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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.
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Volgend clubblad verschijnt op woensdag 11 mei 2016. Artikels binnen bij eindredactie ten laatste
vrijdag 06 mei 2016. kristof_haverbeke@telenet.be
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REDACTIONEEL
Ik begin met een terugblik op vorig atletiek jaar. Ons ledenaantal bleef op niveau, we hadden vorig
jaar 286 atleten en 110 joggers aangesloten bij onze club. Dat we met zoveel zijn is te danken aan
de inzet van onze trainers en de medewerking van ons bestuur. Bij onze jongste atleten is de
bijzondere werking van de jeugdcel ook heel belangrijk. De jeugdcel is een groep gemotiveerde
ouders en jeugdtrainers die er samen voor zorgen dat alles wat met onze jeugd te maken heeft,
vlot verloopt. Dank je wel.
Op gebied van infrastructuur, mogen we niet klagen, of toch wel, namelijk de aflevering van het
terrein boven de piste blijft maar aanslepen. Vorige zomer dachten we, het terrein is klaar, er
werd gras gezaaid, we kunnen het gebruiken, tot we eens met onze mensen van de logistieke
werkgroep gingen kijken, tussen al het gras vonden we de ene steen na de andere, of was het
omgekeerd vonden we tussen de stenen hier en daar wat gras? Ik weet het niet meer. Een dossier
dat we blijven opvolgen en waar we de nodige druk op de ketel houden.
De mensen van de werkgroep logistiek zorgen er voor dat de trainingen en de meetings goed
kunnen verlopen. Zij controleren alle materiaal op eventuele mankementen en zij herstellen of
vervangen deze stukken. Deze mensen maken ook ons terrein klaar voor de meetings. Dank
hiervoor.
Feesten doen we ook graag, Deze avond is hiervan een voorbeeld. Onze barbecue, dit jaar op
zondag 21 augustus,en ook kleinere bijeenkomsten, zoals onze kampioenenhuldes (winter en- en
zomerkampioenen), worden door deze mensen op poten gezet. Dank je wel.
De mensen van de jeugdcel, de logistieke werkgroep, het feestcomité werken meestal in stilte,
achter de schermen, maar dat onze trainers hun beste beentje voorzetten, dat ervaren jullie
dagelijks. Zij zijn het die jullie, beste atleten, de nodige vaardigheden en technieken aanleren, zij
zijn het die jullie naar een hoger sportief niveau brengen. Dat jullie goed gepresteerd hebben
mocht ik bij het voorbereiden van dit feest ervaren. Heel wat atleten krijgen straks een mooie of
leuke attentie voor hun inzet van vorig jaar.
Hoogtepunten van het jaar? Een moeilijke vraag. Voor bepaalde mensen is hun persoonlijke
hoogtepunt bijvoorbeeld een 10 mijlswedstrijd onder de 1u30 lopen, dit is heel persoonlijk.
Natuurlijk hebben we enkele uitschieters. Hanne Claus die dit jaar een Jusain Boltje deed, met
zowel de Belgische titel op de 100 en de 200 m. Onze masters dames en heren die beiden op de 4
x 800 m het Belgische goud meebrachten uit Rieme. Master Günther Vanhoutte die op het BK de
titel op de 800 met 2/100sten aan hem voorbij zag gaan en die ’s anderdaags dan maar zwaar
revanche nam door de 1500 m te winnen. Ook de lijst met vernieuwde clubrecords is
indrukwekkend.
Het verleden en het heden, wat brengt het seizoen 2016?
Onze allereerste meeting, die van in april, werd verschoven naar 31 juli. We verwachten alle
atleten vanaf cadet die namiddag in Tielt. De interclubs staan voor de deur. Ik weet dat de trainers
nu reeds aan het puzzelen zijn om hun beste ploeg op te stellen en om zo onze verschillende
teams eventueel te laten promoveren.
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Ik wens elke atleet, van benjamin tot master, veel succes toe . Aan Didier en Lars wens ik een
mooi WK bij de masters. Het WK is niet bij de deur, maar wel in Perth Australië.
Onze kangoeroeatleetjes wens ik heel veel trainingsplezier toe en aan onze joggers wens ik heel
veel loopkilometers. Eerste afspraak dit jaar is zaterdag 19 maart, voor onze 12-urenogging tegen
kanker. Een heel sterke aanrader.
Op de kalender vinden we naast de meetings en de Ginsteloop, de Watewyloop, de
Saladekermisloop, de memorial Diether Cornaer, de reuzenrun, de dynamicarun ook de 30ste
editie van de Rotary kerstcorrida. De corrida start terug om 16u30, zoals in 2014 en gaat terug
door in de Europahal. Het parcours van de wedstrijden verandert in principe niet.
Als afsluiter van mijn toespraak wens ik een warme oproep te doen aan onze atleten maar ook aan
de ouders van onze atleten om ons te komen helpen. Heel wat van onze zeer gewaardeerde
vrijwilligers worden een dagje ouder en doen het liever wat rustiger aan. We hebben dan heel wat
helpende handen te kort om alles wat we doen te kunnen blijven doen. Daarom een warme
oproep kom ons versterken, zorg ervoor dat we in de toekomst verder de mooie familieclub
kunnen uitbouwen.
Kom gerust eens af en spreek iemand van ons bestuur aan. We vinden beslist iets dat je
aangenaam zal vinden. Op zaterdag 5 maart houden we jaarlijkse opkuis. We borstelen de winter
buiten en ontvangen de zomer met open handen. Wat gebeurt er op die dag? Het clubhuis wordt
onder handen genomen en al het sportmateriaal krijgt een grondige onderhoudsbeurt.
Dan nog een oproep. AVMO telt heel veel juryleden, maar ook hier kunnen we nieuwe krachten
gebruiken. Het jureren van atletiekwedstrijden kan je niet vergelijken met het arbitreren van een
voetbalwedstrijd. De sfeer is meestal zeer gemoedelijk. Als jurylid kom je terecht in een nieuwe
vriendenkring, mensen met een passie voor atletiek. Veel juryleden hebben een lange staat van
dienst, Rita mag dit jaar 30 jurylidkaarsjes uitblazen. De voordelen van het jurylid zijn is, dat je op
alle Belgisch wedstrijden gratis naar binnen mag enkel voor de Memorial en de Nacht van de
atletiek moet je inkom betalen. Je krijgt de volledige wedstrijdreglementen van de VAL
toegestuurd. Wat moet je doen om jurylid te worden? Op zaterdag 12 maart wordt er bij ons door
Rita een dag opleiding gegeven. Deze opleiding is voor heel West-Vlaanderen. De opleiding is
gratis. Na 3 stageweken word je dan jurylid en krijg je je witte jurykaart. Wens je door te groeien
dan kan je examens doen om eerst het groene kaartje en nadien het rode embleem te krijgen.
Zoals het hoort is een goede toespraak een korte toespraak en sluit ik af met jullie allen een
voorspoedig en succesvol atletiekjaar toe te wensen.
Karel Cannaert,
voorzitter AVMO
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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

NATUURSTEENBEDRIJF DAVID
Filip David – Busschaert
Sint-Janstraat 63

-

Tel. 051/40 03 05
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8700 Tielt

FAMILIENIEUWS

Op 4 januari overleed de heer Henri Sissau. Hij werd net geen 84 jaar.
Hij was de vader van Erwin Sissau.
SECRETARIAAT en CLUBNIEUWS

Nieuwe leden:
We verwelkomen volgende nieuwe leden en wensen hen veel atletiekplezier toe!
Benjamin:
Louise Steyaert – Pittem
Louise Depraeter – Ruiselede
Miniem:
Dauw Debruyne – Wakken
Scholier:
Matthijs Depraeter – Ruiselede
Recreant:
Elien Versluys – Tielt
Karen Dewinter – Tielt
Kenny Martens – Tielt


Belgisch kampioenschap veldlopen:
Op zondag 13 maart wordt er in het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke gelopen voor de
Belgische titels. Inkomkaarten kunnen via de club besteld worden; tickets kosten dan 6 euro. De dag zelf
betaal je 9 euro. Bestellen kan via een mail naar het clubsecretariaat (rita.debusschere@skynet.be) en dit
ten laatste tegen 4 maart.

Wie wil weten wat er te doen is op clubniveau en atletiekgebied
in het algemeen, kan steeds de kalender raadplegen op de website!
Volgende datums zijn alleszins belangrijk!
. zaterdag 5 maart: lenteschoonmaak
. vrijdag 11 maart: feest juryleden en medewerkers
. dinsdag 15 maart: begin van een nieuwe sessie ‘start to run’
. zaterdag 19 maart: 12u-loop
. vrijdag 25 maart: huldiging winterkampioenen en medaillewinnaars
Even een toelichting:
- Jaarlijks wordt net voor het begin van het pisteseizoen het clubhuis van
boven tot onder gepoetst en worden al het materiaal en accommodaties
onder handen genomen. We vragen daar rekening mee te houden en respect
te tonen voor het geleverde werk door bv. het materiaal steeds weer op zijn
plaats te zetten, geen sporttassen op de tafels te zetten, maar in de rekken,
het sanitair netjes te houden, de ramen niet te ‘bepotelen’,…
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- Met een gezellig samenzijn worden onze juryleden en al onze vrijwilligers jaarlijks bedankt voor hun zeer
gewaardeerde medewerking. Ook wordt dan de clubkalender overlopen, afspraken gemaakt en rekenen we
er opnieuw op dat ze paraat staan voor AVMO…
- Beginnen met lopen is een leuke en gezellige manier om sportief bezig te zijn. In Tielt start een nieuwe
STR-sessie, maar ook in Wingene, Meulebeke en Knokke gaan STR-sessies van start. Wie personen uit zijn
omgeving kent die graag zouden willen ‘leren’ lopen, kan zeker reclame maken!
Alle info vind je op de website.
- De 12u-loop begint ook een begrip te worden onder de joggers uit Tielt en omgeving (vorig jaar ging men
zelfs de internationale toer op) Wie graag enkele (of veel) rondjes wil lopen of wandelen rond de piste is
welkom. De ganse dag door zal er bedrijvigheid zijn rond het atletiekterrein. En alle winst gaat naar de actie
van Kom op tegen kanker. We verwachten dus dat iedereen zich daardoor aangesproken voelt en veel
reclame zal maken!
- Op 25 maart wordt het winterseizoen afgesloten met de huldiging van alle medaillewinnaars van alle
kampioenschappen (veldlopen, indoor)


De Vlaamse atletiekliga zorgt voor een heuse primeur: tijdens het Belgisch kampioenschap

indoor Alle Categorieën. In samenwerking met Atletieknieuws.be (www.atni.be) zal er een live-streaming
van de titelcompetities zijn die van op afstand kan gevolgd worden. De atletiekliefhebbers die niet in de
Topsporthal ter plaatse zijn, kunnen op de volgende link zowel de loop- als de kampnummers in beeld
volgen: http://www.val.be/?mnuid=935 .
Er zullen twee camera’s ter plaatse in actie zijn. De Vlaamse Atletiekliga zorgt voor de regie en
Atletieknieuws voor de live commentaar. Ook achter de schermen zal er door beide partners intensief
worden samengewerkt.

Sporters kunnen altijd uitgenodigd worden voor een
dopingcontrole. Meestal zijn dit de atleten die deelnemen aan de
seniorencompetities, maar feitelijk kunnen ook de jongeren daarvoor in
aanmerking komen. Wees op je hoede wanneer de dokter medicatie
voorschrijft. Je moet steeds aangeven dat je aan competitiesport doet, ook recreatief. Voor alle informatie,
de procedure en veel gestelde vragen over doping kan je terecht op www.dopinglijn.be.

Voor een club zijn de Beker van Vlaanderen-wedstrijden heel belangrijk. Het is de enige keer
in het jaar dat atleten in groep de clubkleuren ‘verdedigen’. Elke categorie zit in een afdeling en het is de
bedoeling om niet te zakken van afdeling en als het even kan, stijgen natuurlijk! Dus graag deze datums vrij
houden en een seintje naar het secretariaat geven als je nu al weet dat je niet beschikbaar bent.
. zaterdag 16 april: pup-min meisjes – AVR Roeselare
. zondag 17 april: pup-min jongens – FLAC Wervik
. zaterdag 7 mei: cad-sch meisjes – landelijke 2A – MACW Nieuwpoort
. zondag 8 mei: cad-sch jongens – landelijke 3 – VAC Vilvoorde
. zaterdag 14 mei: dames alle categorieën – landelijke 1 – ATLA Lanaken
. zondag 15 mei: mannen alle categorieën – landelijke 2A – RIEM Ertvelde
. zondag 5 juni: masters – afdeling – ACME Maldegem

Eerstkomende kampioenschappen:
. 23 en 24 april: provinciale kampioenschappen – MACW – Nieuwpoort
. 7 mei: Belgisch kampioenschap 10km – waar: ?
. 21 mei: Vlaams kampioenschap alle categorieën – VS - Oordegem
. 21 mei: Belgisch kampioenschap berglopen – MALM – Malmédy
. 11 en 12 juni: Belgisch kampioenschap – DEIN – Deinze
. 19 juni: Belgisch kampioenschap werp-vijfkamp masters – ACW – Sint-Niklaas
. 25 en 26 juni: Belgisch kampioenschap alle categorieën - Brussel
. 2 juli: provinciaal kampioenschap ben/pup/min – AZW – Zwevegem
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Molenland doet mee met andere clubs aan enkele criteriums die erg interessant kunnen zijn
om wat zakgeld te vergaren.
- Oost-West Cup-wedstrijden zijn op: 1 mei in Brugge, 31 juli in Tielt, 7 augustus in Aalter en 20
augustus in Deinze
- Masters-trophy-wedstrijden vallen op: 16 mei in Tielt, 26 juni in Brugge, 16 juli in
Terneuzen en 27
augustus in Deinze

Felicitaties aan de jeugdtrainers en de jeugdcel van de club!
De jeugdwerking van AVMO werd door de Vlaamse atletiekliga beloond met een gouden jeugddiploma.

Voor het Provinciaal Atletiekcomité was Staf Lanckriet onze vertegenwoordiger. Zijn termijn
zat er op en hij heeft zich na 24 jaar dienst niet meer herverkiesbaar gesteld. Hij wordt opgevolgd door
Lydie Goethals die voortaan voor AVMO in het Provinciaal Comité zal zetelen. Bedankt, Staf, voor je
jarenlange inzet en succes aan Lydie!

- We duimen voor onze voorzitter Karel Cannaert, die op 12 maart het 2de luik van zijn
examen voor internationaal jurylid aflegt. In zijn schriftelijke proef was hij vorig jaar glansrijk
geslaagd, nu nog het mondelinge deel. Succes, Karel!
- Tijdens de nationale dag van de jury worden twee AVMO-juryleden gehuldigd:
Marc Servranckx en Rita Debusschere, ze hebben beide 30 jaar dienst.
- En in de vorige uitgave van het clubblad stond het al vermeld: wie geïnteresseerd is in de jurywerking
en een gratis opleiding wil volgen, kan nog altijd terecht bij Rita. Er is op zaterdag 12 maart een lesdag
voorzien in Tielt.

Als club hebben we het geluk dat we kunnen rekenen op een schare trouwe
medewerkers. Zonder hen zou de club moeite hebben om te ‘overleven’ Maar
om niet altijd dezelfde mensen te moeten aanspreken, willen we graag onze
groep vrijwilligers uitbreiden. We doen hierbij een warme oproep naar helpende
handen onder het motto ‘vele handen maken licht werk’
Vooral op de dagen dat we wedstrijden organiseren kunnen we extra hulp
gebruiken, o.a. het plein gereed maken en tijdens de wedstrijd zelf: harken in de
verspringbak, de blaadjes ronddragen, de werptuigen terugbrengen, enz… Ook in
het clubhuis is er dan veel bedrijvigheid.
Geef je naam op aan Rita, indien je, zelfs al is het maar voor een uurtje, mee wil
helpen. Dank bij voorbaat!
********************
Op 15 januari kon het sportwereldje van Tielt genieten van een mooi dansspektakel. Maar waarvoor
uiteindelijk iedereen naar de Europahal trok, was voor de uitreiking van de Tieltse sportprijzen en de
huldiging van de kampioenen. Tussen de dansjes door werd alles aaneengepraat door presentator Stefaan
Lammens en de gastvedette was wielerlegende Roger Decock, de oudste renner die de Ronde van
Vlaanderen won (en nog vele andere koersen) De aanwezige Molenlanders waren benieuwd of de
ingediende kandidaturen weerhouden zouden worden en niet alleen dat, maar ook de uitverkorenen
zouden worden. En ja, hoor, het werd voor AVMO een topavond! Een opsomming: sportvrouw van het jaar:
Charlotte Haspeslagh, sportman van het jaar: Jan Petralia en sportploeg van het jaar: de kampioenenploeg
van de masters heren 4x800m, zijnde: Christophe Willems, Jeroen Tanghe, Bart Huys en Günther
Vanhoutte! Daarmee mogen we wel zeggen dat de drie belangrijkste prijzen voor AVMO waren. Proficiat
aan allen! Jullie zijn een toonbeeld van inzet en doorzettingsvermogen!
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En in Ardooie ging de sportprijs van het jaar 2015 naar Hanne Claus. Haar prestaties van vorig jaar gingen
niet onopgemerkt voorbij en zij werd beloond met de sporttrofee.
Proficiat, Hanne!
In de verkiezing van ‘Krak van je gemeente’ kwam Hanne als 2de uit de bus.

UITSLAGEN
Veldlopen

In de uitslag van de CrossCup in Brussel (op 20 december) vinden we drie AVMO-ers. In de
korte cross werd Jan Petralia 21ste op 84 startenden en bij de masters deelde Dirk Lannoo zijn wedstrijd
wat beter in dan Bart Verkaemer, die in het begin het hoge tempo wilde volgen. Zij werden op 78
deelnemers, respectievelijk 18de en 27ste.
11


Voor Rieme was hun cross op 27 december een groot succes. Ze konden rekenen op een massa
deelnemers. Daartussen vinden we drie Molenlanders: bij de seniors werd Evelyn Devoldere 41ste op 43 en
bij de masters vinden we Stijn Vandevelde op een 5de plaats (op 101) en Marleen Hoorelbeke werd 17de op
37.

Op 3 januari vond de veldloop van Grimbergen plaats. In de uitslag vinden we naast drie
jeugdatleten ook 2 masters terug. Bart Verkaemer werd 17de op 62 deelnemers. Stijn Vandevelde nam de
start bij de seniors en eindigde 8ste op 29 deelnemers.

Op 10 januari verkozen Marleen Hoorelbeke en Dirk Lannoo de cross in Zottegem. Dirk omdat
er bij de masters een aparte reeks voor de 50 plussers geprogrammeerd stond en Marleen omdat dochter
Ashley er ‘speciale’ connecties heeft… Marleen en Dirk eindigden beide op de 5de plaats.
De meeste AVMO-crossliefhebbers waren actief in Maldegem. Daar krijg je geen vuile voeten en moet de
wasmachine geen overuren kloppen, want lopen in een park is wat anders dan ploeteren door het slijk.
Door concurrentie van nog 2 Oost-Vlaamse organisaties kwam er duidelijk minder volk afgezakt naar
Maldegem; Molenland was er met 40 atleten. De namiddag begon schitterend met 2x een tweede plaats
voor de benjamins, daarna moest men zich tevreden stellen met enkele dichte ereplaatsen. Maar sowieso
proficiat aan iedereen voor jullie inzet.
Cadetten

(41)

11/ Matice Van Walleghem – 22/ Milan Verschaeve – 25/ Lukas Scheffers – 33/ Thomas Depuydt –
37/ Iwein Claus – 38/ Rune Defour

Scholieren

(22)

4/ Lieze Slos – 10/ Jolien Madou – 19/ Camille Deceuninck

Juniors

(7)

7/ Lisa Vandekerckhove en 6/ Kevin De Grande (17)

Seniors

(20)

17/ Elke Bruwier en 10/ Bjorn Saelens (19)

Masters

(65)

48/ Pol Vackier



Ieper – 17 januari

Cadetten

(37)

10/ Matice Van Walleghem – 20/ Milan Verschaeve – 26/ Lukas
Scheffers – 30/ Thomas Depuydt – 31/ Hannes Terryn – 36/ Iwein
Claus

Scholieren

(28)

9/ Jolien Madou – 18/ Renée Dewitte

Juniors

(7)

3/ Kjillsea Devoldere

Masters

(38)

1/ Stijn Vandevelde – 2/ Frederik Colpaert – 30/ Pol Vackier

Masters 50+

(4)
3/ Christa Geerolf
Slechts 29 atleten van Molenland kwamen in Ieper aan de start. Onder een stralend winterzonnetje kregen
ze een mooi beloopbaar parcours voorgeschoteld. De cadetten jongens waren weer trouw op post en
liepen voor wat ze waard waren. Bij de juniors was er een dik verdiende 3de plaats voor Kjillsea en mama
Christa deed niet voor haar onder. Bij de masters kaapten 2 AVMO-klasbakken goud en zilver weg.
Proficiat!

De veldlopen volgen elkaar vlug op. De week na Ieper kregen de atleten de Westhoekcross in
Veurne voorgeschoteld. De weersomstandigheden waren ideaal, maar het parcours was door de glibberige
ondergrond verraderlijk zwaar en tempolopen was door de veelvuldige bochten extra moeilijk. Master
Frederik Colpaert kwam uit in de seniorenreeks en mag zeer tevreden zijn over zijn prestatie, want hij werd
2de. Bij de cadetten eindigde Matice Van Walleghem als 7de, Milan Verschaeve werd 12de en Rune Defour
22ste. Bij de seniors dames werd Melissa Nobus mooi 5de en dezelfde ereplaats was er voor Marleen
12

Hoorelbeke bij de masters. Kevin De Grande eindigde bij de juniors ook in de toptien, hij werd 8ste. Hij werd
van nabij gevolgd door Dirk Lannoo die bij de masters 14de werd en tenslotte Pol Vackier die 30ste werd. Tot
daar de beperkte Molenland-delegatie in Veurne.

Op zondag 7 februari werd het provinciaal kampioenschap veldlopen gehouden te Poperinge.
Wie dacht een gezondheidsloopje rond voetbalvelden voorgeschoteld te krijgen, was er aan voor de
moeite. Het parcours was zanderig, bochtenrijk met enkele modderstroken en dan nog wat lasteiger
gemaakt met enkele strobalen.
Slechts 44 AVMO-ers zetten hun beste beentje voor. Een stuk minder dan in het verleden maar daar
hebben de aanwezigen geen schuld aan, integendeel dank en proficiat aan alle deelnemers. In totaal
keerden 7 atleten met een medaille huiswaarts. Voor een titel was het wachten op de masters: Frederik
Colpaert (M35), Dirk Lannoo (M50) en Marleen Hoorlebeke (W50) Brons was er voor Lieze Slos bij de
scholieren °99.
Cadetten 2002

(21)

4/ Matice Van Walleghem – 15/ Hannes Terryn – 20/ Rune Defour

Cadetten 2001

(16)

9/ Milan Verschaeve – 16/ Iwein Claus

Scholieren 2000

(15)
(15)

5/ Jolien Madou
10/ Jens Tanghe

Scholieren 1999

(9)

3/ Lieze Slos – 7/ Camille Deceuninck

Juniors

(7)
(10)

6/ Kjillsea Devoldere
7/ Kevin De Grande

Seniors

(7)
(18)

7/ Katrijn Van Hulle
5/ Misha Declerck

Masters

(14)
(57)

4/ Marleen Hoorelbeke (1ste W50)
1/ Frederik Colpaert (1ste M35) – 17/ Dirk Lannoo
(1ste M50) – 29/ Geert Royaert – 39/ Pol Vackier

Korte cross

(9)

8/ Charlotte Haspeslagh – 9/ Christa Geerolf


Op Valentijnsdag was er de CrossCup in Rotselaar en dat was ook het Vlaams kampioenschap.
Dirk Lannoo ging er zijn goede conditie testen; bij de masters M50 eindigde hij op een mooie 6de plaats en
dit op 31 deelnemers.

Indoor

Op de dag van de Kerstcorrida is er traditioneel ook een indoorwedstrijd gepland. Dat is dus
altijd moeilijk kiezen voor de piste-atleten van Molenland, maar enkelen combineren de twee wedstrijden:
eerst maximale inzet op de indoorpiste en dan de Corrida lopen als duurloop. Dat zijn echte doorzetters!
In de uitslag vinden we enkele kersverse cadetten terug die voor het eerst in de topsporthal actief waren en
enkele atleten die van categorie veranderd zijn, dus een resem persoonlijke records als gevolg. Maar het
zijn 2 masters die op het kortste nummer een clubrecord vestigden! Een overzichtje:
Cadetten

Ibe Maes: 60m: 10.13 (PR) – ver: 3m09
Julie Mouton: 60m: 8.92 (PR) – ver: 4m09 (PR)
Margot: 60m: 9.02 (PR)
Iwein Claus: 60m: 8.97 (PR) – kogel: 8m13 (PR)
Andreas Maton: 60mH: 10.42 (PR)
Scholieren

Pauline Callens: 60m: 9.08 – kogel: 6m76
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Hanne Claus: 60m: 8.26 (geen tijd Hanne waardig, maar door een slechte start, heeft Hanne gewoon
uitgelopen…)
Juniors

Stephanie Callens: 200m: 29.08 (PR) – kogel: 7m26 (PR)
Jarne Deprez: 60m: 7.76 (PR) – 200m: 27.06 (niet kunnen doorlopen door een lichte blessure)
Masters

Brecht Braeckevelt: mijl: 5.00.45 (PR)
Sarah Vermeersch: 60m: 8.90 (CR!)
Didier Laureys: 60m: 8.10 (PR + CR!)

In een korte tijdspanne proberen de indooratleten
zoveel mogelijk aan hun trekken te komen; zo trok er een
kleine AVMO-delegatie op 2 januari richting Topsporthal. Er
werden weer mooie prestaties geleverd en Didier en Brecht
liepen hun 300m in dezelfde reeks op het scherp van de
snee met CR’s als resultaat.
Cadetten

Julie Mouton: 60m: 8.79 (PR) – ver: 4m09 (PR)
Margot: 60m: 9.10
Andreas Maton: 60mH: 10.39 (PR) – polsstok: 2m00 (PR)
Iwein Claus: 60m: 8.73 (PR) – kogel: 8m16 (PR)
Juniors

Mathijs Maton: 300m: 38.02 (PR)
Masters

Brecht Braeckevelt: mijl: 5.00.45 (PR)
Didier Laureys: 60m: 8.10 – 300m: 42.03 (PR + CR!)
Brecht Braeckevelt: 60m: 8.52 (PR + CR!) – 300m: 42.01 (PR
CR!)

+


Provinciale kampioenschappen – 9 januari
Verheugend was het feit dat weer enkele ‘nieuwe’ atleten de smaak te pakken krijgen om aan competitie
te doen en afgaande op al die persoonlijke records zijn de resultaten erg hoopvol. Dat belooft voor
volgende zomer! Er werd in totaal 4x goud behaald, 3x zilver en 2x brons. Proficiat à iedereen voor jullie
inzet!
Overzichtje van de prestaties:
Cadetten

Liselot Vande Weghe: 60m: 9.13 (PR) – ver: 3m57 (PR)
Julie Mouton: 60m: 8.85 – ver: 3m72
Tine Declerck: 60m: 9.32 (PR) – ver: 3m83 (PR)
Margot: 60m: 8.94 (PR) – 200m: 31.88 (PR)
Charelle Cool: 60m: 8.70 (PR) (reeksen) en finale: 8.75 – 200m:
29.50 (PR)
Iwein Claus: 60m: 8.72 (PR) – 200m: 28.82 (PR)
Andreas Maton: 60mH: 10.29 (PR) – 200m: 27.87 (PR)
Scholieren

Pauline Callens: 2/ hinkstapspringen: 8m64 (PR) – 3/ ver: 4m42 (PR)
Hanne Claus: 60m: 7.95 (reeksen) en 1/ finale: 7.89 – 1/200m:
25.45
Hanne Scheffers: 60m: 8.30 (reeksen) en 3/ finale: 8.23 (PR) –
1/ hinkstapspringen: 10m26
Thomas Vanluchene: 60m: reeksen: 7.88 (PR) en finale: 7.86 (PR) –
200m: 25.91 (PR)
Juniors

Stephanie Callens: 1/ hinkstapspringen: 9m48 – kogel: 7m19
Seniors
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Pauline Vackier: 2/ 800m: 2’48.45 – 2/ kogel: 8m83
Masters

Annick Coene: kogel: 6m86
Didier Laureys: 200m: 26.35


Indoormeeting – 16 januari

Cadetten

Charelle Cool: 60m: 8.66 (PR) – 200m: 29.08 (PR)
Julie Mouton: 60m: 8.80 (PR) – 200m: 29.56 (PR)
Iwein Claus: 60m: 8.76 – 200m: 29.06
Scholieren

Hanne Claus: 200m: 25.57
Juniors

Ellen Claus: 60m: 8.62 – 200m: 28.95
Masters

Didier Laureys: 60m: 8.08 (PR + CR!) – 200m: 25.83 (PR + CR!)

Vlaams kampioenschap cadetten/scholieren – 24 januari
Voor Andreas en Charelle was het een allereerste kennismaking met een kampioenschap. Voor een
uitgebreid verslag kunnen jullie terecht op de website. Maar hier nog eens de prestaties met de
prachttijden van Hanne, beloond met 2x zilver.
Charelle: 60m: 8.67 – Andreas: 60mH: 10.38 – Hanne Scheffers: hss: 10m49 (PR) – Hanne Claus: 60m:
reeksen: 7.78 en 2/ finale: 7.69 (PR + CR!) en 2/ 200m: 24.78 (PR + CR!)
 Op de schoolkampioenschappen werden weer persoonlijke records bij de vleet verbeterd.
Charelle Cool: 60m: reeksen: 8.54 (PR) en finale: 8.59 – 200m: 28.89 (PR)
Julie Mouton: 60m: 8.78 (PR) – 200m: 29.23 (PR)
Margot Marreel: 60m: 8.92 (PR) – 200m: 32.13
Ibe Maes: 60m: 9.80 (PR) – 200m: 33.94 (PR)
Andreas Maton: 60m: 8.50 (PR) – 200m: 27.94
Lukas Scheffers: 800m: 2’37.22 (PR)
Pauline Callens: 60m: 8.93 (PR) – ver: 4m31
Hanne Scheffers: 60m: 8.23 – ver: 4m88 (PR)
Michiel Maes: ver: 5m19 (PR) – kogel: 9m80 (PR)


Hanne Claus was de enige AVMO-atlete aanwezig op de Vlaamse kampioenschappen Alle
Categorieën. Ze was ingeschreven voor de 200m. Ze won haar reeks in 24.99, daarmee behaalde ze de 4de
tijd van alle deelnemers. Die positie werd bevestigd in de finale die ze liep in 24.96.

Op 5 februari nam Ellen Claus deel aan het open Belgisch studentenkampioenschap. Ze won de
beide reeksen van de 60m en de 200m; de 60m in een scherpe 8.49 en de 200m in een persoonlijke besttijd
van 28.64. Proficiat, Ellen!

Belgisch en Vlaams kampioenschap meerkampen – 6 februari
Net als
vorig jaar, toen Faith Maes, goud won bij de cadetten, trok nu master Sarah Vermeersch naar Gent op zoek
naar medailles en clubrecords. Deze laatste kwamen bij de vleet, maar omdat de prestaties van alle
leeftijdscategorieën samen gequoteerd worden via omzetting volgens een vastgestelde leeftijdstabel, was
het moeilijk voor Sarah om op te tornen tegen kleppers die een 10-tal jaar ouder zijn, want hun prestaties
zijn automatisch meer punten waard. Sarah werd in de totaalstand 6de maar kon toch nog op het nippertje
de bronzen medaille veroveren voor het Vlaams kampioen-schap. Dit was echt wel oververdiend, want
door een kuitblessure kon ze de 800m niet uitlopen (ze moest wél starten, anders zou ze geen
totaalklassement behaald hebben in de meerkamp) De prestaties van Sarah waren: 60mH: 12.39 (CR!) –
hoog: 1m15 (PR + CR!) – ver: 3m88 (CR!) – kogel: 5m88 (PR) en 5-kamp: 1292p (PR + CR!) Proficiat, Sarah!
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Belgisch kampioenschap 4x200 – 13 februari
Onder het motto meedoen is belangrijker dan winnen, schreven Hanne Scheffers, Stephanie Callens,
Hanne en Ellen Claus zich in voor het BK 4x200 indoor. Dat dit kampioenschap doorgaat tijdens de
internationale IFAM meeting is natuurlijk leuk meegenomen, want na de wedstrijd konden ze nog genieten
van een hoogstaande meeting met veel nationale en internationale atleten.
De baanindeling zat niet echt mee voor startster Hanne Claus. Baan 1 is nu niet bepaald een ideale baan.
Veel meters kon ze dan ook niet goedmaken op de andere deelnemers, zodat zus Ellen als laatste aan haar
baanronde kon beginnen. Toen Stephanie bij aanvang van haar ronde eerst nog rond een paar hindernissen
– lees atletes – moest slalommen, verdween de kans op een nieuwe besttijd, ondanks de aanmoedigingen
van de AVMO supporters aan de finishlijn. Het was Hanne Scheffers die tenslotte de klok deed stilvallen na
1’50.94. Ruim boven hun besttijd van vorig jaar.
(met dank aan Koen voor het verslagje)
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Lopen en verkeer
Als loper/jogger verlaten we dikwijls de veilige loopomgeving van de piste of het sportdomein en
begeven we ons op de openbare weg. Als we op de openbare weg lopen moeten we toch rekening
houden met een aantal zaken.
1. Wettelijke bepalingen
 Wat is een loper?
Een loper wordt in de wegcode aanzien als een wandelaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen een loper en een wandelaar, niet tegenstaande de snelheid van een loper hoger ligt dan
deze van een wandelaar.
 Waar moet je lopen?
Als loper moet je altijd op het trottoir lopen, is dit er niet, dan loop je op het fietspad. Is er geen
fietspad dan loop je op de berm en is er geen berm, dan mag je op de straat lopen.
Hou er wel rekening mee dat de fietsers op het fietspad voorrang hebben op de lopers.
 Waar moet je op de openbare weg lopen?
Algemene regel: aan de linkerkant van de weg en achter mekaar.
Uitzondering: groepen mogen aan de rechterkant van de weg en per 2 lopen
Wat is een groep: hierover is de wetgeving niet eenduidig. Als regel stelt men dat een groep
bestaat uit minsten 5 leden EN 1 begeleider/trainer die de groep actief stuurt. De groep moet
samen één geheel vormen.
Starten in groep die dan na enkele kilometers uiteenvalt in kleinere groepjes is GEEN groep
meer.
 Wat op een kruispunt?
Op een kruispunt gelden volgende regels:
Je moet altijd de verkeerlichten respecteren. Ook als een deel van de groep overloopt bij het
groene licht en de groep is niet volledig gestart met de oversteek als het licht rood wordt, dan
moet de rest van de groep wachten aan de lichten.
 Hoe de weg oversteken?
Je moet altijd de oversteekplaatsen voor voetgangers gebruiken om over te steken. Ben je
verder dan 30 m van een oversteekplaats dan mag je de weg daar oversteken. Maar binnen de
30 m moet je de oversteekplaats gebruiken.
tip: de afstand tussen 2 straatlantaarns is ongeveer 30 m.
 Gebruik van het verkeersbord C3
Dit bordje mag enkel gebruikt worden om het aankomend verkeer er op
te wijzen dat er een groep lopers de weg oversteekt.
Je mag dit bordje NIET gebruiken om het verkeer actief stil te leggen.
voorbeeld: je wenst de weg te dwarsen met een groep lopers. Je laat
het aankomende verkeer door en als de weg vrij is, begin je met de
oversteek. Op dat moment pas mag je het bord C3 opsteken om het
aankomend verkeer te verwittigen dat een groep de weg oversteekt.
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2. Lopen in het donker
Ook hier gelden de algemene regels van punt 1, maar belangrijk is het de zichtbaarheid van de
loper ten opzichte van het andere wegverkeer.
 Kledij
Onze kledij beïnvloed in heel grot mate of we gezien worden door het verkeer. Enkele
feiten:
Donkere kledij:
Wanneer je donkere kledij draagt, dan wordt je pas door een aankomende auto
opgemerkt als deze op 20 m van je genaderd bent. Als je nu weet dat een auto bij een
snelheid van 50 km/u 27,5 m nodig heeft om tot stilstand te komen, dan begrijp je dat
donkere kledij uit den boze is.

Heldere kledij
Je bent zichtbaar vanaf een afstand van 50 m

reflecterende kledij
Je bent zichtbaar van op 150 m afstand

Reflecterende kledij moet voldoen aan de EN 1150-norm. Dit staat vermeld op het etiket
van het fluohesje.
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Verlichting
Fluohesjes zijn goed om te lopen, doch extra verlichting maakt dat je nog zichtbaarder
bent.
Voor groepen geldt de volgende regel :

Loop je rechts van de weg: witte licht vooraan, rode achtereen
Loop je links van de weg rode licht vooraan en witte licht achteraan.

3. Als het fout gaat
Als het toch eens fout gaat, zorg er dan voor dat je volgende zaken zeker in acht neemt:
 Doe steeds een GSM mee. Hiermee kan je de hulpdiensten verwittigen
noodnummer: 112 Bel deze mensen rustig op en beantwoord alle vragen die zij stellen. Zo
kunnen de juiste hulpverleners uitgestuurd worden.
 Indien nodig, beadem de gewonde. Geef de gewonde de eerste zorgen.
 Breng de rest van de groep in veiligheid
 Probeer aan de hulpdiensten en politie een helder relaas te geven van de gebeurde feiten.
Leg ook uit waarom je bepaalde zaken gedaan hebt.
Voorbeeld, we liepen aan de rechterkant van de weg, want links konden we niet zien of er
verkeer aankwam door de overhangende struiken.
 Verwittig AVMO voor de administratieve afhandeling van het ongeval.

Bronvermelding:
Deze gegevens en afbeeldingen werden gehaald van de powerpoint die ons ter beschikking werd
gesteld na de bijscholing van 6 feb 2016. Deze bijscholing werd georganiseerd door de VAL en
werd gegeven door Katrijn Braeckman van verenigingen voor verkeersveiligheid.
Meer informatie vinden jullie op www.sportenverkeer.be.
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A.V.M.O. TRAININGSSCHEMA - VANAF APRIL
DAG
Maandag

UUR
18u3020u00
18u3020u00

CATEGORIE

DISCIPLINE

TRAINER

PLAATS

vanaf pupil

horden

Sarah

vanaf pupil

discus

Lisa

clubhuis
binnenplein
piste

benjamins
pupillen

algemeen
algemeen

miniemen

algemeen

Griet/Ann
Marino
Lien
Joost

vanaf pupil
kadetten

polsstokspr.
algemeen

Manu
Peter
Franck

vanaf scholier

sprint
afstand
afstand

Rita
Els
Kristof

benjamins
pupillen/miniemen
vanaf pupil
kadetten
vanaf kadet
vanaf scholier
vanaf junior
op afspraak(vanaf
mei)

algemeen
algemeen
hoogspringen
algemeen
sprint
afstand
afstand
polsstokspr.

Griet/Ann
Marino/Lien/Hanne
Joost
Franck
Rita/Hanne
Els
Kristof
Paul
Vanwalleghem

vanaf pupil

kampnummers

Rita/Marino

vanaf kadet
vanaf junior
secretaris/sprint
coördinator
sportcom.
benjamins
benjamins
pupillen
pupillen /speer
miniemen/hoog
kadetten
kadetten
>= scholieren-afstand
>= junior-afstand

afstand

Els
Kristof

Dinsdag
18u30Woensdag 19u45

18u3020u00

clubhuis

Donderdag
Vrijdag

18u3019u45

Zaterdag

18u0020u00
10u0011u30

Zondag

10u0011u00

Rita Debusschere
Gunther Vanhoutte
Griet Lambrecht
Ann Voorts
Lien Coussens
Marino Maes
Joost Vanluchene
Franck Cannaert
Peter Willems
Els Van Coillie
Kristof Haverbeke

clubhuis

clubhuis

rita.debusschere@skynet.be

volgens afspraak
volgens afspraak
0496/41 82 37

gunther.vanhoutte@telenet.be
grietlambrecht@telenet.be
annvoorts1972@gmail.com;
liencoussens@telenet.be
marinomaes@hotmail.be
joostvanluchene@hotmail.com
franckcannaert@hotmail.be
peter.willems@mariagaard.be
els-van-coillie@telenet.be
kristof_haverbeke@telenet,be

0484/93 54 65
0486/95 41 22
0496/03 09 10
0498/33 70 07
0478/58 97 91
0472/52 67 79
0474/08 73 01
0499/37 90 87
0472/76 74 45
0486/64 54 65
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Paul Vanwalleghem
Emmanuel Audenaert
Sarah Vermeersch
Hanne Claus
Lisa Vanluchene
Jo Vandaele

polsstokspringen
initiatie polsstokspr
horden
sprint
discus
>= cadet - discus

paul.vanwalleghem@hotmail.com
emmanuelaudenaert@yahoo.co.uk
sarah@meersie.be
claus.hanne@hotmail.com
lisavanluchene@hotmail.com
jodiscus@telenet.be

0477/55 66 17
0478/29 45 65
0477/80 41 68
0484/48 15 86
0474/25 70 51
0476/44 79 99


Enkelen krijgen de smaak te pakken om aan indooratletiek te doen in de Topsporthal te Gent.
Een groepje miniemen, een pupil en benjamin namen op 19 december deel aan allerlei proeven en ze
behaalden allen persoonlijke records.
Tibe Vandekerckhove: 60mH: 11.48, 60m: 9.43, ver: 3m16 – Victor Dedecker: 60m: 9.72, 1000m: 3’26.90 –
Léon Dedecker: 60m: 9.55, 1000m: 3’21.87 – Bernard Laureys: 1000m: 3’08.49 – Robbe Callens: 1000m:
3’19.65 – Thijs Gelaude: 1000m: 3’33.10 – Baptiste Laureys: 3’24.67. Pupil Hanne Callens liep de 1000m: in
3’52.80 en benjamin Achiel Dedecker spurtte de 60m in 11.86.
Knap van iedereen!


Lore Van Hecke kon niet deelnemen aan de Kerstcorrida, dus is ze dan maar de dag erna
naar de veldloop van Rieme getrokken. En zoals het van haar gewoonte is, mocht ze ook daar het podium
op: Lore werd 3de (op 30 deelnemers) Proficiat!

Lore Van Hecke, Léon en Victor Dedecker gingen op 3 januari naar Grimbergen en ze
hebben daar de kleuren van Molenland met 2 podiumplaatsen uitstekend verdedigd! Lore was bij de 2de
jaars benjamins de beste van de 50 deelnemers en mocht dus bovenaan op het podium pronken. Bij de
eerstejaars miniemen mocht Léon met een 3de plaats ook het podium op. Victor eindigde als vijfde; als hij
zo verder progressie maakt, zal het niet lang meer duren vooraleer ook hij op het podium staat! Proficiat
Lore, Victor en Léon!
De dag voordien vergezelde Jorun Claus haar broer naar de Topsporthal om er de 60m te lopen; ze liep die
in 10.46, een persoonlijk record.

Op 10 januari stond benjamin Chloë Ameye aan de start van de veldloop te Zottegem. Ze
behaalde een heel behoorlijk resultaat, want ze werd 23ste op 31 deelnemers.
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Chloë was aan de slag bij haar familie in Zottegem; een grote groep jeugdatleten daarentegen gaf gehoor
aan de oproep van de trainers om naar Maldegem te gaan voor de jaarlijkse veldloop (eerder een parkloop)
Voor de eerste cross van het nieuwe jaar kwam er een mooi groepje jeugdatleten opdagen. Hun uitslagen:
Ben 2008
(45)
2/ Lonneke Callens – 7/ Jorun Claus – 9/ Maïté Vervaecke – 14/ Heleen Lamont – 37/ Nienke
Huys
(48)
48/ Freek Braeckevelt (in Maldegem mochten de kangoeroes deelnemen bij de benjamins…)
Ben. 2007
(30)
2/ Lore Van Hecke
(50)
38/ Achiel Dedecker
Pup. 2006
(33)
12/ Michelle Cool
(42)
4/ Mats De Brabandere – 25/ Lars Braeckevelt – 41/ Rémi Vervaecke
Pup. 2005
(34)
4/ Hanne Lamont – 15/ Hanne Callens – 34/ Lore Maes
(2)
5/ Luka Depuydt – 49/ Tibo Eeckhout
Min. 2004
(33)
6/ Noor Braeckevelt – 7/ Lise Lamont – 26/ Babette Deceuninck – 29/ Ona Ballon
(33)
5/ Léon Dedecker – 7/ Victor Dedecker – 13/ Baptiste Laureys
Min. 2003
(37)
9/ Bernard Laureys – 19/ Robbe Callens – 36/ Tristan Verschaeve

Ieper – 17/01/2016
Na een week van vorst, winterse buien en regen, scheen de
zon over de zware, vettige omloop in Ieper. De omloop was
een beetje aangepast na vorig jaar en was goed
beloopbaar. Slechts 16 atleetjes tekenden present.
Pechvogel van de dag was Emiel die 2x geraakt werd door
een spike en daardoor moest opgeven. Lonneke en Lore
stapelen de podiumplaatsen op, maar natuurlijk streed
iedereen voor wat hij waard was! Proficiat aan iedereen!
Ben 2008
(21)
2/ Lonneke Callens – 9/ Heleen Lamont
Ben. 2007
(27)
2/ Lore Van Hecke
Pup. 2006
(28)
14/ Michelle Cool
(34)
22/ Lars Braeckevelt
Pup. 2005
(30)
7/ Hanne Lamont
(35)
11/ Luka Depuydt – opgave van Emiel Velghe
Min. 2004
(26)
4/ Lise Lamont – 6/ Noor Braeckevelt
(23)
6/ Baptiste Laureys – 12/ Tibe Vandekerckhove
Min. 2003
(18)
15/ Marthe Arickx
(32)
4/ Bernard Laureys – 24/ Michiel Depuydt – 32/ Tristan Verschaeve


Maxime De Witte is soms te vinden in de uitslagen van de meetings in de Sportschuur te
Hoboken. Op 3 januari liep hij de 60mH in 10.89 (PR) en de 60m in 8.81.
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Op 16 januari, tussen een massa deelnemers, vonden we enkele jeugdatleetjes terug.
Wout Willems trok voor het eerst zijn indoorspikes aan: hij liep de 60m in 9.34 (PR) en een team bestaande
uit Bernard en Baptiste Laureys, Brecht Gordier en Robbe Callens deden een poging om het clubrecord op
de 4x200m te verbeteren. Ze slaagden glansrijk in hun opzet! Ze liepen de vier baanronden in 2’04.06.
Proficiat jongens!

Op 24 januari stond de volgende veldloop op de kalender, dit keer in Veurne.
Voor de derde wedstrijd in evenveel weken kwamen 17 atleetjes opdagen. Naast Lore, die
gewoontegetrouw op het podium staat, was het de beurt aan Noor die na een heel knappe wedstrijd de 2de
plaats veroverde. Er waren verder een handvol toptien plaatsen, maar natuurlijk ook een pluim aan
iedereen die met veel doorzettingsvermogen de eindstreep haalt!
Ben 2008
(17)
4/ Maïté Vervaecke – 13/ Nienke Huys
Ben. 2007
(23)
2/ Lore Van Hecke – 22/ Chloë Ameye
Pup. 2006
(29)
15/ Lars Breackevelt – 24/ Karsten Huys – 29/ Rémi Vervaecke
Pup. 2005
(14)
9/ Hanne Callens
(32)
16/ Emiel Velghe – 28/ Tibo Eeckhout
Min. 2004
(23)
2/ Noor Braeckevelt
(27)
4/ Léon Dedecker – 5/ Victor Dedecker – 8/ Baptiste Laureys
Min. 2003
(29)
5/ Bernard Laureys – 16/ Robbe Callens – 28/ Tristan Verschaeve
Tijdens de scholenkampioenschappen, op woensdag 27 januari,
liepen 2 Molenlandse
miniemen in de kijker. Ze namen allebei deel aan de 800m en het verspringen. Bernard Laureys was erg
succesvol, want hij behaalde brons op de 800m in een clubrecordtijd; de nieuwe besttijd is nu 2’28.92. Hij
sprong ook nog 4m26 ver (PR) en er waren eveneens 2 persoonlijke records voor Robbe Callens: hij liep
2’35.70 en sprong 3m78 ver.



Provinciale veldloopkampioenschappen te Poperinge – 7 februari
De datum van het kampioenschap viel samen met het begin van de krokusvakantie, daardoor waren er toch
een aantal afwezigen, die van een deugddoende vakantie aan het genieten waren. 24 jeugd-atleetjes
namen de start voor een toch wel lastige cross. Eerst was het wat lopen rond het voetbal-veld, maar daarna
kwamen de zand- en modderstroken er aan. Er werd geen overwinning behaald, maar een aantal dichte
ereplaatsen en 3 mooie podiumplaatsen waren het resultaat. We onthouden de knalprestatie van Mats en
Léon en Victor die voor het eerst samen op het podium staan.
Proficiat aan iedereen voor jullie inzet!
Ben 2008
(17)
4/ Jorun Claus – 5/ Maïté Vervaecke – 14/ Eva Lannoo – 17/ Nienke Huys
Ben. 2007
(22)
20/ Chloë Ameye
(31)
28/ Achiel Dedecker
Pup. 2006
(33)
5/ Margot Tanghe – 16/ Michelle Cool
(26)
3/ Mats De Brabandere – 13/ Lars Braeckevelt – 16/ Tuur Lannoo – 19/ Karsten Huys –
24/ Rémi Vervaecke
Pup. 2005
(27)
14/ Hanne Callens – 27/ Lore Maes
(35)
24/ Emiel Velghe – 34/ Tibo Eeckhout
Min. 2004
(21)
6/ Noor Braeckevelt
(26)
2/ Léon Dedecker – 3/ Victor Dedecker – 6/ Baptiste Laureys
24

Min. 2003
(33)
10/ Bernard Laureys – 16/ Robbe Callens – 32/ Tristan Verschaeve


Op zondag 14 februari stond er nog eens een gewone indoormeeting op het programma.
Maxime De Witte liep als opwarmertje voor zijn latere 200m, de 60m in de heel scherpe tijd van 8.45 (PR)
Maar het hoofddoel van de 2 estafetteploegen van AVMO was de 4x200m. Ze lukten beiden mooie tijden:
Léon en Victor Dedecker, samen met Maxime De Witte en Tibe Vandekerckhove klokten af in 2’04.37,
maar Baptiste en Bernard Laureys, Brecht Gordier en Robbe Callens liepen bijna 2 seconden vlugger met
een clubrecord als resultaat! Hun tijd: 2’02.79! Proficiat aan iedereen!

UITGEBREIDE VERSLAGJES VAN DE VELDLOPEN VINDEN JULLIE OP DE WEBSITE !!!

VOLGENDE AFSPRAKEN



Zondag 13 maart 2016 : Belgisch kampioenschap te Wachtebeke

Omloop : Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke.
Eerste
start om 10u15 (aflossingen Benjamins 4 x 750m). Info op www.lottocrosscup.be Het volstaat om
een inschrijvingskaartje in te vullen om te kunnen deelnemen.



Zaterdag 19 maart 2016 : VAL Jeugddag te Gent.

Op zaterdag 19 maart organiseert de Vlaamse Atletiekliga voor de 27ste keer een jeugddag, een
sportevenement voor alle atleetjes van benjamin tot en met miniem. In groepjes van vier atleetjes
wordt de ganse dag geproefd van de verschillende atletiekdisciplines.
Op het programma staat 40m horden, kettingspringen, speerwerpen naar doel, puzzelloop,
uithouding, aflossing, shuttle run, richtwerpen, 30m spurt, medecinbalstoten, evenwichtsproef en
discusrollen. Daarnaast is er nog randanimatie voorzien tussen de verschillende proeven. Per
groepje is een begeleider voorzien, ouders die kunnen zorgen voor vervoer en eventueel een groepje
willen begeleiden laten dit zo snel mogelijk weten aan de jeugdtrainers.
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Pistekampioen 2016
Na het veldloopseizoen is het pisteseizoen aan de beurt. Net zoals in het veldlopen gaan we nu op
zoek naar een pistekampioen. Wie deelneemt aan minstens 5 pistewedstrijden komt in aanmerking.
De kampioen wordt bepaald aan de hand van zijn prestaties op een loop-, werp- en springnummer.
De geleverde prestaties worden omgezet aan de hand van de meerkamp-tabellen. De prestaties met
de meeste punten per discipline worden samengeteld.
Op het einde van het seizoen staat ook onze jaarlijkse verrassingsreis op het
programma. Wie 10 keer deelnam aan een veldloop- of pistewedstrijd kan
inschrijven. (waarvan minstens 3 veldlopen of pistewedstrijden)

Zaterdag 16 april: Beker van Vlaanderen voor pup/min meisjes
Zondag 17 april: Beker van Vlaanderen voor pup/min jongens
De beker van Vlaanderen voor de jeugd is een wedstrijd in clubverband waarbij het heel belangrijk
is om op iedere proef één goed resultaat te hebben. De punten worden toegekend volgens de punten
van de meerkampen (hoe beter resultaat, hoe meer punten we verdienen) We rekenen op jullie om
een zo goed mogelijk resultaat te kunnen neerzetten.

Op het programma staat :
Pupillen: 60 – 60H – 1000 – ver – hoog – kogel – hockeybal – 4 x 60m
Miniemen: 80m – 60H/80H – 150 – 300 – 1000 – ver – hoog – kogel – speer – 4x80

Atletiekreglement betreffende jeugdmeerkampen:

“Indien niet aan minimum 3 proeven wordt deelgenomen, zijn de individuele
prestaties niet homologeerbaar! Deze atleten worden evenwel niet geschrapt uit de
eindstand.”
Het is met andere woorden niet de bedoeling dat atleten enkel komen deelnemen aan individuele
nummers, maar dat ze de volledige meerkamp uitdoen.
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Joggingclubnieuws februari 2016
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beste mensen,
Bij het schrijven van dit joggingclubnieuws zijn we reeds met 118 leden.
Hartelijke dank hiervoor.
Enkelen onder jullie moeten hun lidmaatschap nog verlengen. Doe dit dringend, want sedert
1 januari zijn jullie niet meer verzekerd. Deze mensen kregen onlangs een mailtje toegestuurd.
hieronder ter herinnering de nodige gegevens:
De lidgelden zijn de volgende: 30 EUR voor de kern Tielt en 35 EUR voor de kern Meulebeke. Ook
de voorziene kortingen blijven gehandhaafd.
Het maatschap kunnen jullie verlengen door het gepaste lidgeld te storten op rekening BE07 8917
0402 1966 met vermelding van lidgeld+ je naam.
Ook de oranje fiche moet je ondertekend terugbezorgen. Ben je deze verloren, dan hebben wij nog
een kopietje liggen.

Start to run
Als je mensen kent die wensen de start to run te volgen,
dan kan je hen onderstaande informatie geven:
Meulebeke: start op zondag 13 maart 2013
Tielt: start op dinsdag 15 maart
In Wingene/Zwevezele starten we op 11 april 2016,

De Rotary kerstcorrida
Op 26 december bonden we voor de 29ste maal onze loopschoenen aan. We deden dit een uurtje
later dan de vorige jaren en we kregen van het stadsbestuur een mooie tent als inschrijfzaal en
cafetaria. De jeugd liet zich niet onbetuigd en ze kwamen met ongeveer
140 kinderen meelopen. Ook de 5 km wedstrijden kenden heel wat succes, telkens mochten we
meer dan 300 deelnemers noteren. Ondertussen was het reeds 19u30 toen de 10 km op gang
geschoten werd. Hier kenden we een 100-tal lopers minder dan in 2014, maar toch kwamen er 870
mensen aan de start. Onder hen heel wat leden van onze joggingclub. Het vernieuwde parcours van
de 10 km werd door de lopers fel gesmaakt. De volledige uitslag, met de aankomstfilmpjes vinden
jullie op www.kerstcorridatielt.be. 45 leden van de joggingclub namen de start in deze wedstrijd
Alle resultaten hier vermelden zou onze nieuwsbrief ellenlang maken.
Dit jaar, op maandag 26 december is er opnieuw kerstcorrida. We starten terug om 16u30 en het
parcours van de 5 en 10 km worden behouden.
Kort genoteerd
Marnix Deriemaeker nam op 11 december deel aan de 5de move to Brugge. Hij liep de 10 km in
68’47” hij was hiermee 36ste bij de M60 –lopers (mannen tussen 60 en 65) Hiermee liet hij nog 300
lopers achter zich. Er waren 2767 aankomsten
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Nieuwjaarsdrinks
Sedert een aantal jaren is het een goede jaarlijkse gewoonte om na het lpen van de eerste training
van het nieuwe jaar het glas te heffen en mekaar een voorspoedig en loopvol Nieuwjaar te wensen.
Hieronder de foto’s van zowel het traktaat in Tielt als in Meulebeke.

Wingene Sint Jan en Waregem
Als voorbereiding van onze corrida, maar evenzeer om punten te verzamelen voor ons criterium
liepen een aantal van jullie de Kerstloop in Waregem en de ‘ Rapper dan een Haas’ in Wingene St
Jan. Hieronder de prestaties van onze mensen:

Lefranc Patrice
Arickx Hein
Dedecker Tom
Ver Eecke Stefaan
Naert Filip
Verhelst Bart
Latruwe Johan
Didden Ann
Soenens Erwin
Devooght Franky
Vanneste Luc
De Brabandere Hilde
Verstraete Natascha
Semmetier Sonja
Biliet Ann

Waregem 10 km
42’36”
41’15”

Wingene 6,6 km

45’52
46’49”
48’27”
48’29”
51’56”

44’47”
45’21”
47’54”
45’57
57’15”
52’11”
58’04”

Wingene St Jan 9,7 km
45’02”

29’20”
61’15”

27’35”
32’58”
33’06”
33’12”
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Leffeloop
Zondag 24 januari was het weer Leffeloop. Het zachte winterweer zorgde er voor dat men meer dan
1000 lopers en wandelaars mocht ontvangen in het kleine, maar gezellige Markegem. Een foto
impressie.

De foto’s werden geplukt van de website www.leffeloop.be.
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Clubcriterium
Op 19 februari reiken wij voor de 2de maal de prijzen uit voor ons clubcriterium. Bij de dames
kaapt Hilde De Brabandere de ereprijs ‘Els Vandromme weg en bij de mannen mag Stefaan Ver
Eecke de ererpijs ‘Jan Brunneel’ mee naar huis nemen.
Hilde haalde het voor Ann Didden en Ann Billiet, Stefaan haalde het voor Tom Dedecker en Patrice
Lefranc. Samen met de winnaars mogen zij een waardebon van Runningcenter huiswaarts nemen.
Verder worden er nog enkele waardebonnen uitgeloot onder de aanwezige joggers.
Proficiat, en hou jullie klaar voor de editie 2016 van ons criterium. Gratis inschrijven bij Luc:
luc@jcavmotielt.be.
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WEGATLETIEK
A.V. Molenlandatleten kennen geen winterstop…een kleine samenvatting…

We keren chronologisch terug van 18 januari 2016 tot onze eigen succesvolle Kerstcorrida in Tielt.


“De Winterloop in Deinze op zondag 17 januari”. Altijd mooi meegenomen daar in de Brielmeersen!Els
Van Coillie werd eerste dame op de 8,9 km ( 20ste in 37’37”) en Fabienne De Bruyne ( na lange
revalidatie ) 119de in 51’15” ( hopelijk zonder veel pijn ). Op de 13,2 km werd Alexander Eggerick 3de in
47’21”, Franky George 20ste in 55’40”, Geert Lievrouw 50ste in 1u02’06”, Dirk Vande Walle 67ste in
1u07’21”, Sabine Denolf 71ste in 1u08’50”, Edwin Kint 87ste in 1u15’05” en Jolien Berthier 99ste in
1u18’50”.



“De Bossen Trail in Aalter op zaterdag 16 januari“. We schrijven een natuurloop met +/- 520 deelnemers
, die de uitdaging met hart en ziel liepen. Het team gevoel nam sterk de bovenhand in de eerste helft van de
jogging. Na de hevige regenval van de dagen voordien was het parcours herschapen in een ware water- en
modderpoel. Slechts enkele atleten konden zich zonder natte bovenkledij door deze trail helpen. Vele
valpartijen doch allemaal zonder letsels waren schering en inslag. Alle aangekomenen waren unaniem : wij
komen terug in 2017!In de marathon (lees 43,4 km :):)) kwamen 4 clubmakkers aan de start. Patrick
Deleersnijder, Bart Guillemyn en Jeroen Deroo bleven gedurende bijna de volledige wedstrijd in elkaars
buurt. Luk Maes kwam iets later aan de finish, moe maar voldaan! Patrick werd 67ste in 4u33′.40″, Jeroen
71ste in 4u34’47” en Bart 75ste in 4u39’49”. De tijden spreken: modder en drassig doorheen de bossen van
Aalter. Dit zijn mannen die normaal streven de 3 uur grens op een gewone marathon.Op de 25,4 km terug 4
clubmakkers, waaronder 2 dames en 2 ‘heren’. Marleen Hoorelbeke, Katrien Van Houtte, Pol Vackier en
Rudi Van Bruwaene. Ook zij bleven in elkaars buurt om te helpen uit de modder te komen. Marleen, Rudi
en Pol bleven samen. Katrien kwam een tiental minuutjes later aan. Marleen werd 99ste in 2u23’24”, Rudi
100ste in 2u23’27”, Pol 106de in 2u24’53” en Katrien 176ste in 2u43’51” (op 258 aankomsten).
Op de 10,6 km met 126 aankomsten werd Jens-Magnus Verhelst 63ste in 1u04’01” en Annick Coene 76ste
in 1u07’01”.
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In hetzelfde weekend werd Rita Delodder in Boezinge op de 12,3 km 157ste in 58’47”.



Stijn Fincioen liep als tempoloper voor de Aziatische kampioene ( en winnares van deze wedstrijd in 2015 ).
Volgens Stijn kreeg ze het lastig voorbij de 25km-grens en moest zich tevreden stellen met de 3de plaats.
Stijn liep samen een eindtijd van 2u34 in zware omstandigheden (warmte en luchtvochtigheid ).



In het Nederlandse Egmont aan Zee ( 10/01/16) werd Stijn Fincioen 21ste in 1u12’23” (20.000 deelnemers).
Stijn werd 4de M+35. In Watervliet (09/01/16) was er ook een halve marathon met 228 deelnemers. Erik
Carette werd 208ste in 2u05’49”. En ook op 09/01/16 in Lombardsijde won Charline Vanneste de 10 km!
(25ste in 39’19” en eerste dame).



Ja de Corrida in Tielt..26/12/15…. een prachtige avond, mooie organisatie en proficiat zulle, want ieder jaar
zijn er aanpassingen nodig zowel in parcours als accommodatie. Chapeau: ook dit jaar werd het een
feest. Jan Petralia gaf het beste van zichzelf en werd in de spurt 2de. Jan won al in Tielt. Stijn Fincioen,
de winnaar van vorig jaar moest afhaken wegens een vermeende blessure. Stijn won de week voordien de
corrida in Deerlijk. Door omstandigheden is er geen deftig verslag gemaakt over de corrida in Tielt. Nochtans
heb ik (Erwin) heel veel clubmakkers zien passeren ( op de 5km en de 10 km ) en hen toegeroepen! Proficiat
voor de inzet en deelname ! Jullie waren schitterend !



Luc Maes scoorde terug knap in 2015 ! Luc werd Belgisch Kampioen 24-urenloop M60 en Belgisch
Kampioen Trail catM60.
Luc , een dikke proficiat !
Deze nieuwsbrief kwam tot stand dankzij Rudi. We sporen samen verder… de één al rapper dan de andere
…Sportieve groetjes,
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Wegatleten Bart Verkaemer en Tim Soenens zetten knappe prestatie neer in Franse veldloop

Voor de negende keer trok Bart naar de Cross International de Beauregard in Hérouville Saint-Clair (departement
Calvados Frankrijk). Tim was voor het eerst van de partij. Zij maakten samen met Frederic Van Den Heede en
Christian Plume deel uit van het team van Sportcomité Brugge. Guido Baert van Sportcomité Brugge is sinds
jaren bevriend met de organisatoren van deze wedstrijd en kreeg weer een uitnodiging om met enkele bevriende
atleten aan deze cross deel te nemen.
Voor de geïnviteerde teams is deze wedstrijd een unieke belevenis. De wedstrijd gaat door op het kasteeldomein
Beauregard. De atleten en begeleiders logeren letterlijk midden op het crossparcours. De maaltijden worden
geserveerd in het gerestaureerde kasteel en slaapplaatsen zijn voorzien in een bijgebouw.
Zaterdag 16/01/2016, vroeg in de morgen, vertrokken wij richting Frankrijk om rond de middag, na een rit van
450 km, aan te komen op het domein Beauregard. Op het kasteel werden wij ontvangen door het team van
Sporting Club Hérouville Athlétisme, de organisatoren van deze wedstrijd, die nog volop aan de voorbereidingen
bezig waren. Het eerste aperitiefje werd vriendelijk afgewezen, er stond immers nog een training op het
programma. Wij kregen onze slaapplaats toegewezen en na de installatie volgde de verkenning van het parcours
en een lichte training. Na een verfrissende douche trokken wij nog naar het vlakbij gelegen Ouistreham, een
kleine vissershaven waar ook de Ferryboot van de lijn naar Portsmouth aanmeert. Na een kleine strandwandeling
was er nog tijd voor een drankje in een plaatselijke bar. Om 19u30 werden wij dan op het kasteel verwacht voor
het avondmaal. Na het eten nog wat napraten en de tactiek voor morgen bespreken. Die beklimming neem je best
rechts, in die afdaling moet je links lopen, in die bocht moet je de buitenkant nemen…. en nog veel meer gouden
tips. Om 22u30 dan plichtbewust het licht uit, want morgen moeten wij fris zijn voor de wedstrijd!!!
Zondagmorgen om 8u30 iedereen op de afspraak voor het ontbijt. Lekkere verse Franse stokbroden met kaas,
hesp, confituur, choco… Keuze genoeg. Na het eten nog wat blijven hangen en kennismaken met de andere
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buitenlandse teams uit Engeland en Hannuit. Daarna nog even ontspannen en een uurtje platte rust. Om twaalf uur
volgde dan de laatste maaltijd voor de wedstrijd. Er was weer keuze te over met wijn en taart in overvloed, maar
de atleten hielden het voorbeeldig bij een lichte pastaschotel, de begeleiders daarentegen konden zich laten gaan.
Terug naar de kamer en vanaf nu volledige focus op de wedstrijd. Christian kon door een ongeval op training niet
starten maar ontpopte zich tot de ideale Mental Coach.
Om 15u25 moesten Bart en Frederic aantreden in de wedstrijd voor Masters. In deze zware cross met steile
hellingen en afdalingen en veel scherpe bochten over een afstand van 8360 m gingen 91 deelnemers van start.
Frederic en Bart zetten een goede prestatie neer en behaalden respectievelijk de zesde en achtste plaats.
Om 16u05 was Tim dan aan de beurt. De senioren moesten 9860 m afleggen. Er vormde zich al snel een kopgroep
van drie en daarachter een viertal met Tim. Tim hield goed stand in zijn groepje en in de tweede wedstijdhelft
loste hij zijn gezellen een voor een. De kopgroep was ondertussen ook uiteengevallen. Tim verzwakte niet, kon
het gat dichtlopen op de man in derde positie en ook deze achterlaten. In een zeer sterke laatste ronde kon hij zijn
plaats vasthouden en mocht als derde op het podium. Euforie voor gans het team!
’s Avonds volgde dan nog de receptie en avondmaal op het kasteel. Er werd nog lang nagepraat met de
organisatoren. Zij waren zeer tevreden over de buitenlandse teams die zij hadden geïnviteerd. De Engelsen
wonnen de Masterscross. De atletiekclub uit Hannuit, die met een volledig jeugdteam aanwezig was, behaalde
meerdere podiumplaatsen en Sportcomité Brugge noteerde, met slechts drie atleten aan de start, twee top tien
plaatsen bij de Masters en een derde plaats bij de Seniores. De voorzitter beloofde dat, indien de clubkas het
toelaat, volgend jaar dezelfde teams weer uitgenodigd zullen worden.
Na nog een goede nachtrust en lekker ontbijt namen wij op maandagmorgen afscheid van de mensen van Sporting
Club Hérouville Athlétisme en keerden voldaan terug.
Iedereen kan terugblikken op een fantastisch weekend!
Ignace Verkaemer
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Wegcriterium 2016 AVMO – Running Center Hulste – Agenda met 20 locaties – start op
11/11/15
Een selectie van 20 wedstrijden (uitdagingen en / of sfeermomenten ) moet elke avmo wegatleet een goed
buikgevoel geven èn zeker de kans geven om te kunnen meedoen. Vandaar deze saaie opsomming om jullie
agenda voor eind 2015 en gans 2016 te kleuren ! Met dank aan Rudi voor de PR en het opzoekingswerk. Alle
afstanden gelden voor dames en heren. We starten met …veel goesting…en een goed gevoel om samen ons ding
te doen.


11/11/15 Deinze – Bellem – 7 + 21 km ( de 7km start in Bellem )



13/12/15 Deinze Winterloop – 9 + 13 km ( een prachtige natuurloop doorheen de Brielmeersen : start piste
Deinze )



26/12/15 Tielt Kerstcorrida – 5 + 10 km



28/02/16 Kortemark – 5 + 10 + 20 km



26/03/16 Ingelmunster Brigandsloop – 6 + 12 km



09/04/16 Rollegem-Kapelle – 5 + 13 km



16/04/16 Oostrozebeke , de Ginste – 6 + 10 km



13/05/16



17/06/16 Torhout , de nacht, 10 + 21 + 42 km.



25/06/16 Egem , Saladeloop : 10 km



10/07/16 Tielt Watewyloop : 5 +10 km



20/07/16 Koksijde Strandloop – 5 + 10 km



05/08/16 Ardooie Tassche – 10 km



15/08/16 Heule – 5 + 10 km



20/08/16 Wingene 11 km



03/09/16 Koolskamp – 4 + 10 km



11/09/16 Nieuwpoort – Ieper ( Flanders Fields) – 42 km



11/09/16 Ieper Stadsloop – 7 + 14 km



17/0916 Meulebeke Dynamicarun – 10 + 21 km



25/09/16 Beernem Berenloop – 10 km

Aalter 8 + 16 km
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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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