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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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Secretariaat
Vernieuwen lidmaatschap seizoen 2016-2017
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Joggingclub
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Volgend clubblad verschijnt op woensdag 09 november 2016. Artikels binnen bij eindredactie ten
laatste op vrijdag 04 november 2016. kristof_haverbeke@telenet.be
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REDACTIONEEL

Het atletiekseizoen loopt alweer op zijn laatste ‘voetjes’; er resten alleen nog enkele
kampioenschappen en vanaf oktober hier en daar nog een meeting van ‘de laatste kans’ en ’t zit er
weer op. Hier te lande werd er gedurende de laatste maanden aan allerlei atletiekvormen
deelgenomen onder tropische omstandigheden met al dan niet de gewenste resultaten.
Op Europees en wereldniveau konden we genieten van fantastische kampioenschappen en
Olympische Spelen met als kersen op de taart goud voor de Belgian Tornados en Thomas in
Amsterdam en Nafi in Rio. En vrijdag laatst was er de memorabele editie van de Memorial Van
Damme. Memorabel niet allen door de topprestaties die er geleverd werden, maar vooral door de
overhandiging van de Olympische gouden medaille aan Kim, Elodie, Olivia en Hanna. Zij mogen
zich eindelijk Olympisch kampioen mogen noemen van de 4x100m in Peking in 2008. Het applaus
dat daarop volgde zorgde echt voor een kippenvelmoment.
Volgend jaar is de Memorial op vrijdag 1 september, waarschijnlijk zal er dan nog geen school zijn,
misschien een goede kans om eens te genieten van topatletiek en de sfeer van dolenthousiaste
supporters?
********************
Een nieuw seizoen komt eraan, dus is het weer tijd voor de jaarlijkse betaling van het lidgeld. Net
zoals vorige jaren worden er geen wedstrijdvergunningen aangevraagd bij de VAL als de betaling
van het lidgeld niet is gebeurd. Hou hier dus rekening mee als je aan de eerste crossen of
indoorwedstrijden wil meedoen. De maand oktober is dé maand om je in regel te stellen en
verzekerd te blijven tijdens alle clubactiviteiten.
********************

Bij het wisselen van de atletiekseizoenen is het héél erg gepast om al die mensen te bedanken die
de club draaiende houden. Zonder die medewerkers van voor of achter de schermen, zou
Molenland niet zijn wat het is: een goed functionerende club, waar er op een gezonde manier en
op elk niveau aan sport kan gedaan worden, waar iedereen welkom is, waar een familiale sfeer
onderhouden wordt en waar vriendschap hoog in het vaandel staat! Dankjewel iedereen !!!
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8700 Tielt

FAMILIENIEUWS
Op 12 augustus overleed Mevrouw Angèle Dermaut. Zij werd 91 jaar. Zij was moeder van Griet Devriese en
Mario Petralia en de oma van Fien, Lowie en Jan, allen AVMO-ers.
AVMO biedt langs deze weg haar deelneming aan.

Op 23 augustus overleed Mevrouw Denise Verstaen. Denise werd 84 jaar.
Zij was samen met haar echtgenoot Frans Vanluchene jarenlang een voortrekster van de club.
Méér dan dertig jaar was Denise de verantwoordelijke van het clubhuis, een taak die zij met veel inzet en
toewijding volbracht. Maar Denise deed nog zoveel meer… Het allerbelangrijkste was dat elke Molenlander
bij haar terecht kon: op een zorgzame manier stond zij gereed om iedereen, groot en klein, te helpen en
aandacht of een schouderklopje te geven.
We delen in het verdriet van de ganse familie Vanluchene en in het bijzonder Frans, haar zoon trainer Joost
en Lisa en Hanna, haar kleinkinderen aangesloten bij Molenland.

SECRETARIAAT


Welkom aan de 2 laatste nieuwe leden van het seizoen! We wensen hen veel atletiekplezier toe!
Pupil:
Ferre Van Hecke – Tielt
Senior:
Olivier Vervaecke – Zulte


Leeftijdscategorieën voor het seizoen 2016-2017:
Kangoeroes
°2010
Benjamins
°2009 - °2008
Pupillen
°2007 - °2006
Miniemen
°2005 - °2004
Cadetten
°2003 - °2002
Scholieren
°2001 - °2000
Juniors
°1999 - °1998
Seniors
°1997 en vroeger
Master
de dag waarop men 35j wordt
Beloften:
de eerste 3 jaren als senior
De eerste training van oktober wordt er doorgeschoven van categorie.

Wie op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in het Vlaamse atletiekwereldje kan voortaan
terecht op de nieuwe website van de Vlaamse Atletiekliga: www.atletiek.be aanklikken of
atletiek.vlaanderen invoeren.
De oude website www.val.be blijft nog een tijdje online, maar deze wordt niet meer bijgewerkt en is dus
een soort archief geworden.
En hebben jullie al opgemerkt dat de VAL ook een nieuw logo heeft?
Die is al in gebruik sinds het voorjaar.
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Kalender :

VELDLOPEN
De schoolgaande jeugd kan al eens van het veldlopen proeven tijdens de scholencrossen in Tielt (op
woensdag 28 sept.) en in Zwevezele (op zondag 25 sept.). Alle Molenlandatleten (en de sprinters kunnen
daar ook deugd van hebben!) tekenen echter present op dé eerste afspraak in het veld en dat is de
oefenveldoop in Egem op zondag 16 oktober.
Hier volgt de veldloopkalender tot Nieuwjaar (dit zijn clubverplaatsingen): alle info is te vinden op de site
van de organisatoren.
.zondag 23 oktober: Relays (= aflossingscross per 3) – Blaarmeersen in Gent – Lotto CrossCup
.zondag 6 november: Waregem (paardenrenbaan) – AZW
.zondag 13 november: Maria-Aalter (sportterrein) – HALE
.zondag 20 november: Deinze (Brielmeersen) – DEIN
.zondag 26 november: Roeselare (Schiervelde) – AVR – Lotto CrossCup
.zondag 4 december: Oudenaarde (voetbalterreinen) – ASVO

Om het veldlopen te promoten en in de kijker te zetten, wordt in West-Vlaanderen door
het provinciaal comité een nieuw initiatief gestart. Het betreft een
regelmatigheidscriterium voor de categorieën cadetten, scholieren, juniores, seniores en
masters, zowel vrouwen als mannen. Alle 6 West-Vlaamse veldlopen, alsook het
provinciaal én nationaal kampioenschap worden gequoteerd, dus in totaal 8 wedstrijden,
waarvan de beste 5 resultaten in aanmerking komen voor het eindklassement.

WEGWEDSTRIJDEN
AVMO verleent nog haar medewerking aan:
Dynamicarun – zaterdag 17 september – Meulebeke
Reuzenrun – zondag 9 oktober – Tielt

Eind september zijn er de laatste meetings in West-Vlaanderen, elders zijn er nog soms
werpers meetings, maar wie tot eind oktober op de piste wil actief blijven kan
nog terecht bij enkele Waalse clubs (site van de LBFA raadplegen)

De huldiging van de zomerkampioenen gaat door op zaterdag 22 oktober
om 10u00 in de mooie zaal van Latexco in de Sint-Amandstraat. Worden
verwacht: alle provinciale kampioenen en alle medaillewinnaars van Vlaamse en
nationale kampioenschappen.

De eindstanden van de regelmatigheidscriteriums Oost-West Cup en de Masters Trophy staan op
de website. Enkele Molenlanders hebben een mooie bonus verdiend, aarzel dus niet langer om het nodige
te doen!
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De Olympische Spelen behoren alweer tot de geschiedenis. Door het tijdsverschil was het niet evident om
de verschillende sporten rechtstreeks te volgen. Maar… wie onder jullie is speciaal opgestaan of wakker
gebleven om de spannende ontknoping van de zevenkamp te volgen? Nafi Thiam heeft zich nu al op 21jarige leeftijd in het rijtje van de allergrootste atleten gevoegd. Wie op dat niveau 5 persoonlijke records in
1 meerkamp kan realiseren, heeft de titel dubbel en dik verdiend. Door haar jonge leeftijd lacht de
toekomst haar toe en we hopen dat ze nog jaren de meest complete atlete blijft en de meerkamp
domineert. En met de Europese titel van Thomas Van Der Plaetsen, die ook in Rio een prachtprestatie
neerzetten is de meerkamp duidelijk in de lift.

Hiermee wil ik de atleten aanmoedigen om zo lang mogelijk van alle disciplines te blijven proeven en niet té
vlug te willen specialiseren.
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Vernieuwen lidmaatschap
Seizoen 2016-2017
Op 1 november start het nieuwe atletiekjaar. Oktober is dus ‘dé maand’ om je
lidmaatschap te vernieuwen. Elke atleet die een wedstrijdvergunning had, krijgt
thuis een (oranje) fiche toegestuurd. Kijk de gegevens goed na en breng desnoods
verbeteringen aan. Bezorg die fiche, ondertekend, aan de clubsecretaris of geef die
af in het clubhuis.
Nieuwe leden kunnen aansluitings- en vergunningskaarten verkrijgen in het clubhuis
op woensdag en vrijdag tijdens de algemene training.
Het lidgeld voor het ganse sportjaar (van 1 november tot 31 oktober 2017)
bedraagt voor alle leeftijdscategorieën 90,00 euro.
Gezinskaart: 3 aansluitingen voor 220 euro/gezin; elke bijkomende aansluiting van
hetzelfde gezin: + 45,00 euro
Het lidgeld kan contant betaald worden:
- op woensdag of vrijdagavond in het clubhuis tijdens de training
- door overschrijving op rekening van AV Molenland –
Holdestraat 9 – 8700 Tielt
o Argenta-rekening: BE31 9730 2396 1155
o VDK-rekening: BE19 8901 2426 4812

Na betaling van het lidgeld ontvang je het nieuwe startnummer voor 2016/2017,
samen met de kortingskaart van Running Center.
Betaal tijdig je lidgeld, zeker vóór 1 november, zo blijf je in orde met de
sportverzekering, kan je deelnemen aan wedstrijden en kan je verder alle trainingen
blijven volgen.
Tussenkomst mutualiteit: sommige mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld
terug.
Vraag inlichtingen en een attest bij uw ziekenfonds.
Attesten worden aangevuld op woensdagavond in het clubhuis na betaling van het
lidgeld.
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WEDSTRIJDUITSLAGEN


Provinciaal kampioenschap aflossingen – 27 augustus – Roeselare

Cadetten:
4x100m: Eveline Maes, Tine Declerck, Margot Mareel, Charelle Cool: 54.29
Bij de scholieren dames was er een probleempje aan het laatste aflossingspunt…
Alle categorieën:
4x200m: Stephanie Callens, Kjillsea Devoldere, Hanne Scheffers, Hanne Claus: 2/ 1’49.59
Faith Maes, Margot, Tine, Charelle: 1’56.67
Masters:
4x100m: Didier Laureys, Jeroen Tanghe, Günther Vanhoutte, Dominique Van Poucke: 1/ 49.56 (CR!)
4x200m: Didier, Jeroen, Dominique, Günther: 1/ 1’43.82 (CR!)
4x400m: Charlotte Haspeslagh, Christa Geerolf, Petra Depypere, Astrid Luyssen: 1/ 5’11.64 (CR!)
4x400m: Edwin Kint, Pol Vackier, Gilbert Devoldere, Dirk Lannoo: 1/ 5’10.52 (CR!)
4x800m: Brecht Baeckevelt, Gilbert, Pol, Dirk: 2/ 10.12.93

AVMO behaalde minder medailles dan andere jaren; voor goud was het wachten op de masters en
die zagen hun titel bekroond met een clubrecord. Zilver was er dan nog voor de 4x200m A.C. en
4x800m masters.

Voor een verslagje van de Belgische kampioenschappen cadetten/scholieren die in
Herentals plaatsvonden op 3 en 4 september, verwijs ik naar de website.
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De week erna werden de Belgische kampioenschappen voor juniors en beloften georganiseerd te
Nijvel. Terwijl we in Tielt konden genieten van voortreffelijk atletiekweer; was het Nijvel goed aan
het regenen…, niet zo ideaal voor topprestaties. Vijf AVMO-atleten wisten zich te selecteren en
deden het meer dan behoorlijk. 400m horden: Kjillsea Devoldere liep dit in 75.00 en Mathijs
Maton in 58.67. Ward Declerck had de week voordien zijn uitstekende conditie bewezen door op
een wedstrijd in Beveren een 1500m af te haspelen in 4’08.11, in Nijvel liep hij 4’15.72. Stephanie
Callens schudde een goede speerworp uit haar mouw, ze wierp 27m02 en in het discuswerpen
was zus Delphine met een worp van 25m32 ontgoocheld over haar prestatie.

Met een meeting alleen voor cadetten en scholieren voorbehouden, kregen we op 11
september de laatste cluborganisatie op de piste. De opkomst was goed te noemen en tot ieders
tevredenheid waren er naast enkele scholieren, en die zijn sowieso met niet veel, 21 cadetten
komen opdage! Velen voor de eerste keer; we kunnen hen alleen maar blijven aanmoedigen en
we hopen dat ze de competitiesmaak te pakken hebben!
De uitslag is te vinden op de website.
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WEDSTRIJDUITSLAGEN

Enkele jeugdatleten zijn her en der actief geweest; hieronder geef ik de belangrijkste resultaten
weer.


Rubenscup – 21 augustus – Zwevegem

Een Molenlandse minidelegatie, slechts vier (!)
atleten van elke categorie, was aanwezig in
Zwevegem. Velen waren misschien nog op reis of
waren misschien een dagje naar zee getrokken.
Om te sporten was het drukkend warm; de ene
kan er al beter tegen dan de andere, maar
niettegenstaande de hoge temperaturen werden
mooie prestaties afgeleverd!
Benjamins:

Pupillen:

Miniemen:



Achiel Dedecker: 60m: 11.14 –
600m: 2’16.40 (PR)
Maïté Vervaecke: 60m: 10.91 – 600m: 2’22.16 (PR)
Chloë Ameye: 60m: 10.96 (PR) – 600m: 2’39.69 (PR)
Jorun claus: 60m: 10.17 – 600m: 2’21.29 – kogel: 3m74 (PR)
Lars Braeckevelt: 60mH: 14.55 (PR) – 1000m: 3’59.69 – hoog: 1m05 (PR)
Rémi Vervaecke: 1000m: 4’21.87 (PR) – hoog: 0m95 (PR) – hockey: 21m71
Lore Maes: hockey: 19m57 (PR) – ver: 2m84
Hanne Callens: 1000m: 4’04.00 – hockey: 18m91 (PR) – ver: 3m06
Victor Dedecker: 300m: 49.44 (PR) – ver: 2m84 – speer: 13m75 (PR)
Robbe Callens: 300m: 48.84 – ver: 3m55 – speer: 18m48 (PR)
Léon Dedecker: 300m: 50.94 (PR) – ver: 3m08
Noor Braeckevelt: 300m: 53.01 – speer: 17m89 – ver: 3m15

Provinciaal kampioenschap aflossingen – 27 augustus – Roeselare

Benjamins:
4x60m:
3x600m:
Pupillen:
4x60m:
3x600m:
Miniemen:
4x80m:
3x600m:

Maïté Vervaecke, Jorun Claus, Chloë Ameye, Lonneke Callens: 42.05
Maïté, Heleen Lamont, Lonneke: 7’05.58
Lore Maes, Hanne Callens, Hanne Lamont, Michelle Cool: 38.52
Lars Braeckevelt, Ferre Van Hecke, Emiel Velghe, Rémi Vervaecke: 40.07
Hanne, Hanne, Michelle: 6’26.98
Lars, Ferre, Rémi: 7’00.32
Baptiste Laureys, Baptiste Dobbelaere, Robbe Callens, Léon Dedecker: 47.49
Babette Deceuninck, Noor Braeckevelt, Lise Lamont: 6’07.65
Robbe, Baptiste, Tibe Vandekerckhove: 5’48.97
Victor Dedecker, Léon, Baptiste: 6’04.72

Dit jaar waren de medailles niet voor AVMO! Maar ik denk dat iedereen toch een leuke namiddag beleefd
heeft!
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Provinciaal kampioenschap meerkamp – 4 september – Tielt

De jaarlijkse jeugdmeerkamp met steun van onze sponsor Transportfirma Devoldere, was dit jaar tevens
het provinciaal kampioenschap. En men kan niet anders beweren dat deze organisatie een schot in de roos
was! Normaal gezien kunnen we voor zo’n organisatie 80 à
100 atleten verwachten
(met vorig jaar een dieptepunt met slechts 37 deelnemers)
maar dit jaar kwamen 141 atleten opdagen! Daarvan 28
Molenlanders waarvan sommige hun debuut maakten op de
meerkamp. Er waren geen medailles weggelegd voor hen,
maar we zijn er zeker van dat iedereen zijn uiterste best
gedaan heeft en meer kunnen de trainers niet verwachten…
Proficiat aan alle AVMO-ers!
En we zullen pleiten bij het Provinciaal Comité om deze
kampioenschappen apart te organiseren, weg van de 2-daagse
meerkampen van de Flanders cup.
Benjamins
Victor-Jan Audenaert:
Freek Braeckevelt:
Lonneke Callens:
Lore Van Hecke:
Jorun Claus:
Maïté Vervaecke:
Chloë Ameye:
Nienke Huys:
Eva Lannoo:
Pauline Audenaert:
Heleen Lamont:

4-kamp
675p (PR)
576p (PR)
971p (PR)
910p (PR)
819p
613p (PR)
596p (PR)
85p (PR)
254p (PR)
272p (PR)
505p (PR)

60m
11.24 (PR)
11.09 (PR)
9.87
10.43
10.12
10.64 (PR)
11.39
13.06
11.56 (PR)
11.71 (PR)
11.48 (PR)

hockey
19m66 (PR)
14m26 (PR)
12m42
12m28
9m44
10m64
14m84
9m18 (PR)
8m67
13m00
7m96

ver
2m65 (PR)
2m66 (PR)
2m82
2m80
3m11
2m78 (PR)
3m04 (PR)
1m95
2m56 (PR)
2m60 (PR)
2m52 (PR)

600m
2’24.67 (PR)
2’30.37 (PR)
2’15.60
2’10.75
2.25.99
2’32.24
2’31.19 (PR)
2’50.04
2’26.63 (PR)
3’03.89 (PR)
2’21.95

Pupillen
Mats De Brabandere
Emiel Velghe
Tuur Lannoo
Lars Braeckevelt
Tibo Eeckhout
Karsten Huys
Rémi Vervaecke
Hanne Lamont
Margot Tanghe
Hanne Callens
Michelle Cool

4-kamp
1819p (PR)
1397p (PR)
1374p (PR)
1306p (PR)
1192p (PR)
849p (PR)
774p (PR)
1614p (PR)
1497p (PR)
1318p (PR)
1291p (PR)

60m
9.19
9.58
9.61 (PR)
9.67
10.04 (PR)
10.55 (PR)
11.15
9.54
9.38 (PR)
9.70
10.18

ver
3m91 (PR)
2m58
3m62 (PR)
3m47
3m03
2m59
2m66 (PR)
3m66 (PR)
3m67 (PR)
3m27 (PR)
3m56

kogel
5m71 (PR)
6m44
5m48 (PR)
4m98 (PR)
5m08 (PR)
3m94 (PR)
5m74 (PR)
6m19 (PR)
5m03 (PR)
4m99 PR)
6m37 (PR)

1000m
3’32.05
3’44.19
4’06.20 (PR)
4’04.33
3’57.35 (PR)
4’10.78
4’27.84
3’43.16
3’54.01
3’46.03
4’06.42

Miniemen
Bernard Laureys
Tibe Vandekerckhove
Baptiste Dobbelaere
Tristan Verschaeve
Lise Lamont
Noor Braeckevelt

80m
11.66 (PR)
11.92 (PR)
12.35 (PR)
13.72 (PR)
11.78 (PR)
12.62

hoog
1m25 (PR)
1m25
1m05 (PR)
1m00
1m15
-------

discus
kogel
15m99
6m36 (PR)
13m45 (PR) 5m53 (PR)
13m20 (PR) 4m93 (PR)
19m21
6m83
16m92 (PR) 7m64 (PR)
13m77
6m89 (PR)
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1000m
3’20.40
3’53.00
3’41.97 (PR)
3’53.99 (PR)
3’33.22
3’27.96

5-kamp
2259p (PR)
1829p
1605p (PR)
1492p (PR)
2128p
1579p

Joggingclubnieuws juli 2016
Wedstrijdaankondigingen
De onderstaande 2 wedstrijden maken deel uit van ons clubcriterium

15

Vernieuwen lidmaatschap

Het loopjaar loopt op zijn einde. Vanaf begin oktober starten we de herinschrijvingen
op.
Iedereen van jullie zullen, per gezin, een brief ontvangen met de vraag om jullie
lid-zijn van de joggingclub te vernieuwen.
Goed nieuws voor jullie is dat de lidgelden onveranderd gebleven zijn. Niet alleen de
lidgelden zijn onveranderd, maar ook onze inzet om jullie een goede joggingclub te
bieden.
We hopen dan ook dat jullie onze club trouw zullen blijven en we jullie ook volgend
jaar zullen mogen verwelkomen.

Ook dit jaar nemen we terug in groep deel aan deze aflossingsmarathon in Brussel. Per team heb je
6 lopers nodig. Elke loper neemt één deelafstand van de marathon voor hem. Volgende
deelafstanden worden gelopen: 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km en 7,195 km, samen 42,195 km
Wiel wil deelnemen schrijft in via Christa Geerolf. De joggingclub betaalt de helft van de
inschrijving. Inschrijven tegen uiterlijk 3 oktober.
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leuke zaken

Weekend Ardennen: 18-19-20 november
Tijdens dit weekeinde gaan we terug richting Ardennen, meer bepaald naar Porcheresse om er een
aangenaam, sportief weekeinde mee te maken.

Wie interesse heeft neemt best contact op met Luc of Christa

Feest van de joggers
vrijdag 14 oktober 2016 in het JOC in Aarsele.
Op het programma:
aperitief
avondmaal,
prijsuitreikingen
gezellig samen zijn.
Wat dit moet kosten is bij het verschijnen van dit clubblad nog niet geweten. Meer info
volgt dus.
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Noteer nu reeds in jullie agenda:
12-urenjogging tegen kanker: zat 18 maart 2017
Koektieneloop : zondag 18 juni 2017
Watewyloop: zondag 2 juli 2017
De watewyloop
De watewyloop werd in een nieuw kleedje gestoken. Er kwam een poesloop bij en de datum
verhuisde van begin juni naar begin juli, namelijk 10 juli. De verschuiving naar 10 juli bleek een
goede zet geweest te zijn. Er waren ongeveer evenveel deelnemers als vorig jaar. Ook het
aangepaste parcours werd door de atleten gesmaakt. Ook de kinderen verlieten voor het eerst de
Watewy om een deel van hun wedstrijd buiten het domein af te werken. De poesloop telde maar een
40-tal deelnemers. Dirk Deroo was één van de lopers die de lopden zon trotseerden.Een reden
hiervoor was het zeer drukkende weer in het begin van de namiddag en natuurlijk de mogelijkheid
om nog een wedstrijd te lopen later op de namiddag. Later op de namiddag werd het loopweer
beter. Het overtrok en het koelde wat af, maar gelukkig bleef het droog. De 6 en de 10 km wedstrijd
kenden een mooie bezetting. Op de 10 km werd Alexander Diaz de overwinnaar voor Tim Soenen
van AVMO. Op de 6 km was de zege wel voor een AVMO-er, namelijk Sander Vandekerckhove.
Onze leden brachten het er goed van af. Hun beproefde tacktiek, namelijk 1 of 2 ronden samen
lopen en dan de laatste ronde elk zijn eigen tempo aanhouden bleek weeral de enig juiste manier
van handelen. Hoe onze mensen er het vanaf brachten vinden jullie in onderstaande tabel.

9, 85 km
Patrice Lefranc
Stefaan Ver Eecke
Tom Dedecker
Bart Verhelst
Wim Huys
Frankie Devooght
Johan Latruwe
Tom Browaeys

43’06
44’50”
44’57”
46’14”
47’27”
48’09”
48’50”
49’21”

6,8 km
Kenny Martens
Hilde Debrabandere
Kathy Isebaert
Ann Didden
Natascha Verstraete
Aniana Cool
Karen Dewinter
Sonja Semmetier
Ann Biliet
Lien De Smet
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28’34”
32’41”
35’12”
35’14”
38’58”
38’59”
39’02”
39’11”
39’29”
41’16”

De beachrun woe 20 juli
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er met de joggers één wedstrijd van de vele aan de kustwedstrijden
meegepikt als clubverplaatsing. De moeilijkheid van deze wedstrijd is dat deze hoofdzakelijk langs
het strand gelopen wordt en dat de obligate aantal meters zacht zand
zwaar doorwegen. Dit was ook te merken aan de gelopen tijden.

De prestaties van onze leden:
5km
Hein Arickx
Frankie Devooght
Gudrun Jacques
Karen Dewinter
Ann Biliet
Sonja Semmetier
Eugeen De Bruycker
Eddy De Craemer
Erwin Soenens

24’52”
27’08”
32’06”
32’07”
32’17”
32’17”
32’42”
33’07”
33’17”

10 km
Patrice Lefranc
Stefaan Ver Eecke
Tom Dedecker
Hilde Debrabandere
Caroline Vanhulle
Luc Vanneste
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47’06”
50’57”
51’05”
51’15”
61’25”
DNF

2de memeorial Diether Cornaer
Op zaterdag 20 augustus werd de 2de editie van deze wedstrijd gelopen. De atleten hadden de keuze
tussen de jogging over 1 ronde of 3,5 km of de eigenlijke wedstrijd over 3 ronden of 11km.
De meeste van onze joggers kozen voor het langere werk. De atleten hadden de weergoden mee.
Nadat de weergoden een deftig onweer over de kinderen uitgoten, druppelde het nog een beetje toen
de 3,5 km van start ging. De rest van de avond bleef het weer droog en was het ideaal om te
lopen.In de resultaten vinden we Kurt Vanneste terug. Na enkele jaren de loopschoenen aan de haak
gehangen te hebben, heeft hij deze van onder het stof gehaald en is hij terug actief als jogger
Hieronder de resultaten van de joggers:
3,5 km
Christa Geerolf
Kurt Vanneste
11 km
Kenny Martens
Hein Arickx
Stefaan Ver Eecke
Tom Dedecker
Hilde Debrabandere

18’15”
18’43”
48’21”
48’51”
50’05”
50’39”
52’21”

11 km vervolg
Frankie Devooght
Wim Huys
Johan Latruwe
Natascha Verstraete
Gudrun Jacques
Luc Vanneste
Aniana Cool

54’09”
54’58”
58’23”
61’28”
61’48”
62’54”
63’46”

Vergeet niet om jullie prestaties door te geven van wedstrijden die hier niet
aangekondigd werden.
Dank,
Karel
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Bloemen Artifleur
Gerry Rosselle & Carine Vercoutere
Pittemsesteenweg 34-36

-

8700 Tielt

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

bvba

El ect ro V erhall e
Algemene elektriciteit

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

HOOGDRUKREINIGEN

nv Hellebuyck
Ondankstraat 19 - 8700 Tielt
Tel. 051/40 07 50
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WEGATLETIEK
Misha Declerck wint de 10 km in Ardooie voor Tim Soenens. Jan Petralia 20ste op
het BK 10km in Lokeren.
8 augustus 2016
De Tassche in Ardooie.
In ons criterium van avmo-Running Center Hulste (05/08/16), waren er 201 aankomsten op de
10km in de Tassche te Ardooie. Misha Declerck won in 32.48 voor Tim Soenens (33’18”). Verder
volgen Alexander Eggerick (6de in 34’54”), Patrick Deleersnijder (30ste in 39’37”), Bart Guillemyn
(32ste in 39’44”), Rudi Van Bruwaene (40ste in 40’30” en 1ste M+60), David Defour (45ste in
40’59”), Pol Vackier (66ste in 42’35”), Geert Lievrouw ( 75ste in 43’25”),
Luk Devlaminck (87ste in 44’08”), Elke Spriet (88ste in 44’20”), Luc
Maes (95ste in 44’46”), Whoopy Franssen (98ste in 45’05”), Sabine
Denolf (130ste in 48’46”), Fabienne De Bruyne (161ste in 51’41”),
Edwin Kint (182ste in 55’15”) en Linda Vermeersch (183ste in 56’51”).
In de jogging over 5km waren er 64 aankomsten met 6de Matice Van
Walleghem in 18’36”, dan 14de Lukas Scheffers 20’49” en 18de Rune
Defour 22’52”.
De volgende criterium wedstrijd is de Wembleyloop in Heule op
15/08/16, waar de 5 en de 10 km meetellen voor de punten.
Daags nadien (6/8) was er in Lokeren het Belgisch Kampioenschap 10 km op de weg.
496 deelnemers liepen voor de eer en de tijd. We vinden 4 clubmakkers terug. Jan Petralia werd
20ste in 32’52”, Charline Vanneste 93ste in 37’05”, Dirk Lannoo 112de in 38’34” en Elke Bruwier
252ste in 46’55”. De rug van Elke blokkeerde, met pijn als gevolg. Toch liep ze de wedstrijd uit.
We proberen nog de uitslagen mee te geven van de laatste week van juli.






Wenduine : de 10 mijl op 29/07 : Frederik Colpaert finisht 2de in 58’32”. Whoopy Franssen
wordt 83ste in 1u12’32”. (420 aankomsten)
Maldegem-Kleit: 10 km op 25/07: Erik Carrette 59ste in 54’45”. (scherpe tijd voor Erik!)
Izegem : 10km op 22/07 : Charline Vanneste 5de en eerste dame in 36’58” (68
aankomsten) – was al een goeie repetitie voor het BK in Lokeren.
St-Margriete : 10,2 km op 22/07: Geert Lievrouw als 9de in 43’01” en Sabine Denolf 29ste
in 48’42” (73 aankomsten).
Bekegem : 21/07 : met 3 afstanden ! Op de 4km (49 aankomsten) werd Ewein Claus 8ste in
16’48”.
Op de 7,5km (146 aankomsten) wint Charline Vanneste bij de dames : 3de in 27’46
! Whoopy Franssen is 20ste in 32’23”.
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Op de 11,2 km liep Misha Declerck naar een 2de plaats in 38’11” en werd Tom Van
Slambrouck 5de in 39’34”. (173 aankomsten).

Op de 20/07 was er de strand-en duinenloop te Koksijde, eveneens een criterium wedstrijd
(5+10km) van Avmo-Running Center Hulste met terug heel wat clubmakkers. Een jaarlijkse
traditie voor hen die de vakantie dichtbij zoeken en toch nog sportief actief willen zijn. Bij de
jeugdlopen was de familie Dedecker present met Achiel als 11de op de 1km (45dln), Viktor 3de
en Leon 4de op de 2km (35 dln).
Op de 5km waren er 502 aankomsten. Sander Vandekerckhove finishte 8ste in 19’23”, dan als
16de Matice Van Walleghem (21’10”), 25ste Elke Bruwier (22’24”), 29ste Katrijn Van Hulle
(22’40”), 120ste Fabienne De Bruyne (28’16”), 123ste Camille Deceuninck (28’24”), 176ste Jolien
Berthier (31’35”) en 177ste Bart Reyniers (31’36”).
Op de 10 km liep Frederik Colpaert 35’52” in het zand (3de op 329 aankomsten ! ) . Geert Royaert
(13de in 39’20”), Patrick Deleersnijder (37ste in 42’41”), Bart Guillemyn (58ste in 44’39”), Geert
Lievrouw (73ste in 46’11”), Pol Vackier 93ste in 47’38”), Rita Delodder (141ste in 50’10”), Sabine
Denolf (170ste in 52’12”), Edwin Kint ( 272ste in 1u01’01”) en Linda Vermeersch (275ste in
1u01’36”).
Met dank aan Rudi voor het verzamelen van jullie prestaties.
Er staan nog mooie wedstrijden op ons te wachten… Heule, Wingene, koolskamp, Ieper,
Meulebeke en Beernem. Veel succes! Het criterium eindigt dus op 25/09/16 met de 10 km in
Beernem.
De prijsuitreiking en het feest ? Sportcentrum Aarsele op 14/10/16 . Zeker komen !!!

Wingene (20/08) : criteriumwedstrijd AVMO-Running Center Hulste
22 augustus 2016
Tim Soenens werd 2de op de 11,3 km in Wingene (20/08). Tim
deed er 36’44” over. Wingene beschikt al enkele jaren over een
prachtige licht glooiende omloop met als start en aankomst het
sportcentrum. Er waren 143 aankomsten. Heel wat clubmakkers
presteerden sterk! Alexander Eggerick (4de in 37’41”), Bart
Verkaemer (5de in 38’50), Geert Royaert (8ste in 39’32”).
Charline Vanneste wint bij de dames (14de in 41’25”). Dan op
17 Dirk Lannoo in 42’43”. Goed voor de 1ste master +50 ! Dan
volgen Bart Guillemyn (20ste in 43’22”), Patrick Deleersnijder
(24ste in 44’50 en 2de master +50) , Katrijn Van Hulle (33ste in 46’25”), Rudi Van Bruwaene
(34ste in 46’25”), Melissa Nobus (35ste in 46’46”), Luk Devlaminck (37ste in 47’10”), Olivier
Vervaeke (38ste in 47’38”), Whoopy Franssen (42ste in 47’51”), Bart Verschaeve (43ste in
47’52”), Pol Vackier (44ste in 47’57”), Elke Spriet (54ste in 48’56”), Johan Moyaert (57ste in
49’21”, Luc Maes (64ste in 49’43”, Rik Lefevre (72ste in 50’44”), Rita Delodder (81ste in 52’28”),
Roeland Luttun (85ste in 53’08”), Astrid Luyssen (104de in 58’43”) en Linda Vermeersch (129ste
in 1u03’08”).
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In Wingene won Christa Geerolf de 3,5 km bij de dames( 41ste in 18’15”). Op dezelfde afstand
werd Matice Van Walleghem 7de in 12’54″(2de junior) en Milan Verschaeve 15de in 13’53” (3de
junior). Broer Tristan werd 39ste in 18’06”. Er waren 103 aankomsten.
Daags voordien (19/08) was er een 10km in Koksijde met 364 aankomsten. Jimmy Bultinck werd
knap 4de in 34’59”.
Een weekje vroeger (15/08) waren er heel wat clubmakkers aan het werk in Heule met 2
afstanden voor ons criterium. Goed voor hen die graag het kortere werk hebben.
Alexander Eggerick won de 5,4 km in 17’32”. Hij liep ook nog de 10km (8ste in 35’36”). Er zat dus
heel weinig verval op Alex die avond ! nog op de 5,4km werd bij de dames Katrijn Van Hulle 3de
in 21’23” en Linda Vermeersch 24ste in 28’07”.
Op de 10km werd Frederik Colpaert 2de in 33’21”, Misha Declerck
3de in 33’33”, dan Alex 8ste in 35’36”, Bart Guillemyn (21ste in
40’10”), Patrick Deleersnijder (24ste in 40’52”), Rudi Van
Bruwaene (33ste in 42’02”), Melissa Nobus (34ste in 42’13”),
Olivier Vervaeke (46ste in 43’28”), Geert Lievrouw (50ste in
44’07”), Pol Vackier (53ste in 44’22”), Rita Delodder (67ste in
47’13”) en Sabine Denolf (83ste in 50’16”). Er waren 124
aankomsten.
Daags voordien (14/08) liep Geert Royaert een sterke 10 mijl te
Middelkerke in 1u00’52”. Geert werd 11de. Er was ook een 8km
met Matice Van Walleghem als 24ste in 33’15” (193 dln).
In de Ruiter (lees Roeselare) werd Alexander Eggerick 4de op de
10,5km in 38’10” (103 dln).
We eindigen met de wedstrijd in Wijnendaele op 13/08. De aanwezige clubmakkers zorgden voor
5 podiumplaatsen. Er was een 5,9 km voor juniors, dames en masters+60 (123 dln).
Mats Compernolle werd 3de in 20’32”, Charline Vanneste 4de in 21’04” en wint zo bij de dames,
Rudi Van Bruwaene 7de in 22’51” . Rudi wint bij de masters +60. Melissa Nobus werd 12de in
23’29”. Op de 11,8 km (104dln) was het helemaal bingo! Tom Van Slambroeck won in 38’52”,
Jimmy Bultinck werd 2de in 39’02” en Bjorn Saelens 4de in 40’59”. Misha Declerck moest de
strijd staken na een spierblessure.

Zo we zijn terug ‘bijgebeend’ met dank aan Rudi voor het verzamelen van jullie prestaties.
Onze volgende criteriumwedstrijd is Koolskamp op 3 september. Alvast veel sportplezier !
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We beginnen met Koolskamp en eindigen met de marathon van Flanders Fields.
CRITERIUM RUNNING CENTER HULSTE .
17 september 2016
Koolskamp : 5 podia voor AVMO! 03/09/16




Jogging : 4.2 km : 59 aankomsten : Winnaar : Callewaert Thomas, 3de Lannoo Dirk, 5de
Dedecker Leon, 7de Dedecker Viktor, 9de Scheffers Lukas, 10de Van Hulle Katryn (1ste
dame), 12de Claus Ewein, 13de Dedecker Achiel, 23ste Vervaecke Remi en 25ste Vervaecke
Maité.
Wedstrijd 10.5 km : 83 aankomsten : 3de Colpaert Frederik, 6de Royaert Geert, 10de
Vanneste Charline (1ste dame), 14de Guillemyn Bart, 16de Verschaeve Bart, 17de
Deleersnyder Patrick, 21ste Defour David, 28ste Nobus Melissa (3de dame) 29ste Van
Bruwaene Rudi, 33ste Vackier Pol, 35ste Devlaeminck Luk, 37ste Vervaecke Olivier, 41ste
Lefever Rik, 42ste Verschaeve Milan, 44ste Maes Luk, 50ste Reyniers Bart, 51ste Moyaert
Johan, 57ste Denolf Sabine, 58ste Lievrouw Geert, 62ste Defour Rune, 68ste Kint Edwin,
77ste Vermeersch Linda en 78ste Berthier Jolien

FLANDERS FIELD MARATHON 11/09/16.
Altijd een speciaal moment. Een marathon waar elke
atleet naar toe leeft en gedurende 6 maanden dit
item altijd in haar/zijn hersenen laat sluimeren. Een
doorgedreven training : welke wedstrijden loop ik of
niet, welke feesten doe ik niet al of niet met familie !
De conditie van de dag zelf èn het weer, maken na
ontelbare uren training een heel groot verschil ! Het
marathonbeest moet getemd… maar je weet nooit in
welke minuut. Je kan super goed getraind staan en
dan toch nog moeten harken en zwoegen om het
einde te halen. De tijden tellen zeker. Maar elk van
ons heeft zijn tijd voor ogen of tussen de oren! Alleen
dit telt. Dat is onze ‘sky to the limit’. Flanders Fields
Marathon start in Nieuwpoort met als aankomst
Ieper Markt ! Een heel mooi gegeven. Dit doet mij
denken aan ‘Kortrijk – Brugge’, de
Guldensporenmarathon met als aankomst de Burcht.
Een fenomenaal kader om als loper daar te kunnen
finishen… gewoon een beetje tranen en een heel
goed gevoel! Heel wat clubmakkers hadden hun grenzen (tijden) verlegd. Gezond en positief.
Mannen en vrouwen met goesting voor het avontuur ! Ieper , “wie zyn er ènné merci” !!!
We geven u nog graag de tijden mee en de plaatsen van onze clubmakkers en wensen hen een
dikke proficiat !!! Er waren 720 vertrekkers , waarvan 522 aankomsten. Onder hen Geert Royaert
(6de in 2u50’40”), dan Bart Guillemyn (16de in 3u01’55”), 31ste Patrick Deleerslijder (3u10’24”),
32ste Bart Verschaeve (3u10’54”), 49ste Luk Devlaminck ( 3u19’35”), 116de Rudi Van Bruwaene
(3u33’07”), 180ste Pol Vackier (3u44’32”), 183ste Jeroen De Roo (3u44’59”), 202de Geert
Lievrouw (3u46’35”) en 423ste Luc Maes ( 4u27’51”)
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Het was een dag met weinig wind… altijd welkom… bewolking maar wel zwoel… en dan kwam de
zon…’very hot’ !!! Het was een speciale Flanders Field Marathon dag !!!

Charlene Vanneste won bij de dames op de 14km (52’46”). (127 dln)
Op de 7kkm (253dln) werd Katrijn Van Hulle 2de dame (31ste in 28’23”) , Daarna Olivier
Vervaecke (64ste in 31’18”).
Niet iedereen trok naar Ieper.
Dentergem (5km en 10 km) . Arne Chevrolet won de 5km in 23’45” ( 49 dln) . Dirk Lannoo werd
op de 10 km 3de in 34’33” en Johan Moyaert 16de in 41’11”. (slechts 51 dln).
Nieuwpoort halve marathon met 135 dln. Misha Declerck wint in 1u10’42” voor Benny Fisher
(1u10’59”). Tom Van Slambrouck wordt knap 5de in 1u14’05” en Jimmy Bultinck 6de in 1u14’20”.
Daags voordien (10/09) werd Alexander Eggerick 3de op de 11,4 km in Rumbeke. (114 dln).
We blikken verder terug in de tijd naar het weekend van 26/08. In Nazareth werd op de 5,4km
Matice Van Walleghem 3de in 20’19” (140 dln). In Grijsloke won Charline Vanneste de 6,7km in
25’10” (302 dln). In Keiem (27/08) won Misha Declerck de 10,8 km in 35’11” en Benny Fisher
werd 3de in 36’21”. Meer moet dat niet zijn …
Week na week kunnen we genieten van sterke prestaties van onze clubmakkers in verschillende
categorieën en afstanden.
Terwijl dit bericht verschijnt zal de voorlaatste wedstrijd in Meulebeke (10km + halve marathon
gelopen zijn).
Ons Running Center Hulste-AVMO criterium eindigt op 25/09 met de 10km in Beernem.
We huldigen onze atleten met prijzen op 14/10/16 en daags nadien staat al de Acerta EKIDEN
aflossingsmarathon op het programma in Brussel !

Misha Declerck win de halve marathon voor Fr. Colpaert/ Bart Verkaemer wint de
10 km in Meulebeke 17/09/16)
18 september 2016
Meulebeke 17/09/16. Ter Borcht. Een prachtig domein om te starten èn te finishen! Onze
voorlaatste wedstrijd van het Running Center Hulste Criterium / AVMO . Onze atleten waren
paraat!
Bart Verkaemer wint de 10 km in 34’54”.
Bart moet ook nog rekening houden met de aflossingen van de interclub op de piste.
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Proficiat !

Dirk Lannoo (6de in 38’17”), Bart Verschaeve (7de in 38’22”) , Melissa Nobus (18de in 41’24”), Pol
Vackier (20ste in 43’04”), Olivier Vervaecke (32ste in 45’39”) en Dirk Vandewalle (47ste in
47’58”). ( 49 deelnemers). We noteren dat er slechts 5 seconden verschil waren tussen Dirk en
Bart… jammer dat ik dit duel niet heb gezien !
Meulebeke 17/09/16 , de halve marathon.
Misha Declerck wint deze halve marathon in 1u09’45”. Frederik Colpaert is 2de in 1u10’59” en
1ste bij de masters. Proficiat !
We worden dus verwend. Eerst Misha in 1u09’45”, dan Frederick 2de in 1u10’59” en het stopt niet
! Geert Royaert (met een marathon in zijn benen van 2u50 in Flanders Fields) klokte af als 9de in
1u18’06”! Als de conditie er is moet je dit kunnen smaken. Dat was ook zo voor Bart en Patrick na
hun marathon. Bart Guillemyn (19de in 1u24’32”), Patrick Deleersnijder (21ste in 1u24’54”).
Katrijn Van Hulle werd eerste dame bij de masters ( 37ste in 1u30’45”). Op 46 Whoopy Franssen
in 1u36’11”. Rudi Van Bruwaene werd 1ste master +60 in 1u36’12”. Kort gevolgd door Geert
Lievrouw (49ste in 1u37’22”), Rik Lefèvre (50ste in 1u38’22”), Johan Moyaert (55ste in 1u40’48”),
Luc Maes (66ste in 1u46’51”), Nicky Vandekerckhove (72ste in 1u51’31”) en Sabine Denolf ( 75ste
in 1u53’37″). (84 deelnemers).
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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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