoespraak betaamt het om even achteruit te kijken naar het voorbije jaar 2014.  

Het is een heftig jaar geweest. Sportief kenden we heel wat successen, Ze allen opnoemen zou er voor 

zorgen dat ons eten koud wordt, nog voor dat we aan tafel kunnen gaan. Toch enkele uitschieters: 

Hanne Claus domineerde nationaal bij de cadetten meisjes op de 60m, 100m en 200m. Op de 300m 

misliep ze op onze eigen piste nipt, met 7/100 het Belgisch record. Rudi Vanbruwaene werd 

nationaal marathonkampioen bij de masters 60+, dit is geen groot nieuws, maar hij slaagde er na jaren 

van wroeten terug in om onder de magische 3-uren grens op de 42,195 km te blijven. Dat we ook Jan 

Vromman terug op de piste zagen, stemde ons blij. 

Faith Maes werd enkele weken geleden Belgisch en Vlaams cadettenkampioen indoor in de 

meerkamp. Haar titel behaalde ze ondermeer door op 4 van de 5 nummers een PR te behalen. 

Na vorig jaar Annick Coene, werd dit jaar Christa Geerolf verkozen tot sportvrouw van Tielt. 

In de interclubcompetities triomfeerden onze dames. Alle damesploegen wonnen hun wedstrijd en 

promoveerden. Dit was nooit gezien binnen onze vereniging en ook niet binnen de VAL. Ook onze 

heren deden het bijzonder goed, de masters werden knap 2
de

 en onze cad/sch en AC-ploegen wisten 

zich puik te handhaven in hun reeks. Ook onze Pup en Min zetten allen samen een mooie prestatie 

neer. Voor de Ben is er geen interclub. 

Dat onze jongste atleten straffe jongens en meisjes zijn, zien we aan het aantal trofeeën en medailles 

die straks uitgereikt worden. 

Het sportieve deel is één deel van onze werking, maar daarnaast gebeuren er in onze vereniging heel 

wat meer zaken.  

Het trieste nieuws viel op 7 december, toen Els Vandromme overleed tijdens het joggen. Om haar 

blijvend te herinneren werd in het joggingcriterium de hoofdprijs bij de dames ‘ereprijs Els 

Vandromme’ genoemd. Bij de heren werd deze prijs genoemd naar Jan Bruneel die ons in 2013 

ontvallen is. 

Paul De Schuyter, die er vandaag bij is, legde zijn bestuursfuncties neer en werd als penningmester 

opgevolgd door Arne Chevrolet. Paul blijft nauw met zijn AVMO verbonden. Hij is onze 

wedstrijdleider en fotograaf. 

Op logistiek vlak werden enkele werken aangepakt. Na 2 maal kort na elkaar natte voeten gehad te 

hebben in ons lokaal, hebben Pol Vackier, Dirk Vanluchene en Stefaan Degrijse een waterkering 

gemaakt aan de achterkant van het clubhuis, zodanig dat bij hevige regenval het water nu niet meer zal 

binnenlopen in het clubhuis. Terwijl ze bezig waren hebben ze dan samen met Dominique Maes en 

speerwerptrainer Tony Duchateau een basic fitnesslokaal ingericht onder de nieuwe sporthal. Dit 

lokaal is voor alle Molenlandtrainers en hun atleten toegankelijk tijdens de vaste trainingsmomenten. 

Gelieve niet alle 280 op het zelfde moment te komen, want dan is de ruimte iets te klein. Ik dank 

hierbij Judith van de sportdienst om dit lokaal integraal voor ons voor te behouden. 280 is het aantal 

atleten, dat we nu hebben, tel daar nog 110 joggers en 30 juryleden bij en we hebben een mooie 

Molenlandfamilie. 

En hiermee hebben we een feilloze overgang gemaakt naar het heden en de toekomst. 

Wat brengt de toekomst? Ik kan het mij gemakkelijk maken en een uitspraak Van Willem Vermandere 

gebruiken die op zijn 75
ste

 verjaardag op de vraag ‘ wat brengt de toekomst’ antwoordde met 

‘voortdoen’. We zullen inderdaad allen samen voortdoen. Onze trainers blijven zich inzetten, de 

atleten en atleetjes zullen zeker weer hun beste beentje voorzetten. Wij met het bestuur zullen het 

kader scheppen waarbij iedereen op en zo goed mogelijke manier aan atletiek kan doen.  

Concreet wat staat er op het menu voor 2015: een greep uit het ruime aanbod: 

Do 6 maart: voordracht door podoloog Dhr. Desaever, 

Zaterdag 21 maart houden wij onze 12-urenjogging tegen kanker, we nodigen jullie allen van harte uit 

om mee te komen lopen voor het goede doel. 
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Onze eigen meetings, met speciale aandacht voor de Rubenscup op Hemelvaartdonderdag en de 

interclub, hoogste afdeling bij de masters op zondag 7 juni waar zowel onze dames als heren samen in 

het strijdperk treden en hopen even goed te doen als in 2014. Ze verdienen allen uw steun. 

Op 26 december 2015 hebben we opnieuw onze Kerstcorrida. Zullen we beter doen dan de 1700 

deelnemers van 2014? Zal Stijn Fincioen de 10km winnen op het vernieuwde parcours? Wie we 

alvast zullen missen is het Jeugd rode kruis, onze trouwe partner stopt zijn werking en wij gaan op 

zoek naar helpende handen. 

Daar wij training geven gedurende het hele kalenderjaar en dat de sporthal en het zwembad dan niet 

altijd toegankelijk zijn overwegen wij de aankoop van een AED reanimatietoestel. 

Tegen het zomerseizoen starten wij de samenwerking op met enkel kinesisten, zodanig dat we jullie 

nog beter kunnen adviseren bij eventuele sportongemakken. 

Ik wens jullie allen te bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen in onze vereniging. Ik bedank 

ook het bestuur van AVMO voor hun inzet, alle medewerkers bedank ik eveneens voor hun nimmer 

aflatende inzet.  

Ik wens echter een oproep te doen naar mensen die zich willen inzetten voor AVMO. Dit kan als 

medewerker voor en tijdens meetings, of als medewerker in het clubhuis. Wens je de sportieve toer op, 

dan kan je je aanmelden om jurylid te worden. Meld je hiervoor aan bij Rita.  

Vandaag wens ik, van die mooie sterke groep mensen, 2 mensen speciaal in de bloemetjes te zetten. 

De eerste persoon is iemand waar ik soms vergeet dank u wel tegen te zeggen, want wat zij doet 

vinden wij normaal. Ze is er altijd op woensdag. Ze zorgt ervoor dat het clubhuis draaiende blijft. Ook 

als ze er niet echt is op vrijdagavond, dan nog heeft ze ervoor gezorgd dat de frigo’s opgevuld zijn, dat 

we over voldoende wisselgeld beschikken enz,… Ik vraag jullie een hartelijk applaus voor Christa 

Devolder oftewel ‘Christatje’. Ik denk dat ze, hoe kan het anders, achter de toog staat. Ik kom straks 

met de bloemen tot bij jou. 

Een 2
de

 persoon die ik in de bloemetjes wil zetten, neen hij krijgt geen zoentjes, wel een gemeende 

handdruk, is Pol Vackier. Pol is de man die altijd klaarstaat als er praktische dingen moeten 

uitgevoerd worden. Hij hielp bij het verbouwen van het clubhuis, hij hielp bij de aanleg van de 

waterkering, bij de aanleg van het fitnesslokaal, maar ook bij veel kleine dingen doet Pol zijn duit  in 

het zakje. Toch eens speciaal zeggen dat de tent die tijdens de veldlopen door de jeugdcel opgezet 

wordt, steevast door Pol opgeruimd wordt en terug richting Tielt gebracht wordt. Bedankt Christa en 

Pol, bedankt allemaal. 

 

********************************************************************************** 

 Binnen enkele weken wordt het 

 startschot gegeven van het 

 pisteseizoen.  

 Aan alle atleten een schitterend 

 seizoen gewenst! Loop er tijdens de 

 training de hoekjes en de kantjes niet 

 af en de resultaten zullen volgen! 
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FAMILIENIEUWS 

 

 

 

 

Ieme is op 21 januari de grote zus geworden van broertje Juno. 

Juno is het zoontje van Mieke Moyaert en trainer Matthew Bouckhuyt. 

PROFICIAT !!! 

SECRETARIAAT 

 Nieuwe leden: 

Kangoeroe:  Eva Lannoo – Tielt  

Benjamins:  Renée Mouton – Tielt    

Pupillen:  Maxim Tampere – Wingene  

Miniemen:  Julie Mouton – Tielt  

Recreanten:   Destin Cannaert – Tielt      Patrick Deceuninck – Ardooie  

 

 Winterkampioenen en medaillewinnaars van Belgische, Vlaamse en de provinciale  

veldloopkampioenschappen worden in het clubhuis gehuldigd op vrijdag 3 april (na de training)  

 

 AVMO-wedstrijden voor het zomerseizoen: 

- maandag 6 april:  openingsmeeting (vanaf cadetten) – criterium Oost-West Cup 

- woensdag 6 mei:  SVS: provinciale kampioenschappen voor de jongens 

- donderdag 14 mei:  Rubenscup – meeting voor benjamins, pupillen en miniemen 

- maandag 25 mei:  meeting voor masters – criterium Masters Trophy 

- zondag 7 juni:   Beker van Vlaanderen: masters dames en heren 1
ste

 afdeling 

- zaterdag 12 september: jeudmeerkamp 

- zaterdag 19 september: prijzenmeeting voor cadetten en scholieren 

 

Voor al onze organisaties hebben we telkens vele helpende 

handen nodig. Wie een handje kan toesteken (al is het maar 

eventjes) in het clubhuis (afruimen, afwas, bestellen,…) of bij 

het gereed maken van de piste (‘s morgens), tijdens de wedstrijd 

(vb. materiaal terugdragen tijdens de werpnummer, harken in de 

zandbank, in het secretariaat,…) of bij het opruimen na de 

wedstrijd is méér dan welkom. Er zijn taken genoeg. Meld je bij 

Rita, Christa of Dirk!  

 

Ondertussen werd op 7 maart de grote kuis gehouden. Het clublokaal kreeg een 

grondige poetsbeurt en de piste, de verschillende plaatsen voor de 

kampnummers, de berging en het materiaal werden allemaal onder handen 

genomen en in gereedheid gebracht voor de komende wedstrijden. En neen het 

is niet ‘Tijgertje’ die het allemaal gedaan heeft, maar enkele vrijwilligers die er 

enkele uren van hun vrije tijd in gestoken hebben. Dus…: graag respect voor al 

hun werk en hou alles netjes! 
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 Wegwedstrijden met medewerking van Molenland: 
- zaterdag 18 april:  Ginsteloop – Oostrozebeke  

- zaterdag 6 juni:  Watewyloop – Tielt  

- zaterdag 27 juni:  Saladekermisloop – Egem 

- zaterdag 22 augustus:  Wegwedstrijd Wingene 

 

 Provinciale kampioenschappen: 

Zat. 25 en Zon. 26 april:  alle categorieën (vanaf cadet) – MACW – Nieuwpoort  

Zat. 23 mei:   hamerslingeren – HAC – Torhout  

Zat. 27 juni:   10.000m – KKS – Kortrijk  

Zat. 27 juni:   jeugd – OB – Brugge  

Zat. 11 en Zon. 12 juli:  meerkampen – FLAC – Ieper  

Zat. 29 augustus:  steeple – AZW – Zwevegem 

Zon. 30 augustus:  aflossingen – AVR – Roeselare  

 Belgische en Vlaamse kampioenschappen: 
Zaterdag 2 mei:   BK 10.000m + BK 3.000st vrouwen – AVT – Heusden 

Zaterdag 16 mei:   KvV Alle Categorieën VOLH – Beveren 

Zaterdag 23 mei:   BK berglopen A.C. en Masters – MALM – Malmédy 

Zondag 28 juni:   KvV hamerslingeren Cad/Sch/Mas – HAC – Torhout 

Zat. 25-Zon. 26 juli:   BK Alle Categorieën + BK AMH – Brussel 

Zat. 1-Zon. 2 augustus:   KvV (+ FC) Meerkampen – DAC – Dilbeek 

Zaterdag 15 augustus:   KvV Cad/Sch – LYRA – Lier 

Zat. 22-Zon. 23 september:  Bk meerkampen AVT – Heusden 

Zat. 5-Zon. 6 september: Bk Cad/Sch + est. Jun – JSMC – Moeskroen 

Zondag 13 september:   BK Jun/Bel – OB – Brugge 

Zaterdag 19 september:  BK hamerslingeren en gewichtwerpen Masters – ARCH – Ciney 

Zondag 20 september:  BK estafetten – RIEM – Ertvelde 

Zaterdag 26 september:  KvV + Pk Masters (Limburg) AVT – Heusden 

Zaterdag 26 september:  BK Trail – MALM – Malmédy 

Zondag 27 september:   Bk hamerslingeren Cad/Sch/Jun/Bel – ??? 

 

 Belgisch kampioenschap marathon: 
Daar er na herhaalde pogingen geen Belgische vereniging bereid gevonden werd voor de organisatie, 

zal het Belgisch kampioenschap marathon in 2015 doorgaan te Eindhoven (NL) ter gelegenheid van de 

Marathon van Eindhoven, op zondag 11 oktober 2015. 

Er zal een speciale inschrijvingsmodule gelanceerd worden via de website: 

http://www.marathoneindhoven.nl/home/ 

 

 Twee andere belangrijke datums: 

Vrijdag 11 september: Memorial Van Damme – Brussel 

Zaterdag 12 september: Nationale Interprovinciale Match – VITA – Ninove (provinciale selectie) 

 

 AVMO neemt met haar organisaties deel aan 2 criteriums:   

 

Het reglement van beide criteriums is te vinden op de website onder de rubriek ‘wedstrijden’ Lees 

deze aandachtig! 

 

Oost-West Cup: criterium voor atleten vanaf cadet (masters worden als senior beschouwd) , met de 

volgende wedstrijden: 

Maandag 6 april 2015 – Tielt (AVMO) 

Vrijdag 1 mei 2015 – Brugge (OB) 

Zondag 9 augustus 2015 – Aalter (HALE)  

Zaterdag 22 augustus 2015 – Deinze (DEIN) 
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Masters Trophy: open masterscriterium bestaande uit volgende vier meetings : 

Pinkstermaandag 25 mei 2015 – Tielt (AVMO) 
Zondag 28 juni 2015 – Brugge (OB) 

Zaterdag 18 juli 2015 – Oudenaarde (ASVO) 

Zaterdag 5 september 2015 – Deinze (DEIN) 

 

 Jeugdatletiekcriterium voor cadetten en scholieren: dit is een regelmatigheidcriterium voor  

cadetten en scholieren georganiseerd door het Provinciaal comité in samenwerking met de Krant van 

West-Vlaanderen. Alle cadetten en scholieren krijgen persoonlijk een flyer toegestuurd. 

 

UITSLAGEN 

 

 Veldloop Diksmuide – 4 januari 2015 

Twee cadetten en drie masters: dit is het pover aantal AVMO-deelnemers aan de veldloop te 

Diksmuide. Lise Dossche behaalde een 9
de

 plaats op een reeks van 15 en Lukas Scheffers haspelde 

tamelijk eenzaam zijn koers af om als 13
de

 te eindigen op 16 aankomsten. Bij de masters behaalde 

Frederik Colpaert autoritair de zege, Dirk Lannoo en Pol Vackier eindigden respectievelijk als 12
de

 

en 18
de

; er stonden 30 masters aan de start. 

 

De avond voordien stond cadet Jens-Magnus Verhelst aan de start van de veldloop te Tessenderlo; 

hij combineert familiebezoek met een cross die gelopen wordt bij kunstlicht en ’t schijnt dat dit best 

zijn charmes heeft… J-M. kwam als 20
ste

 over de eindmeet op een reeks van 28 atleten. 

 

 Provinciaal indoorkampioenschap – 4 januari 2015 
Elke Molenlander heeft ofwel records laten optekenen of is huiswaarts 

getrokken met een medaille. Er werden prachtprestaties geleverd met als 

uitschieter de 5m34 van Faith in het verspringen! 

Faith Maes: 1/ 60mH: 9.33 (PR + CR!) – 1/ ver: 5m34 (PR + CR!) 

Pauline Callens: 60m: 9.15 – kogel: 7m52 (PR) 

Iwein Claus: 200m: 30.33 (PR) – kogel: 7m76 (PR) 

Hanne Claus: 60m-reeksen: 7.95 – finale: 1/ 60m: 7.94 – 1/ 200m: 25.32 

(CR!) 

Hanne Scheffers: 60m-reeksen: 8.33 – finale: 3/ 60m: 8.35 – 1/ 

hinkstapspringen: 10m26 (PR) 

Stephanie Callens: 2/ hinkstapspringen: 9m81 (PR) – kogel: 8m76 (PR) 

Jarne Deprez: 200m: 25.63 (PR) – kogel: 9m84 

Ellen Claus: 60m (reeksen): 8.46 (PR) – finale: 60m: 8.47 – 1/ ver: 4m53 

Delphine Callens: 2/ kogel: 8m22 (PR) 

Mathijs Maton: 3/ 400m 53.89 (PR) – 2/ ver: 5m76 

Annick Coene: 3/ kogel: 6m48 

Didier Laureys: 200m: 26.91 (PR + CR!) 

 

 Op de indoormeeting van 10 januari waren het weer enkele Molenlandsprinters die de  

opvallendste prestaties leverden. Bij de pupillen hebben we met Maxime De Witte een hele rappe 

kerel in de Molenlandrangen (zie miniclub) en bij de scholieren en masters zijn dat Hanne Claus en 

Didier Laureys. Zij pasten opnieuw de clubrecordtabellen aan: Hanne op de 200m in 25.23 en Didier 

op de 60m: 8.18 en 200m: 26.82 (wat voor hem ook een persoonlijk record is) Verder liep Iwein 

Claus de 200m in 30.39 (een fractie trager dan de week voordien) en Jarne Deprez stootte de kogel 

9m67 ver. 

 

 Veldloop Maldegem – 11 januari 2015 
Ik weet niet welke weergoden zij daar in Maldegem aanspreken, maar in tegenstelling tot Oudenaarde, 

waar je meestal slecht weer hebt, hebben de organisatoren van de plaatselijke ACMI-kern daar 9 

kansen op de 10 dat er onder een lekker winterzonnetje kan gelopen worden. Zo ook weer dit jaar. 

De uitslagen van de AVMO-atleten: 
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Cadetten 

(31) 6/ Jolien Madou 

(35) 24/ Lukas Scheffers – 29/ Milan Verschaeve – 35/ Iwein Claus 

Scholieren 

(25) 13/ Fran Royaert – 15/ Kjillsea Devoldere – 16/ Lisa Vandekerckhove – 17/ Renée Dewitte – 

 19/ Camille Deceuninck – 23/ Marlies Huys 

(25) 9/ Kevin De Grande 

Seniors 

(16) 9/ Elke Bruwier 

Masters 

(27) 1/ Els Vancoillie – 17/ Sabine Denolf 

(79) 3/ Frederik Colpaert – 40/ Geert Royaert – 53/ Pol Vackier – 55/ Geert Lievrouw 

 

 Vlaams kampioenschap cadetten/scholieren – 18 januari 

 

GOUD EN ZILVER VOOR HANNE CLAUS !!! 
 

Hanne Claus liep in de reeksen een clubrecord op de 60m en plaatste 

zich met 7.83 moeiteloos voor de finale. Daarin moest ze met vier 

honderdsten de overwinning laten, maar met 7.79 liep ze een 

persoonlijke recordtijd en uiteraard is dit ook het nieuwe clubrecord! 

Op de 200m was haar overwinning duidelijker: ze liep de baanronde 

als beste in een scherpe tijd van 25.25. Proficiat, Hanne! 

Jammer was het voor Faith Maes die door een voetkwetsuur forfait 

moest geven voor dit kampioenschap, nu ze in een uitstekende 

conditie verkeert en steeds beter de moeilijke technische disciplines 

onder de knie krijgt. 

De conditie van Hanne Scheffers gaat in stijgende lijn want ze was 

goed voor 2 persoonlijke bestprestaties: de 60m liep ze in 8.25 en in 

het hinkstapspringen haalde ze 10m46. Misschien was ze daarin wat 

ontgoocheld, want een vierde plaats is altijd sneu. 

Stephanie Callens haalde in het hinkstapspringen 9m67, een goede prestatie want ze had haar aanloop 

aangepast en sprong voor het eerst vanaf de 9m-plank. 

 

 Veldloop Ieper – 18 januari 2015  

Met een recordopkomst van 713 atleten was er algehele tevredenheid bij de organisatoren.  Daaronder 

waren er 42 Molenlanders. Zij moesten, net zoals alle andere deelnemers, het slechte weer trotseren en 

het ‘gevecht’ aangaan met pakken slijk. Met het decor van de Ieperse torens op de achtergrond gaven 

ze allen het beste van zichzelf. Els Van Coillie is aan een beresterk seizoen bezig, zij is niet van de 

podiums weg te slaan… 
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Cadetten 

(39) 10/ Jolien Madou  

(44) 31/ Lukas Scheffers – 36/ Jens-Magnus Verhelst 

Scholieren 

(21) 7/ Lieze Slos – 8/ Fran royaert – 11/ Kjillsea Devoldere – 12/ Renée Dewitte – 15/ Camille 

 Deceuninck   

(37) 5/ Kevin De Grande 

Juniors 

(8) 8/ Ellen Terryn 

Masters 

(19) 1/ Els Vancoillie – 8/ Marleen Hoorelbeke 

(67) 40/ Geert Royaert – 49/ Pol Vackier 

 

 Belgisch kampioenschap meerkampen – 31 januari (tevens Vlaams kampioenschap) 

 

GOUD VOOR FAITH MAES !!! 

 

Twee weken eerder moest Faith wegens een voetkwetsuur 

noodgedwongen forfait geven en zag ze alle kansen op een 

medaille in rook opgaan. Maar niet getreurd, Faith kon zich 

oppeppen en haar goede conditie maximaal benutten om de zege te 

grijpen in een zéér spannende vijfkamp. Een vijfkamp betwisten bij 

de cadetten was voor haar een primeur, zodat het aftasten was wat 

de resultaten in de opeenvolging van de nummers zou brengen. De 

dag begon voor Faith met een zeer spannend moment, want in het 

eerste loopnummer (60m horden) had ze een valse start. De schrik 

sloeg haar om het hart, want Faith dacht ze door een diskwalificatie 

er al aan was voor de moeite. Gelukkig mag er in een meerkamp 

nog eens gestart worden en Faith bracht haar eigen clubrecord van 

9.33 naar 9.23, dat leverde haar een pak punten op. In het 

hoogspringen bleef Faith op recordkoers, want ze sprong over 1m60. In het kogelstoten kon Faith de 

schade beperken. Opnieuw wat nervositeit in het verspringen, want die 5m-sprong kwam er 

aanvankelijk niet, maar Faith bewees dat ze uit het goede meerkamphout gesneden is, want bij haar 

derde en laatste sprong liet ze 5m23 noteren. Bij de start van het laatste nummer, de 800m, stond Faith 

bovenaan de rangschikking met slechts enkele punten voorsprong op de 2
de

 en 3
de

 atlete. Voor Faith 

was het een eerste 800m, dus wat zou ze kunnen en hoe sterk waren die andere meisjes? Faith verraste 

zichzelf, de supporters en concurrenten door 2
de

 te eindigen in een scherpe 2’31.57. De overwinning 

was binnen! Voor het eerst in de geschiedenis van Molenland is er een kampioen meerkampen! 

Nog eens de prestaties van Faith op een rijtje:  

60mH: 9.23 (PR en CR!) – hoog: 1m60 (PR en CR!) – kogel: 8m15 (PR) – ver: 5m23 – 800m: 

2’31.57 (PR) – 5-kamp: 3303p (PR en CR!) 

 

 Provinciaal kampioenschap – Jabbeke – 1 februari 2015 

 

De organisatoren hadden het niet getroffen met de 

weersomstandigheden: regen en hevige windstoten maakten er 

een gure dag van, maar toch lieten de atleten zich daardoor 

niet ontmoedigen en waren ze talrijk naar Jabbeke gekomen. 

Het parkoers dat hen voor en onder de voeten werd geschoven, 

was door de zware regenval niet van de poes. In sommige 

stroken kon er nauwelijks gelopen worden en was het eerder 

slijkploeteren te noemen. 
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Knappe podiumplaatsen werden behaald bij de jeugd en bij de scholieren waren Lieze Slos en Kevin 

De Grande in hun geboortejaar respectievelijk 2
de

 en 3
de

. Voor overwinningen was het wachten op de 

masters dames: Els Van Coillie bij de W45 en Marleen Hoorlebeke bij de W50. Frederik Colpaert 

werd bij de masters algemeen 2
de

 en ook bij de M35. Dirk Lannoo (M50) en Sabine Denolf (W45) 

werden niet gevraagd naar het podium, maar werden ook 2
de

 in hun categorie. 

Cadetten 

(42) 9/ Jolien Madou – 40/ Kjenta Willems 

(38) 14/ Wout Janssens – 24/ Lukas Scheffers – 26/ Milan Verschaeve – 35/ Iwein Claus 

Scholieren 

(21) 3/ Lieze Slos – 11/ Kjillsea Devoldere – 13/ Lieselotte Lauwers – 15/ Renée Dewitte – 16/ 

 Lisa Vandekerckhove – 19/ Marlies Huys – 20/ Camille Deceuninck 

(27) 4/ Kevin De Grande 

Korte cross 

(13) 8/ Charlotte Haspeslagh – 10/ Pauline Vackier 

(26) 9/ Robin Vanluchene – 10/ Christophe Willems – 19/ Glenn Vanluchene – 20/ Bart  

 Verschaeve 

Seniors 

(12) 7/ Elke Bruwier – 12/ Pauline Vackier 

Masters 

(19) 2/ Els Vancoillie – 7/ Marleen Hoorelbeke – 9/ Sabine Denolf – 15/ Nabila Taguema – 

 17/ Christa Geerolf 

(57) 2/ Frederik Colpaert – 21/ Dirk Lannoo – 37/ Bart Guillemyn – 39/ Pol Vackier – 43/  

 Patrick Deleersnijder – 56/ Geert Lievrouw 

 

 
 

 

 

 7 februari: Belgisch kampioenschap 4x200m 
 

Tijdens de internationale IFAM-meeting 

en onder de aanmoedigingen van enkele 

Molenland-toeschouwers namen Hanne 

Claus, Ellen Claus, Hanne Scheffers 

en Faith Maes deel aan het Belgisch 

kampioenschap 4x200m. Zij 

verpulverden het clubrecord en deden 

meer dan 4 seconden eraf. In de reeks 

die de kampioen opleverde hielden ze 

goed stand en eindigden in 1’47.63. 

Stephanie Callens was aanwezig als 

reserve-atlete, dit is steeds noodzakelijk 

en belangrijk bij aflossingen 
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 Om de lange crossloze periode in West-Vlaanderen te overbruggen, trok Kjillsea  

Devoldere de dag na het clubfeest naar Uitbergen om aan de start te verschijnen van de veldloop 

georganiseerd door een kern van atletiekclub Hamme. De benen waren allesbehalve vermoeid van het 

feest, want ze draaiden goed rond: Kjillsea eindigde op een schitterende vierde plaats! 

 

En diezelfde 14 februari waren er enkele AVMO-atleten actief in Gent. Volgende clubrecords werden 

naar de archieven gelopen door Hanne Claus op de 300m: 40.56, Günther Vanhoutte bij de M40 op 

de 1000m: 2’39.86 en een dubbelslag voor Didier Laureys (M50): 60m in 8.12 en 300m: in 42.86. 

Proficiat! 

 

 Ardo-veldloop – Ardooie – 1 maart 2015 

Flac – kernen Roeselare en Izegem – was de organisator van de laatste West-Vlaamse cross, 2 weken 

voor het betwisten van het Belgisch kampioenschap (3 weken voor de masters). Men zou denken dat 

dit een goede gelegenheid was om zich nog een laatste keer te testen, maar jammer genoeg is de massa 

er niet op afgekomen. 

Molenland was er present met 44 atleten; men kon deze keer geen overwinning 

noteren, maar toch liepen de oranje/blauwe atleten zich flink in de kijker. Allen 

moesten een flinke wind trotseren en eenzaam en alleen lopen was een ganse 

opgave. Toch bracht iedereen zijn wedstrijd tot een goed einde, met in de kijker 

Els Van Coillie die de voorlaatste wedstrijd van haar crossseizoen met een 2
de

 

plaats afsloot. Nu nog de Belgische kampioenschappen voor de masters! 

Uitgelezen de langste veldloop van het seizoen koos Sofie Degrijse uit om na een 

aantal jaren nog eens aan de start te verschijnen; Sofie bracht het moedig tot een 

goed einde.  

 

Cadetten 

(41) 8/ Jolien Madou – 32/ Lise Dossche 

(38) 24/ Milan Verschaeve – 29/ Lukas Scheffers – 30/ Jens-Magnus Verhelst –  34/ Iwein 

Claus – 37/ Thomas Depuydt 

Scholieren 

(15) 8/ Kjillsea Devoldere – 9/ Lieselotte Lauwers  

 – 10/ Renée Dewitte – 13/ Camille Deceuninck   

Seniors 

(14) 14/ Sofie Degrijse 

Masters 

(12) 2/ Els Vancoillie – 5/ Sabine Denolf – 10/ Christa Geerolf 

(32) 8/ Dirk Lannoo – 25/ Pol Vackier – 28/ Geert Lievrouw 

 

 

 SVS-wedstrijden te Gent: 

28/01:  allemaal persoonlijke records! 60m: Julie Mouton: 9.72 en Andreas Maton: 8.97 – 200m: 

Ibe  Maes: 35.96 en Charelle Cool: 30.01 – ver: Charelle: 4m14, Julie: 3m55 en Ibe: 3m30 – 

kogel:  Andreas: 7m72 

 

4/02: Pauline Callens: 60m: 9.07 (PR) – kogel: 7m22 

 Hanne Scheffers: 60m: 8.58 – ver: 4m70 

 Marie Maton: 200m: 30.42 – hoog: 1m30 

 Fran Royaert: 800m: 2’38.29 (PR) 

 Stephanie Callens: kogel: 8m82 (PR) – ver: 4m45 (PR) 

 Michiel Maes: kogel (4kg): 10m77 (PR) – ver: 5m03 (PR) 

 Jarne Deprez: kogel (5kg): 10m40 

 Ellen Claus: 60m: 8.50 – ver: 4m53 

 Mathijs Maton: 200m: 24.38 – ver: 5m67 

 

Voor velen onder hen was het een eerste kennismaking met de indoorpiste. 
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MINICLUB-MINICLUB- MINICLUB-MINICLUB- MINICLUB-MINICLUB- MINICLUB-

MINICLUB 

 

 

1. Verslagen voorbije wedstrijden 

 

Diksmuide  04 januari 

Na een zaterdag met overvloedige regenval scheen er een flauw zonnetje in Diksmuide en 

bleef het gelukkig droog.  Op een zware omloop namen 17 atleetjes deel en zegen we 

driemaal een Molenlander op het podium staan :  Lore, Lise en Bernard werden knap  tweede 

in hun reeks.   De pupillen jongens leverden een heel sterke collectieve prestatie met 5 

atleetjes in de top-13.  Alvast een pluim aan iedereen die deelgenomen heeft. 

 

 
 

Ben. 2007 

(18) 2/ Lore Van Hecke 

(17) 8/ Achiel Dedecker 

Ben. 2006 

(23) 8/ Michelle Cool 

(20) 11/ Lars Braeckevelt  

Pup. 2005 

(17) 6/ Hanne Lamont – 11/ Hanne Callens 

(27) 15/ Emiel Velghe – 20/ Lukas Boldens – 22/ Tibo Eeckhout   

Pup. 2004 

(18) 2/ Lise Lamont – 5/ Noor Braeckevelt   

(21) 6/ Léon Dedecker – 10/ Victor Dedecker – 11/ Baptiste Laureys –12/ Maxime De 

Witte – 13/  Tibe Vandekerckhove  

Min. 2003 

(30) 2/ Bernard Laureys – 8/ Robbe Callens 

Min. 2002 

(16) 14/ Ibe Maes 
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Maldegem – 11 januari 2015 

 

  
 

Ben. 2007 

(22) 2/ Lore Van Hecke – 19/ Chloë Ameye 

Ben. 2006 

(47) 13/ Lars Braeckevelt – 31/ Yari Taliman – 41/ Karsten Huys – 46/ Milan Vroman 

Pup. 2005 

(37) 4/ Hanne Lamont – 16/ Hanne Callens – 37/ Lore Maes 

(49) 13/ Emiel Velghe – 21/ Wout Gordier – 42/ Tibo Eeckhout   

Pup. 2004 

(36) 2/ Lise Lamont – 7/ Noor Braeckevelt   

(48) 5/ Léon Dedecker – 8/ Baptiste Laureys – 11/ Thijs Gelaude – 17/ Victor Dedecker – 

19/    

  Robbe Vroman – 31/ Tibe Vandekerckhove – 39/ Maxime De Witte      

Min. 2003 

(45) 6/ Bernard Laureys – 8/ Brecht Gordier – 16/ Robbe Callens – 45/ Tristan Verschaeve 

Min. 2002 

(27) 24/ Margot Van Walleghem 

(22) 3/ Matice Van Walleghem 

 

 
 

Ieper   18 januari  

Traditiegetrouw werd het ook dit jaar een uiterst natte bedoening in Ieper.  De regen viel bij 

momenten met bakken uit de lucht, waardoor de omloop lastig te belopen viel.  Gelukkig 

konden we genieten van de mooie prestaties van al onze atleetjes.  Iedereen (alle 28) heeft 

zich volledig gegeven om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.  Bedankt aan 

iedereen. 
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Ben. 2007 

(25) 2/ Lore Van Hecke 

(35) 15/ Achiel Dedecker 

Ben. 2006 

(28) 11/ Michelle Cool 

(42) 12/ Lars Braeckevelt – 23/ Yari Taliman – 38/ Milan Vroman 

Pup. 2005 

(26) 13/ Amelieke Bossuyt – 18/ Hanne Callens 

(48) 17/ Emiel Velghe – 26/ Wout Gordier – 27/ Lukas Boldens  

Pup. 2004 

(35) 6/ Lise Lamont – 7/ Noor Braeckevelt – 28/ Babette Deceuninck 

(34) 5/ Baptiste Laureys – 7/ Thijs Gelaude – 10/ Maxime De Witte – 14/ Robbe Vroman – 

15/  Victor Dedecker – 23/ Léon Dedecker – 24/ Tibe Vandekerckhove  

Min. 2003 

(42) 7/ Bernard Laureys – 9/ Brecht Gordier – 17/ Robbe Callens – 18/ Jarco Bossuyt 

Min. 2002 

(27) 19/ Charelle Cool 

(30) 5/ Matice Van Walleghem – 22/ Hannes Terryn 

 

 
 

Jabbeke  01 februari Provinciaal kampioenschap 

In ondankbare weersomstandigheden (regen en harde wind) werd gestreden voor de 

provinciale titels.  Achtentwintig Molenlanders trotseerden kou en regen en we mochten 

driemaal een Molenlander toejuichen op het podium : Lise behaalde een tweede plaats terwijl 

Lore en Matice derde werden.  Bedankt aan de vele supporters om onze jeugd aan te 

moedigen tot aan de meet. 
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Ben. 2007 

(14) 3/ Lore Van Hecke – 11/ Chloë Ameye 

(26) 17/ Achiel Dedecker – 25/ Karel Van Vaerenbergh 

Ben. 2006 

(21) 12/ Michelle Cool 

(28) 10/ Lars Braeckevelt – 21/ Yari Taliman – 26/ Karsten Huys 

Pup. 2005 

(27) 17/ Hanne Callens 

(47) 9/ Emiel Velghe     

Pup. 2004 

(30) 2/ Lise Lamont – 10/ Noor Braeckevelt – 21/ Babette Deceuninck 

(30) 5/ Léon Dedecker – 6/ Thijs Gelaude – 11/ Baptiste Laureys – 12/ Victor Dedecker        

Min. 2003 

(30) 26/ Marthe Arickx – 30/ Lotte Van Ryckeghem£ 

(34) 6/ Bernard Laureys – 8/ Robbe Callens – 15/ Robbe Van Ryckeghem – 31/ Bjarne 

Willems – 

  32/ Tristan Verschaeve 

Min. 2002 

(21) 17/ Ibe Maes – 19/ Margot Van Walleghem – 21/ Charelle Cool 

(23) 3/ Matice Van Walleghem 
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Ardooie 01 maart 2015 

kangoeroetjes Heleen en Aldo in actie …  en soms moet mama een beetje helpen om vol te 

houden … 

 

 
 

Ben. 2007 

(9) 2/ Lore Van Hecke – 6/ Chloë Ameye 

(29) 17/ Achiel Dedecker 

Ben. 2006 

(15) 4/ Michelle Cool 

(26) 13/ Lars Braeckevelt – 20/ Karsten Huys – 26/ Milan Vroman 

Pup. 2005 

(24) 5/ Hanne Lamont – 16/ Hanne Callens – 18/ Amelieke Bossuyt 

(33) 22/ Lukas Boldens – 28/ Tibo Eeckhout   

Pup. 2004 

(21) 5/ Lise Lamont – 6/ Noor Braeckevelt – 15/ Babette Deceuninck 

(20) 3/ Léon Dedecker – 6/ Baptiste Laureys – 7/ Victor Dedecker – 9/ Robbe Vroman    

Min. 2003 

(23) 4/ Bernard Laureys – 6/ Jarco Bossuyt – 10/ Robbe Callens – 23/ Tristan Verschaeve 

Min. 2002 

(13) 12/ Margot Van Walleghem 

(17) 3/ Matice Van Walleghem – 14/ Hannes Terryn 

 

Wachtebeke BK 15 maart 2015 

 

Voor de tweede keer vonden de Belgische kampioenschappen plaats op het mooie domein te  

Wachtebeke, maar in tegenstelling met de prachtige lentedag van vorig jaar, mocht men nu 

tevreden  

zijn met wat killig grijs weer ; maar goed, het regende niet al te veel en dat was ook al heel 

wat om tevreden over te zijn… 

De kleine Molenlanddelegatie vond elkaar in een hoekje van de grote witte tent : daar werd de  

wedstrijdstress opgemeten… 

Molenland was met niet al te veel atleten aanwezig, maar… ze deden zich opmerken! Een 

grote  
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pluim gaat naar Hanne en Matice, want als je in zo’n goed gezelschap vooraan kan eindigen, 

wil dit zeggen dat ze een schitterende prestatie gelopen hebben! 

 

De pechvogels van de dag waren Emiel Velghe en Robbe Callens ; Emiel voelde zich 

helemaal niet in zijn sas en moest opgeven en Robbe had feitelijk de grootste pech : nog voor 

dat hij aan de start kwam, werd hij in het gedrum en geduw op de voet getrapt en een grote 

snee belette hem om de start te nemen 

 

Dus werd het winterseizoen in schoonheid afgesloten ; duimen nu  voor schitterende 

zomerprestaties! 

 

 
Pup. 2005 

(96) 24/ Hanne Lamont – 58/ Hanne Callens 

Pup. 2004 

(103) 9/ Lise Lamont – 20/ Noor Braeckevelt   

(116) 20/ Léon Dedecker – 40/ Thijs Gelaude – 43/ Victor Dedecker – 53/ Baptiste Laureys    

Min. 2003 

(105) 27/ Bernard Laureys – 87/ Robbe Van Ryckeghem 

(81) 81/ Lotte Van Ryckeghem  

Min. 2002 

(85) 12/ Matice Van Walleghem 

 

 
 

Indoor 21-03 

 

Pupillen Maxime De Witte en Noor Braeckevelt profiteerden op 21 maart van de laatste  

indoormeeting om de puntjes op de i te zetten van hun winterseizoen. Maxime moest slechts 

2x de duimen leggen tegenover een sterkere concurrent. Op de 60m deed hij op een 

honderdste na even goed als de vorige keer (in 8.79) en op de 60m horden vestigde hij met 

10.71 een clubrecord. Noor daarentegen strandde op de 1000m op enkele honderdsten van het 

clubrecord van Pauline Vackier. Toch liep ze met 3’33.98 een opperbeste tijd. Proficiat, Noor 

en Maxime ! 
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2. Volgende wedstrijden :  

Uit het ruime aanbod van pistewedstrijden werden volgende meetings geselecteerd.  Op deze 

meetings zal er steeds minstens één trainer aanwezig zijn.  Het programma kan je vinden op 

de website van de VAL.  Neem je deel aan andere wedstrijden laat dit dan steeds weten aan 

Rita, dan kan ze jullie resultaten verwerken. 

Zaterdag 18 april Beker van Vlaanderen pupillen en miniemen meisjes te WERVIK om 

14.00 uur. Info : www.flac.be 

Zondag 19 april Beker van Vlaanderen pupillen en miniemen jongens te ROESELARE 

om 14.00 uur. Info : www.kavr.be 
Pupillen : 60m - 60mH – 1000m – hoog – ver – kogel – hockey – 4x60m 

Miniemen : 80m – 60mH – 150m – 300m – 1000m – hoog – ver – kogel – speer 4 x80m 

Vrijdag 01/05 Rubenscup te IZEGEM om 13u30  info : www.flac.be 
Benjamins : 60m – 600m – verspringen – hockeybalwerpen 

Pupillen : 60m – 1000m – ver – discus (jongens) – hoog – kogel (meisjes) – 4x60m 

Miniemen : 80m – 1000m – ver – discus (jongens) – hoog – speer (meisjes) 

Donderdag  14/05 Rubenscup te TIELT om 13u30  
Benjamins : 60m – 600m – ver – kogel – 4x60m 

Pupillen : 60mH – 1000m – hockey -  ver (meisjes) – kogel (jongens) 

Miniemen : 60mH/80m H -  300m – hoog – discus 

Maandag 25/05 Rubenscup te TORHOUT om 13u30 info : www.houtlandatletiek.be 
Benjamins : 60m – 600m – kogel – ver (meisjes) – hockey (jongerns) 

Pupillen :  60m – 1000m – hoog – kogel (meisjes) – discus (jongens) 

Miniemen : 150m – polsstok – kogel en speer (meisjes) – ver en discus (jongens) – 4x80 

Zaterdag 13/06 Rubenscup te ROESELARE om 13u30 info : www.kavr.be 
Benjamins : 60m – 600m – hoog – hockey – 4x60m 

Pupillen : 60m – 1000m – hoog en kogel (meisjes) – ver en discus (jongens) 

Miniemen : 80m – 150mH – kogel – ver (jongens) – discus (meisjes) 

Zaterdag 27/06 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TE BRUGGE om 10u00   

inschrijvingsgeld 1 euro/nummer, toegang : 3 euro 
Medaille voor de eerste drie, aandenken voor iedere deelnemer. 

Benjamins : 60m – 600m – hoog – ver – kogel – hockey 

Pupillen : 60m – 1000m – 60mH – hoog – ver – kogel – discus – hockey 

Miniemen : 80m – 150m – 300 m - 1000m – 60mH/80mH – hoog – ver – polsstok – kogel – 

discus – speer. 

Zondag 30/08 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP AFLOSSINGEN TE 

ROESELARE om 13u00 
Benjamins : 4 x 60m – 3 x 600m 

Pupillen :  4 x 60m – 3 x 600m 

Miniemen : 4 x 80m – 3 x 600m 

Zondag 06/09 Rubenscup te ZWEVEGEM om 13u30 info : www.azw.be 
Benjamins : 60m – 600 m – hoog – kogel 

Pupillen : 60mH – 1000m – hockey – ver (jongens) – hoog (meisjes) – 4 x 60m 

Miniemen : 60mH/80mH – 300m – ver - speer 

http://www.flac.be/
http://www.kavr.be/
http://www.flac.be/
http://www.houtlandatletiek.be/
http://www.kavr.be/
http://www.azw.be/
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Zaterdag 12/09 Meerkampmeeting te TIELT om 14u00 
Meerkamp (deelname aan alle proeven verplicht) – snoepzakje voor iedere deelnemer. 

Benjamins : 4 kamp : 60m – 600m – ver – hockey 

Pupillen : 4 kamp : 60m – 1000m – ver – kogel 

Miniemen : 5 kamp : 80m – 1000m – hoog – kogel – discus 

Zaterdag 26/09 Rubenscup te KORTRIJK om 13u30 info : www.kortrijksport.com 
Benjamins : 60m – 600m – ver – hockey 

Pupillen : 60m -1000m – kogel – discus (meisjes) – ver (jongens) 

Miniemen : 80m – 1000m – hoog – discus (meisjes) – kogel (jongens) – 4 x 80m 

Zaterdag 26/09 Nationaal criterium voor de jeugd te NIJVEL 

Enkel de atleetjes die geselecteerd worden, kunnen deelnemen aan dit criterium. De criteria 

om je in te schrijven vind je terug op de website, dit is echter geen garantie dat je effectief 

mag deelnemen.  
 

3. Varia  :  

Naar jaarlijkse gewoonte was er op 25 februari weer de carnavaltraining, waarbij we met alle 

jeugd samen trainen in de sporthal… hierbij enkele sfeerfoto’s … dat de jeugd een dergelijke 

training wel leuk vindt konden de trainers duidelijk merken … nagenoeg iedereen was 

verkleed… super dus! 
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En hieronder willen we de atleetjes die op het jaarfeest in de bloemetjes werden gezet, 

nogmaals feliciteren en bedanken voor hun inzet … 

 

Veldloopkampioen 2013 -2014 
Benjamins 2006-2007 COOL MICHELLE  BRAECKEVELT LARS 

Benjamins 2005  LAMONT HANNE  VELGHE EMIEL 

Pupillen  2004  BRAECKEVELT NOOR DEWITTE MAXIME 

Pupillen  2003  ARICKX MARTHE  LAUREYS BERNARD 

Miniemen 2002  COOL CHARELLE  VANWALLEGHEM MATICE 

Miniemen 2001  MAES EVELINE  VERHELST JENS-MAGNUS 

 

Volgende atleetjes namen minstens 5 maal deel  

Benjamins : Bossuyt Amelieke, Callens Hanne, Maes Lore, Taliman Yari, Huys Karsten, 

Vroman Milan, Vekeman Cedric, Gordier Wout 

Pupillen :  Lamont Lise, Deceuninck Babette, Vanrijckeghem Lotte,  Laureys Baptiste, 

Gelaude Thijs, Dedecker Leon, Dedecker Victor, Vroman Robbe, Callens Robbe, Bossuyt 

Jarco, Tibe Vandekerckhove, Bjarne Willems, Robbe Vanrijckeghem 

Miniemen :  Vanwalleghem Margot, Maes Ibe, Kjenta Willems,  Femke Degrande, Depuydt 

Michiel, Terryn Hannes, Gaetan Heytens, Scheffers Lukas, Claus Iwein, Milan Verschaeve. 

 

Pistekampioen 2014 
Benjamins   LAMONT HANNE  VELGHE EMIEL 

Pupillen   BRAECKEVELT NOOR LAUREYS BERNARD 

Miniemen   COOL CHARELLE  VANWALLEGHEM MATICE 

 

5 deelnames : 

Benjamins : Lore Maes, Hanne Callens, Michelle Cool, Marthe Scheffers, Amelieke Bossuyt, 

Tibo Eeckhout, Yari Taliman, Neo Feys, Lars Braeckevelt, Karsten Huys, Achiel Dedecker, 

Milan Vroman, Cedric Vekeman, Aaron Feys 

Pupillen : Marthe Arickx, Lise Lamont, Babette Deceuninck, Baptiste Laureys, Leon 

Dedecker, Victor Dedecker, Maxime Dewitte, Robbe Vroman, Rune Marreel, Tristan 

Verschaeve, Robbe Callens, Jarco Bossuyt 

Miniemen : Ibe Maes, Margot Marreel, Eveline Maes, Kjenta Willems, Louise Arickx, 

Andreas Maton, Hannes Terryn, Milan Verschaeve, Iwein Claus, Lukas Scheffers. 
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Joggingclubnieuws maart 2015 
 

  

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 
 

 
START TO RUN 

Ook dit voorjaar richten of werken wij mee aan verschillende basis start to 
runs  van 0 naar 5 km in.  

Datum Plaats  inlichtingen bij: 

Zon 15 maart Ter borcht Meulebeke Pieter en Linda 

Din 17 maart Piste in Tielt Christa, Luc of Karel 

Di 7 april Sporthal Pittem Pol Vackier (Egemse 
atletiekvrienden) 

Ma 20april Kasteelpark Zwevezele Sportdienst Wingene 

 
Gelieve dit door te zeggen aan eventueel geïnteresseerde mensen 
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Eratum Kerstcorrida 

 

Bij het schrijven van het vorige clubblad zijn er 2 mensen die door de mazen van het net 

geglipt waren en niet in de uitslag vermeld waren: 

Mario Boldens  liep de 10 km in 44’28”. Wat een zeer sterke tijd is. Evelien Houthoofdt 

moest amper onderdoen voor Mario. Zij finishte in 47’57” 

 

Danny Terryn in actie 
Door de grootte van het vorige nummer van joggingclubnieuws, haalde onderstaande artikel 
van Danny Terryn de eindredactie niet. Ik maak dit bij deze goed. 
 
Naast de stratenlopen van het criterium 'lopen in het molenland' heb ik nog 
aan een drietal andere races deelgenomen.  Op 10 november werden de 
loopschoenen zelfs even ingeruild voor de spikes tijdens de volksveldloop in 
Maria-Aalter. Wreed afgezien na een snelle start van alle deelnemers. 
Uiteindelijk finishte ik na twee ronden op de 30ste plaats op 47 deelnemers. 
Op 30 november stond ik in Roeselare aan de start van de westlaanrun. Een 
mooie wedstrijd in en rond Schiervelde.  
Pech was voor het tweede jaar op rij mijn deel. Halverwege de wedstrijd heb ik mijn voet 
omgeslagen in een putje die bedekt was door de vallende bladen. Toch nog doorgezet en 
geëindigd in een mooie tijd van 49.45 voor 9.7 km. 210e man op 267 heren. Ten slotte heb ik 
als ultieme aanloop naar de Tieltse kerstcorrida de start genomen in de Izegemse 
pekkerscorrida. Daar eindigde ik na zes kilometer als 105e in 28.14. Er stonden 185 
deelnemers aan de start. 
 
kort genoteerd: 
Christa Geerolf werd verkozen tot sportvrouw 2014 van stad Tielt. Proficiat. 
Op 1 maart bond Hein Arickx de loopspikes aan en hij nam deel aan de zeer winderige 
veldloop in Ardooie. 
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Nieuwjaarsrecepties. 

Onze club heeft de mooie traditie om 

het nieuwe jaar sportief, maar toch 

ook gezellig in te zetten. Op dinsdag 

6 januari hielden we na het lopen een 

nieuwjaarsreceptie in ons lokaal in 

Tielt. 

 

Op zondag 1 februari hieven we het 

glas in Meulebeke op 2015. 

 

 

Hierbij de foto van de Tieltse 

receptie. 

 

 

 

 

23 januari 2015  De leffeloop 

 

Alhoewel de voorinschrijvingen iets minder waren dan vorig jaar, telde men ook dit jaar weer 

meer dan 1000 deelnemers aan dit loopevent. Het zachte, zonnige winterweertje zorgde 

ervoor dat ook een 30-tal leden van onze club de loopschoenen aanbonden om zoveel 

mogelijk rondjes te lopen van 1500 m. Het maximum aantal rondjes was vastgelegd op 10 

ronden of 10 Leffes. De kern Meulebeke had er voor gekozen om zeer vroeg te starten, rond 

13u00 reeds en zij waren de fotograaf van dienst te snel af. Ze hadden al gedaan met lopen 

voor de fotograaf opdaagde. Gelukkig hadden onze leden van de Tieltse kern eerst hun 

zondags middagdutje gedaan, kwamen ze later en prijken zij wel op de foto’s. 

Een lijst van de deelnemers opstellen is onbegonnen werk, daar er geen uitslagen, noch 

deelnemerslijsten vrijgegeven werden. 

De foto’s werden van de site van de Leffeloop geplukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto Danny Terryn  
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Ons loopcriterium 

 

In de vorige editie van dit joggingclubnieuws vonden Jullie reeds de uitslag van het criterium 

terug. Op vrijdag 6 februari was het moment suprême, namelijk de prijsuitreiking. De 

prijsuitreiking viel samen met de uitreiking van de prijs van het lopen in het Molenland 

criterium, waarvan ons criterium afgeleid werd. 

Bij de dames krijgt de winnaar, naast de waardebons, eveneens de ereprijs Els Vandromme.. 

Bij de heren ontvangt de winnaar, naast de waardebon de ereprijs Jan Bruneel. De beeldjes, 

die de uitdrukking van deze ereprijzen zijn, worden binnenkort uitgereikt 

Bij de Dames was Natascha Verstraete de eindwinnaar en bij de heren trok Stefaan Ver Eecke 

de ereprijs naar hem toe. Verder kregen de 2
de

 en 3
de

 dame en heer eveneens een waardebon. 

Onder de aanwezige deelnemers van onze joggingclub werden nog 5 waardebons verloot. 

 

Voor 2015 is het criterium reeds gestart. Als je wenst deel te nemen, dan dien je dit eenvoudig 

te melden aan Luc (luc@jcavmotielt.be). De deelname is gratis. 

Onder de foto’s van de prijsuitreiking vindt je het aangepaste reglement voor 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Ignace Verkaemer  

mailto:luc@jcavmotielt.be
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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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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 halve 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 46
ste

 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 
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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 24
ste

  op 64 finishers, nen dikke knuffel van een al 

even fiere Nabila die haar wedstrijd eindigde in  2u14m43s en daarmee  89
ste

 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) 
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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) 
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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"). 
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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 
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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. 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

37 

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 

2
de
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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.    
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