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MET DANK VOOR DE STEUN VAN ONZE
BESCHERMLEDEN EN ERELEDEN

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

INHOUD :
Bescherm-en ereleden
Redactioneel
Secretariaat
Interclubs 2014
Zomerschema
Miniclub
Wegatletiek
Joggingclubnieuws

4
5
6
21
22
23
31
40

Volgend clubblad verschijnt op woensdag 07 mei. Artikels binnen bij eindredactie ten laatste
vrijdag 02 mei 2014. kristof_haverbeke@telenet.be
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REDACTIONEEL

Bovenstaande beelden zijn alweer verleden tijd… Het doek viel over het veldloop-en
indoorseizoen. Sneeuw hebben we deze keer niet moeten trotseren, maar de crossers
moesten het vaak opnemen, niet alleen tegen de concurrenten, maar tegen serieuze
stormwinden en tegen de modder. En de indooratleten, die mogen de korte pinnetjes aan hun
spikes laten, die ruilen gewoon de binnenatletiek voor de buitenatletiek. De winter is mild
geweest en de lente kriebelt zelfs al enkele weken. Tijd dus om er weer in te vliegen! In de
vorige uitgave van het clubblad stonden alle datums vermeld van de eigen meetings en de
Beker van Vlaanderen-wedstrijden. En als je je clubblad misschien al bij het oud papier
gedaan hebt: vanaf vorige uitgave worden de edities op de site gezet en zijn ze dus steeds
raadpleegbaar! We rekenen erop dat iedereen present tekent voor de BvV-meetings. En mag
ik ook reclame maken voor het Jeugd-criterium, voor de meetings van de Oost-West-cup,
voor de jeugdwedstrijden van de Rubenscup? Maar eerst en vooral moeten jullie reclame
maken voor de 12-urenjogging (is ten voordele van Kom op tegen Kanker) en de Start-to-Run:
spreek familie, vrienden en buren aan om op 22 maart enkele rondjes te komen lopen (of
wandelen) of om in 10 weken tijd 5km te leren lopen. Want als het kriebelt, moet je lopen!
Ik wens iedereen een schitterend zomerseizoen toe!
Molenland is een dynamische club met veel leden, veel organisaties en extrasportieve
activiteiten. Alles berust op de vrijwillige medewerking van vele medewerkers. Maar… we
komen nog handen te kort! Als je zin hebt om betrokken te worden bij het reilen en zeilen van
de club: WELKOM! Er is voor elk wat wils, oa. gereedmaken van de piste bij meetings, helpen
in het clubhuis of bij feestjes,… Er is altijd zoveel te doen en dit mag niet altijd op dezelfde
schouders steunen. Vele handen maken licht werk!
De eerste week van maart is jaarlijks de week van de vrijwilligers. Daarom dank aan alle
medewerkers die de club draaiende houden!
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FAMILIENIEUWS
Glenn, Robin, Tom, Dirk en Frans Vanluchene danken u voor het medeleven bij het
overlijden van hun grootvader, vader en broer Marcel Vanluchene.

Op 24 januari overleed op 67-jarige leeftijd Mevrouw Jeannine Vanneste. Zij was de
schoonmama van Tom Dedecker en de oma van Victor, Léon en Achiel Dedecker en van
Camille en Babette Deceuninck.
We bieden hun families onze innigste gevoelens van deelneming aan.
SECRETARIAAT
Nieuwe leden:
Benjamins: Pandora ghaye – Kanegem
Miniemen:
Fien Demaecker – Wingene
Recreanten: Natascha Verstraete – Tielt
Oostrozebeke
Ann Billiet – Wingene
Lobke Devolder – Meulebeke

Leonie De Witte – Ardooie
Peter Catteeuw –
Gudrun Jacques – Tielt
Caroline Van Hulle – Tielt

WELKOM BIJ MOLENLAND !!!
Er werd beslist om een sluitingsuur in te voeren in het clubhuis.
Om 22u30 kan nog een laatste bestelling gevraagd worden; ten
laatste om 23u00 is het clubhuis dicht.
Behalve bij wedstrijden of extra-activiteiten, is het clubhuis
alleen open op woensdag en vrijdag.
Vrijdagavond 14 maart na de training worden de atleten gehuldigd die:
. een Vlaamse of Belgische medaille behaald hebben en/of
. een medaille op de provinciale veldloopkampioenschappen en/of
. een eerste plaats tijdens de provinciale indoorkampioenschappen
Iedereen wordt nog persoonlijk uitgenodigd.
Op het programma van enkele Flanders Cup-wedstrijden staat een 600m geprogrammeerd. Dit is een demonstratienummer, die niet in aanmerking kan komen voor officiële
records; geen provinciale of nationale records. Wetende dat demonstratienummers vaak
na een aantal jaren officiële proeven worden, kan een prestatie op de 600m wél
genoteerd worden als clubrecord.
Het gebeurt nog al té vaak dat atleten helemaal niet of te laat reageren op de
deadlines om
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in te schrijven voor kampioenschappen. Weet dat je voor Vlaamse en Belgische
kampioen-schappen op tijd moet inschrijven en dat dit alleen kan gebeuren door de
secretaris!
Voor kampioenschappen op de weg kunnen de deelnemers zich zelf inschrijven
rechtstreeks bij de organisator; let wel: vaak is er een limietdatum!
Hierna volgt een overzicht van de zomerkampioenschappen.

Provinciale kampioenschappen
Zaterdag 26 april: PK alle categorieën – dag 1 te Brugge (OB)
Zondag 27 april: PK alle categorieën – dag 2 te Tielt
Zaterdag 24 mei: PK hamerslingeren te Torhout (HAC)
Vrijdag 30 mei: PK steeple te Zwevegem (AZW)
Zaterdag 28 juni: PK jeugd te Nieuwpoort (MACW)
Zaterdag 5 juli en zondag 6 juli: PK meerkampen te Nieuwpoort (MACW)
Zondag 17 augustus: PK aflossingen te Oostende (HCO)
Zondag 24 augustus: PK 10.000m te Roeselare (FLAC)
Belangrijk om weten bij het kampioenschap A.C. en jeugd:
. er mag per dag aan maximum 2 proeven deelgenomen worden
. inschrijvingskaartjes binnenbrengen ten laatste:
loopnummers: 45 minuten vooraf
kampnummers: 30 minuten vooraf

Belgische en Vlaamse kampioenschappen
Zondag 30 maart: VK halve marathon te Lier
Zaterdag 3 mei: BK steeple dames en 10.000m
Zondag 11 mei: BK marathon te Visé
Zaterdag 17 mei: VK alle categorieën te Gentbrugge
Zaterdag 14 en zondag 15 juni: BK masters te Lebbeke
Vrijdag 20 juni: VK marathon te Torhout
Zondag 22 juni: BK werp 5-kamp voor masters te Sint-Niklaas
Zondag 29 juni: VK hamerslingeren voor Cad/Sch/Mas te Eeklo
Zaterdag 26 en zondag 27 juli: BK alle categorieën te Brussel
Zaterdag 2 en zondag 3 augustus: VK meerkampen te Dilbeek
Vrijdag 15 augustus: VK voor Cadetten Scholieren te Ieper
Zaterdag 23 en zondag 24 augustus: BK meerkampen te Nijvel
Zaterdag 30 en zondag 31 augustus: BK voor Ca/Sch te Lier + aflossingen juniors op
31/08
Zaterdag 6 september: BK hamer en gewichtwerpen voor masters te Sint-Niklaas
BK en VK 100km te Maasmechelen
Zondag 14 september:
BK juniors en beloften te Moeskroen
BK halve marathon te Sint-Truiden
Zondag 21 september: BK aflossingen te Jambes
Zaterdag 27 september: VK en PK Masters te Ninove
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Zondag 28 september: BK hamer Cad/Sch/Jun/Bel te Mol
De deadlines om in te schrijven zijn nog niet gepubliceerd, maar hou er
rekening mee dat dit telkens 2 weken vooraf moet gebeuren.
Zoals altijd via een mailtje naar de clubsecretaris:

rita.debusschere@skynet.be

De minima voor het Belgisch kampioenschap cadetten en scholieren zijn evenmin
gepubliceerd; dit zal verschijnen in het volgend clubblad. Iedereen die het minimum
behaalt mag deelnemen!
Nog enkele data:
Vrijdag 5 september: Memorial Van Damme
Zaterdag 13 september: interprovinciale match (provinciale selecties)
Zondag 18 oktober: Ekiden te Brussel
Inschrijven voor het Kampioenschap van Vlaanderen halve marathon: vóór
26/03 via de site: www.natuurlopenvanlier.be. Alleen vooraf ingeschreven VAL-atleten
komen in aanmerking voor dit kampioenschap.

WEDSTRIJDUITSLAGEN
Veldloop te Rieme – 29 december
Eerstejaarsscholier Kevin De Grande werd 25ste (op 36 deelnemers) Stijn Fincioen
eindigde als 5de (op 32 dlnmrs) en Elke Bruwier 17de (op 26)
Parkloop te Maldegem – 12 januari
43 deelnemers van AVMO tekenden present in Maldegem. Het was een zonnige dag,
helemaal niet koud en er kon gelopen worden op een bijna volledige droge omloop. Ideale
omstandigheden om er flink tegenaan te gaan, en iedereen deed werkelijk zijn best,
maar helaas zonder podium-laatsen als beloning.
Cadetten
(43) 21/ Jolien Madou – 22/ Fran Royaert – 37/ Camille Deceuninck
Scholieren
(21) 11/ Kjillsea Devoldere – 16/ Lisa Vandekerckhove – 18/ Ellen Claus
Juniors
(8)
4/ Thomas Devriese
Seniors
(17) 9/ Elke Bruwier
Masters
(25) 24/ Christa Geerolf
(78) 34/ Geert Royaert – 50/ Pol Vackier
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FLAC-veldloop te Ieper – 19 januari
In tegenstelling met vorig jaar waren er dit keer geen glijpartijen te bespeuren, maar
niettegen-staande de perfecte weersomstandigheden waren er maar 2 Molenlanders méér
naar Ieper getrokken (33 om precies te zijn)
Cadetten
(27) 14/ Jolien Madou
Scholieren
(25) 10/ Jonas Steyaert
Juniors
(7)
6/ Jantien Lievens – 7/ Ellen Terryn
Seniors
(17) 14/ Pauline Vackier – 15/ Ashley Haeck
Masters
(16) 8/ Marleen Hoorelbeke
(64) 34/ Pol Vackier
Westhoekcross te Veurne – 26 januari
De jaarlijkse cross van MACW wordt het ene jaar in Diksmuide georganiseerd en het
ander jaar in Veurne. Dit jaar was de plaats van afspraak het Will Tura-stadion. Ik
weet niet of de zanger daar ooit gelopen heeft, maar deze keer hadden daar ook
slechts een handvol Molenlanders zin in.
De opkomst voor deze veldloop was eerder gering te noemen, maar… de afwezigen
hadden ongelijk. Want naast enkele podiumplaatsen voor de ‘kleintjes’ mochten ook
Ashley en Tom het podium op. Proficiat! En leuk dat Lieze na zo’n lange periode van
inactiviteit weer langzaamaan boven water komt!
Cadetten
(30) 7/ Lieze Slos – 17/ Faith Maes
Scholieren
(16) 4/ Kjillsea Devoldere
(18) 6/ Jonas Steyaert
Juniors
(11) 5/ Thomas Devriese
Seniors
(6)
3/ Ashley Haeck – 4/ Pauline Vackier
(17) 2/ Tom Vanslambrouck
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Masters
(19) 8/ Marleen Hoorelbeke – 14/ Christa Geerolf
(39) 21/ Pol Vackier
Diezelfde dag was Jan Petralia de enige AVMO-er die naar Hannuit ging voor de manche
van de Lotto CrossCup. Jan hield goed stand tussen de selecte groep deelnemers. Hij
eindigde mooi op de 32ste plaats en hield zo meer dan 20 anderen achter zich.
Provinciale veldloopkampioenschappen te Torhout (Wijnendale) – 2 februari
Met 722 deelnemers kende het PK-cross in de Torhoutse deelgemeente Wijnendale de
grootste opkomst sinds 1999, toen voor het eerst een gezamenlijke titelstrijd voor
mannen en vrouwen plaats vond. Ja, ja, vroeger waren veel veldlopen apart voor vrouwen
en mannen…, zie dat de vrouwen achter de mannen zouden gelopen hebben (of
omgekeerd…)
Van de kant van Molenland waren we met 82 (dit zijn er enkele minder dan vorig jaar)
en 8 van die 82 behaalden een podiumplaats, alhoewel dat bij de masters alleen de
kampioenen het podium op mogen. De 3 hoofdprijzen werden behaald bij de masters
dames. Ria Thienpont (W35), Els Van Coillie (W45) en Marianne Verbauwhede (W55)
behaalden de titel van West-Vlaams kampioen. Proficiat dames! Lieze Slos en Kjillsea
Devoldere presteerden ook knap en eindigden mooi op een derde plaats.
Doordat iedereen gelopen heeft voor wat hij waard was en omdat bij de dames er in alle
leeftijds-categorieën Molenlandse deelnemers waren hebben de AVMO-dames het
algemeen clubklasse-ment in de wacht gesleept! Proficiat!
(bij de cadetten en scholieren moeten er deelnemers zijn over beide jaren)
Cadetten
(46) 5/ Lieze Slos (PK 3de) – 12/ Jolien Madou – 18/ Nona Stevens –
31/ Faith Maes – 32/ Fran Royaert – 42/ Renee Dewitte – 44/ Camille
Deceuninck
(35) 26/ Michiel Maes
Scholieren
(21) 7/ Kjillsea Devoldere (PK 3de) – 15/ Lisa Vandekerckhove – 20/
Ellen Claus
(28) 14/ Jonas Steyaert – 17/ Kevin De Grande
Juniors
(9)
8/ Delphine Callens – 9/ Jantien Lievens
(12) 5/ Thomas Devriese
Seniors
(16) 9/ Liesbeth Vandevelde – 10/ Elke Bruwier – 15/ Ashley Haeck
(24) 5/ Tom Vanslambrouck – 13/ Bjorn Saelens – 16/ Robin Vanluchene
Masters
(22) 1/ Ria Thienpont (PK 1ste W35) – 2/ Els Van Coillie (PK 1ste W45) – 11/ Marleen
Hoorelbeke (PK 3de W45) – 14/ Marianne Verbauwhede (PK 1ste W55) – 17/
Christa
Geerolf – 20/ Annick Coene
(66) 17/ Dirk Lannoo – 27/ Geert Royaert (PK 3de M40) – 34/ Pol Vackier – 38/ Bart
Guillemyn – 39/ Patrick Deleersnijder – 58/ Edwin Kint (PK 2de M55)
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Veldloop te Lokeren – 9 februari: Bjorn Saelens werd 27ste (op 37 startenden)
Lotto CrossCup – Rotselaar – 16 februari
Er zal ongetwijfeld nagekaart worden over dit masterskampioenschap, dat alle nadelen
van een massacross met zich meebracht. Waar tot dusver in het verleden het
deelnemersveld werd opgesplitst in zes reeksen, werd dit nu voor ruim 400 deelnemers
teruggebracht naar drie. Dit om het mogelijk te maken het BK samen met de CrossCupmanche en het Vlaams kampioenschap in eenzelfde wedstrijdprogramma op te nemen. Er
werd geen organisator bereid gevonden om op de voorziene datum van 16 maart te
organiseren. Gelukkig sprong de CrossCup met ROBA nog in de bres, zoniet was er geen
Belgisch veldloopkampioenschap voor masters in 2014…
Slechts 5 AVMO-atleten verschenen aan de start te Rotselaar. In de korte cross heren
werd Reinout Vanhessche 37ste en dit op 75 deelnemers. De masters dames namen de
start allemaal in 1 reeks met 98 aankomsten: Els Van Coillie eindigde op de 17de plek,
Marleen Hoorelbeke 49ste en Christa Geerolf 88ste. Indien we dit opsplitsen per
leeftijdscategorie is Els 7de geworden voor het BK, Marleen 16de en Christa 34ste. In
Edwin Kint zijn reeks waren er 116 aankomsten, Edwin eindigde op plaats 101 en voor
het BK op plaats 26.
FLAC-veldloop te Ardooie – 23 februari
Het was waarschijnlijk even wennen om naar de veldloop van FLAC te gaan in Ardooie,
want de club moest zijn vertrouwd terrein aan het Wallemote kasteel inruilen voor de
Ardo diepvries site. Jammer, de opkomst lag aan de magere kant, nochtans werd een
mooi lichtlopend parkoers uit-getekend. Molenland was er aanwezig met 54 atleten die
kleur hebben gebracht in de diverse reeksen. Er werden 8 podiumplaatsen en enkele
dichte ereplaatsen behaald, maar een over-winning als kers op de taart zat er niet in.
Niettemin toonden enkelen blijk van een puike conditie.
Cadetten
(26) 2/ Lieze Slos – 9/ Jolien Madou – 22/ Faith Maes – 23/ Renee Dewitte –
25/ Camille Deceuninck
Scholieren
(16) 5/ Kjillsea Devoldere – 15/ Ellen Claus
(20) 11/ Kevin De Grande
Juniors
(11) 3/ Thomas Devriese
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Seniors
(12) 6/ Elke Bruwier – 11/ Pauline Vackier

Masters
(12) 2/ Els Van Coillie – 6/ Marleen Hoorelbeke – 11/ Christa Geerolf
(34) 22/ Pol Vackier

Provinciale indoorkampioenschappen – Gent – 4 januari
Zestien Molenlandatleten gingen op jacht naar provinciaal medaillewinst. De buit
bedroeg: 3x goud,, 9x zilver en 2x brons. Daarnaast werden enkele stevige persoonlijke
bestprestaties neergezet. Hieronder de uitslag:
Cadetten
Hanne Claus: 60m: (R): 8.02 – (F): 1/ 8.09 – 200m: 1/ 26.02
Hanne Scheffers: hinkstapspringen: 1/ 9m61 (PR) – 60m: (R): 8.43 (PR) – (F): 2/ 8.44
Danilsa Minier Capellan: 60m: 8.69 (PR) – kogelstoten: 2/ 9m68 (PR)
Pauline Callens: 60m: 9.23 (PR) – kogelstoten: 6m97 (PR)
Marie Maton: 60mH: 10.79
Faith Maes: 60mH: 2/ 9.89 – hoogspringen: 2/ 1m48 (PR)
Scholieren
Ellen Claus: verspringen: 4m50 (PR) – 400m: 67.08
Stephanie Callens: hinkstapspringen: 3/ 9m28 (PR) – kogel: 8m21
Emma De Langhe: kogelstoten: 6m83 – 200m: 33.34
Mathijs Maton: 60mH: 3/ 9.41
Arne Spiessens: verspringen: 4m70 – 400m: 2/ 57.06
Jarne Deprez: kogelstoten: 8m95 (PR) – 200m: 25.76 (PR)
Juniors
Delphine Callens: kogelstoten: 2/ 7m65 (PR) – verspringen: 2/ 3m93
Masters
Annick Coene: kogelstoten: 2/ 6m52
Didier Laureys: 60m: 8.16 (PR + CR!) – 200m: 27.17 (PR + CR!)
Patrick De Craene: hinkstapspringen: 2/ 8m62 (CR!)
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Indoormeeting – 12/01/2014
Emma De Langhe: 60m: 9.74 en 200m: 34.05
Jarne Deprez: 60m: 8.15 – 200m: 26.83 – kogelstoten: 9m22 (PR)
Vlaamse kampioenschappen Cad/Sch – 19 januari
Ze waren maar met vier, maar allemaal hebben ze het schitterend gedaan!
Hanne Claus was andermaal in superconditie en zette op de 200m een provinciaal record
neer; 25.26 is een supertijd en terecht een gouden medaille waard. Ook op de 60m
toonde ze haar kracht en snelle benen en na zich verbeterd te hebben in de reeksen,
was ze nogmaals rapper in de finale. Ze liep een tijd van 7.90, dit is nauwelijks 4
honderdsten verwijderd van het provinciaal record en daarmee behaalde ze zilver. Goud
en zilver voor Hanne, niet slecht hé? Hanne Scheffers liep ook de 60m, maar miste nipt
de finale; zij ontpopte zich daarentegen als hinkstap-springster om met een perfecte
wip in de laatste beurt de bronzen medaille te veroveren! Nog succes in het
hinkstapspringen was er voor scholier Mathijs Maton: hij landde 12m31 ver in de
zandbak en kreeg daarvoor verdiend de bronzen plak. In de voormiddag had Mathijs ook
al zijn record op de horden scherper gesteld. Voor Faith Maes waren het haar
allereerste grote kampioenschappen; de zenuwen gierden haar door de keel…, maar dit
was haar in het hoogspringen niet aan te zien; ze sprong een beloftevolle prestatie van
1m50.
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Cadetten
Hanne Claus:

60m: (R): 7.94 (PR + CR!) – (F): 2/ 7/90 (PR + CR!)
200m: 1/ 25.26 (PR + CR! + Provinciaal Record!)
Hanne Scheffers: hinkstapspringen: 3/ 10m15 (PR) – 60m: 8.48
Faith Maes:
60mH: 9.79 – hoogspringen: 1m50 (PR)
Scholieren
Mathijs Maton:
60mH: 9.25 (PR) – hinkstapspringen: 3/ 12m31 (PR)
Vlaamse Schoolkampioenschappen indoor – 29 januari
Bij de schoolsporters was er voor Faith Maes een overwinning in het hoogspringen met
een sprong over 1m53, opnieuw een verbetering van haar PR. Proficiat! Pauline Callens is
nog niet zo vaak actief geweest op de indoorpiste, zij lukte dus 2 PR’s.
Faith Maes: hoogspringen: 1/ 1m53 (PR) – 200m: 2/ 28.71
Pauline Callens: 60m: 9.19 (PR) – kogelstoten (2kg): 7m62 (PR)
Vlaams kampioenschap Alle Categorieën – 26 januari
Thomas Callewaert was, doordat Manuel Van Acker forfait moest geven, onze enige
vertegenwoordiger. Hij liep de 1500m in 4’17.68.
Vlaams SVS-kampioenschap – 5 februari
Marie Maton: hoog: 1m30 – 200m: 29.66 (PR)
Kiara Maes: 200m: 29.11 (PR)
Ellen Claus: 60m: 8.76 (PR) – ver: 4m02
Jens Tanghe: 800m: 2’39.85 (PR) – ver: 3m75 (PR)
Michiel Maes: kogelstoten (4kg): 9m08 – 60m: 8.56
Jarne Deprez: kogelstoten (4kg): 10m30 (PR) – 200m: 26.58
Mathijs Maton: ver: 5m62 (PR) – 200m: 24.52 (PR)
Arne Spiessens: ver: 5m11 (PR) – 200m: 25.82 (PR)
Belgisch kampioenschappen voor studenten – 7 februari
Manuel Van Acker liep een knappe 400m in 52.14.
Tijdens de indoormeeting op 23 februari werden 3 clubrecords gevestigd over afstanden
die nog niet op de tabellen stonden. Dirk Lannoo (M50) liep de 1000m in 3’04.09,
Manuel Van Acker (jun) liep een sterke 300m in PR-tijd en CR-tijd: 37.07. Didier
Laureys (M50) wilde zo graag zijn tijd op de 60m scherper stellen, maar dit lukte niet;
hij liep dan maar de 300m in een goede tijd: 43.75 (CR)
Belgisch indoorkampioenschap Juniors en Beloften – 1 maart
Twee AVMO-juniors tekenden present in de Topsporthal. Manuel Van Acker won zijn
reeks van de 400m in een knappe 51.59; een tijd die zijn persoonlijk record op enkele
honderdsten benadert. Jammer dat hij in die reeks helemaal geen tegenstand had,
anders was hij wellicht vlotjes onder zijn besttijd gedoken! Thomas Devriese kwam aan
de start van de 1500m, en dit waren zijn allereerste looppassen tijdens een
indoorwedstrijd! Tot halfweg kon Thomas het treintje volgen, maar dan moest hij lossen.
Hij eindigde in een tijd van 4’33.63 (PR)
14

Belgisch indoorkampioenschap Cadetten en Scholieren - 2 maart
Het werden hoogstaande Belgisch kampioenschappen cadetten/scholieren met over de
beide landsdelen een sterke lichting. Zij tekenden voor 2 Belgische records en talrijke
top10 plaatsen.
Voor Molenland waren dezelfde atleten actief als bij de Vlaamse kampioenschappen met
weer enkele medailles als resultaat. Zilver en brons voor Hanne Claus en brons voor
Hanne Scheffers.
Faith Maes moest als eerste in actie schieten en zij liep een zeer degelijke 9.83 op de
60m horden. Even later moest ze aantreden in het hoogspringen. Als eerstejaarscadet
wipte Faith telkens bij haar eerste beurt over de hoogtes en dit lukte ook op 1m53,
haar PR. Dit maakte dat ze zich toen al verzekerde van een plaats in de eerste helft
van het klassement. Met een prachtige sprong in haar derde beurt overschreed Faith
1m56: daarmee werd Faith heel knap vijfde in een persoonlijk record en ze mag zich
mede-clubrecordhoudster noemen!
De twee Hannes liepen de reeksen 60m in nieuwe PR’s, Hanne Claus in 7.86 en Hanne
Scheffers verbeterde zich tot 8.33. De tijd van Hanne Claus betekent een clubrecord
en een provinciaal record. In de finale deed Hanne nog beter: zij werd mooi derde in
een supertijd: 7.80, dus de records gingen er weer aan. De finale was trouwens
hoogstaand want de winnares verpulverde het bestaande Belgisch record tot 7.57 (stond
op 7.66)
Voor Hanne bleef het niet bij die bronzen medaille; op de 200m mocht ze ook wel iets
verwachten, want ze stond genoteerd met de beste tijd. Het werd uiteindelijk zilver en
Hanne was daarmee ontgoocheld…, maar als je haar supertijd ziet, kan iedereen (en ook
haarzelf) slechts tevreden zijn:
Hanne liep de 200m in 25.16! uiteraard weer een fikse verbetering van de records:
persoonlijk, club en provinciaal en de 6de plaats allertijden!
In het hinkstapspringen veroverde Hanne Scheffers de bronzen medaille met een sprong
van 9m76, slechts 2 centimetertjes beter dan de vierde plaats, maar overvediend!
Onze enige scholier op de kampioenschappen was multitalent Mathijs Maton die zich
ingeschreven had voor de 60m horden en het hinkstapspringen. Het hordennummer werd
afgewerkt in een degelijke 9.34 en in het hinkstapspringen zat alles dicht bij elkaar:
met 12m01 viel Mathijs net buiten de prijzen.
Aan deze vier atleten: een dikke proficiat!

Stijlvol hoogspringen van Faith…
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Mathijs springt in de nek van het jurylid…

De trotse Hannes met de oververdiende
Medailles !

NIEUWS EN WEETJES
Op vrijdag 17 januari werden de Tieltste sportprijzen uitgereikt. Men koos
dit jaar voor een andere formule, want voorheen werd de ‘Sportlieveling’
verkozen. Deze keer konden zowel verenigingen als individuele sporters
voorgedragen worden. Bij de dames had AVMO de kandidatuur van Annick
Coene ingediend, bij de heren was dit Rudi Van Bruwaene en als ploeg de
masters heren. De mannen hadden pech, hun kandidatuur werd wel
weerhouden, maar zij kwamen niet als primussen uit de bus. Annick
daarentegen werd wel bekroond met de titel ‘Sportvrouw van het Jaar’
Proficiat, Annick!
Bij de clubbestuurders werd Frans Vanluchene genomineerd als verdienstelijk bestuurslid
met méér dan 35 jaar dienst.
Diezelfde avond was Molenland verantwoordelijk voor de bediening van de dranken. We
kregen een officiële bedanking van de Tieltse sportraad voor onze medewerking!
********************
AVMO heeft zo ondertussen 4 sportvrouwen/-mannen in z'n rangen, nl. Marianne
Verbauwhede (Dentergem), Annick Coene (Tielt), Stijn Fincioen (Jabbeke) en Gunther
Vanhoutte (Meulebeke)
PROFICIAT !!!
********************
Jo Van Daele is zijn discusrecord kwijt aan Philip Milanov (VAC) Het Belgisch record
stond met 64m24 sinds 19 mei 2001 op de tabellen; op 23 februari verbeterde Philip
tijdens een wintermeeting in het Franse Loos het nationaal record tot 64m32. En Philip
is alleszins nog ten einde van zijn ‘discuslatijn’!
********************
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Vorig jaar werd de ‘Nacht van West-Vlaanderen’ flink veranderd met voor de eerste
maal de 100km tijdens de dag en nog een wedstrijd van 50km erbij. Deze jarenlange
organisatie wordt nu gedeeltelijk onthoofd want de ultraloop verhuist naar de andere
kant van het land…
Hieronder het persbericht:
ULTRALOOP NEEMT AFSCHEID VAN TORHOUT
Het bestuur van vzw De Nacht heeft na uitgebreide beraadslaging beslist dat, gezien de
financiële en organisatorische problemen, het niet langer haalbaar is een 100 en 50 km
ultraloop te organiseren.
Gezien de beperkingen, opgelegd door de stads- en veiligheidsdiensten, de zware
financiële en technische inspanningen die de organisatoren telkenjare weer leverden om
de enige 100 km ultraloopwedstrijd in ons land in te richten en de verminderde
uitstraling, was dit volgens vzw de Nacht de enig mogelijke conclusie.
Het bestuur van vzw De Nacht benadrukt dat dit jaar een schitterend programma
voorbereid wordt om op vrijdag 20 juni de 35ste Nacht van West-Vlaanderen weer te
laten uitgroeien tot een formidabel evenement voor wandelaars, joggers en lopers.
Het programma bestaat dit jaar uit een vernieuwde marathon en halve marathon, een 10
km stadsloop en een 5 km Start to Run.
********************

Op 7 januari stapte Emiel Pauwels uit het leven. Hij was de ouderdomsdeken van de
Belgische atletiek en was jarenlang het boegbeeld van Olympic Brugge. Op 95-jarige
leeftijd was hij nog actief in binnen- en buitenland. Hij behaalde tientallen titels op
allerlei kampioenschappen – in oktober 2013 behaalde hij nog enkele medailles tijdens de
wereldkampioenschappen te Poro Alegre in Brazilië.
Wat uniek is, is het feit dat de Brugse club dit jaar 80 jaar bestaat (gesticht op 15
februari 1934) en dat Emiel Pauwels nagenoeg van in het begin lid was; dus bijna 80 jaar
aangesloten en actief lid geweest. Dit moet een wereldrecord zijn…
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********************
AV Molenland bestond vorig jaar 40 jaar – gesticht op 3 augustus 1973 - en ook bij ons
zijn er 2 personen die er bijna van in het begin bij waren en die nog actief zijn,
weliswaar niet meer als atleet:
Trainer Joost Vanluchene sloot bij de club aan op 6 november 1973 en Erik Chevrolet
nog ietsje vroeger: hij kwam bij de club op 23 oktober 1973. Erik is jarenlang
clubbestuurder geweest en zetelt nu nog in de Raad van Bestuur van de Vlaamse
Atletiekliga.
We wensen hen net zoals Emiel een leven lang bij Molenland!
********************
Geen atletiek zonder atleten, maar geen competitie-atletiek zonder juryleden. Zij letten
er op dat de reglementen toegepast worden en samen met de organisator leiden zij de
wedstrijden in goede banen. Elke club heeft juryleden nodig. Molenland mag zich gelukkig
prijzen met zijn jurykorps! Zij zijn talrijk (een 30-tal) en zijn actief, zowel bij de eigen
club als op alle meetings
in West-Vlaanderen.
Maar een club kan altijd wat nieuw ‘jurybloed’ gebruiken. Laat je
niet afschrikken door de woorden reglementen, opleiding en
evaluatie! Heb je een hart voor atletiek en ben je 16 jaar, dan kan
je op 29 maart een opleiding volgen in het clubhuis van Molenland.
De opleiding bestaat telkens uit 3u theorie en 3u praktijk, gevolgd
door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loopt de cursist
stage tijdens 3 wedstrijden en treedt daarbij éénmaal op bij het
lopen, éénmaal bij het werpen en éénmaal bij het springen. Op die
manier wordt het nieuwe jurylid optimaal klaargestoomd om als een
waardevol jurylid bij wedstrijden op te treden.
Na het succesvol doorlopen van deze opleiding ontvangt het nieuwe
jurylid een bestendige toegangskaart, een jurybadge en een reglementenboekje.
De opleiding wordt gegeven door Rita! Afspraak om 9u30 in het clubhuis?

Zijn jullie regelmatige bezoekers van de website van de club? Zeker
doén!
Onder de knop nieuws vind je belangrijke mededelingen en korte
verslagjes van belangrijke wedstrijden; je vindt er de clubrecords,
wedstrijdkalender en wedstrijduitslagen. Onder de knop clubinfo vind
je naast algemene informatie (bestuur, trainers,…) ook het huishoudelijk clubreglement
en de gedragdcode. Daar vind je ook hoe je de vertrouwenspersoon van de club kunt
contacteren.
Dit is Nancy Lammertyn.
Met dank aan onze webmaster, Ignace Verkaemer, voor deze erg mooie website!
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Tips bij verkoudheid
Je bent flink verkouden. Je neus is verstopt en je hebt een
vervelend hoestje. Niet leuk, maar meestal hoef je daarvoor niet
thuis te blijven. Met deze tips verlicht je de klachten en kom je
die vervelende periode door.
ONTSPANNEN
Begin de dag met een warme douche, op die manier ontspant je
lichaam zich en dit kan je klachten wat verlichten (dit versnelt
weliswaar je genezing niet)
DRINK VOLDOENDE
Als je verkouden bent, moet je veel drinken, want je hebt vocht
nodig. Drink de hele dag door: water, fruitsap, thee, bouillon. Je immuunsysteem kan
dan beter de strijd aan met ziektekiemen. Daardoor blijven de gezwollen slijmvliezen
vochtig en vul je het vocht aan dat je verliest door het snuiten van je neus. Koffie,
alcohol en energiedrankjes kan je beter mijden, want die hebben een uitdrogend effect.
WAS JE HANDEN
Het is altijd belangrijk om je handen regelmatig te wassen, maar als je verkouden bent,
moet je daar nog meer op letten. Was je handen na elke hoest-, nies- of snuitbui.
Probeer niet te vaak je ogen, neus en mond aan te raken.
CONTACT VERMIJDEN
Om de mensen uit je omgeving niet te besmetten, is het beter om direct contact te
vermijden. Probeer zo weinig mogelijk handen te schudden of een kus te geven. Hou je
handen of een zakdoek voor je mond en neus bij het hoesten of niezen. Gebruik papieren
zakdoekjes die je dan direct weggooit (niet laten rondslingeren!)
Drink niet van elkaars fles of eet niet van elkaars bord.
NEEM RUST
Je lichaam heeft rust nodig om de verkoudheid de baas te kunnen. Plan ’s avonds niet
teveel en ga op tijd naar bed. Probeer minstens 8 uur te slapen. Een uitgerust lichaam
heeft meer weerstand.
GEDULD
Een gewone verkoudheid gaat vanzelf over, maar het hoesten, niezen en snotteren kan
soms een paar weken aanhouden. Je kan dus niet verwachten dat je na 2 dagen weer
helemaal de oude bent. Als je last krijgt van andere klachten, vb. hoge koorts of koorts
die dagenlang aanhoudt, dan is het verstandig om je huisarts te raadplegen.
VERMINDER JE INSPANNINGEN
Een verkoudheid kan je niet wegsporten! Je voelt zelf aan of je nog kan sporten, maar in
elk geval moet je de intensiteit verminderen. Zwaar trainen is uit den boze. Wordt je
verkoudheid erger of je krijgt koorts: stop dan met trainen. Op het moment dat de
verkoudheid en/of de koorts 48u over is, kan je weer rustig beginnen sporten.
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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

IJS & KAASHOEVE ‘KLIMOP’
Frans TANGHE & Lea VANDEVOORDE
Schoutskruisestraat 11 - 8755 Ruiselede
Tel. 051/68 83 13
Ee n de ugd d oe nde i jsst op me t z ome r te r r as ge l ege n l angs de
P oe k e be ek - e n WTV-r oute .
Ie de r e z ate r dag aanwe zi g op de boe r e nmar k t te Ti el t (1 4u00 tot 16u00)
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Interclub 2014
Dag atleten,
Het zomerseizoen staat voor de deur en daarmee ook de interclubs.
Alles begint met de interclubs voor pupillen en miniemen op 19 en 20 april.
Vraag ernaar bij jullie trainers!
De voorselecties voor de interclubs vanaf kadet worden momenteel opgesteld.
De verschillende ploegverantwoordelijken kunnen op al jullie vragen hieromtrent antwoorden.
In het onderstaande schema vind je wie de ploegverantwoordelijke(n) is voor uw team(s), alsook
wanneer en waar de interclubs doorgaan.
PLAATS
landelijke
KADETTEN MEISJES
2b
landelijke
SCHOLIEREN MEISJES 2b
landelijke
KADETTEN JONGENS 2b
SCHOLIEREN
landelijke
JONGENS
2b
landelijke
AC DAMES
2a
landelijke
AC HEREN
2b
landelijke
MASTERS DAMES
2
landelijke
MASTERS HEREN
1

DATUM PLOEGVERANTWOORDELIJKE

AVLO(Lokeren)

3/mei

Kristof H.

AVLO(Lokeren)

3/mei

Kristof H. & Els

AZW(Zwevegem)

4/mei

Kristof H.

AZW(Zwevegem)

4/mei

Kristof H.

EA(Aalst)

10/mei

Christoph D.

VITA(Ninove)

11/mei

Christoph D. & Els

ATLA(Lanaken)

8/jun

Els

MACW(Nieuwpoort)

8/jun

Günther
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A.V.M.O. TRAININGSSCHEMA
- VANAF APRIL
DAG

UUR

CATEGORIE

TRAINER

Maandag 18u00-19u45 vanaf scholier
18u30-20u00 vanaf pupil
19u30-21u00 vanaf cadet

DISCIPLIN
E
afstand
horden
discus

Dinsdag
Woensdag 18u15-19u45 benjamins
pupillen

algemeen
algemeen

miniemen

algemeen

Christoph
volgens afspraak
Matthew
clubhuis
Jo(volgens afspraak) binnenplein piste

vanaf pupil
18u15-19u45 kadetten

polsstokspr.
algemeen

18u30-20u00 vanaf scholier

sprint
afstand
afstand

Griet
Marino
Lien
Joost
Jantien
Manu
Kristof
Peter
Rita
Els
Christoph

Donderda
g
Vrijdag
18u30-19u30 benjamins
18u30-20u00 pupillen/miniemen
vanaf pupil
kadetten
vanaf kadet
vanaf scholier
vanaf scholier
18u00-20u00 op afspraak(vanaf
mei)
Zaterdag 10u00-11u30 vanaf pupil

algemeen
algemeen
hoogspringen
algemeen
sprint
afstand
afstand
polsstokspr.

Griet
Marino/Lien
Joost
Kristof
Rita
Els
Christoph
Paul Vanwalleghem

Zondag

afstand

10u00-11u00 vanaf kadet

Rita Debusschere
Gunther Vanhoutte
Griet Lambrecht
Lien Coussens
Marino Maes
Joost Vanluchene
Kristof Haverbeke
Peter Willems

secretaris/sprint
coördinator sportcom.
benjamins
pupillen
pupillen /speer
miniemen/hoog
kadetten
kadetten

kampnummer Rita/Marino
s
Els
Kristof
Christoph

rita.debusschere@skynet.be
gunther.vanhoutte@telenet.be
grietlambrecht@telenet.be
liencoussens@telenet.be
marinomaes@hotmail.be
joostvanluchene@hotmail.com
kristof_haverbeke@telenet.be
peter.willems@mariagaard.be
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PLAATS

clubhuis

clubhuis

clubhuis

volgens afspraak
volgens afspraak
volgens afspraak
0496/41 82 37
0484/93 54 65
0486/95 41 22
0498/33 70 07
0478/58 97 91
0472/52 67 79
0486/64 54 65
051/40 85 72

Matthew Bouckhuyt
Els Van Coillie
Christoph Deblauwe
Paul Vanwalleghem
Emmanuel Audenaert
Jo Vandaele

>=cadetten-horden
>= scholieren-afstand
>= junior-afstand
polsstokspringen
initiatie polsstokspr
>= cadet - discus

metjoe@hotmail.com
els-van-coillie@telenet.be
christoph.deblauwe@telenet.be
paul.vanwalleghem@hotmail.com
emmanuelaudenaert@yahoo.co.uk
jodiscus@telenet.be

0474/55 02 43
0472/767445
0474/54 03 24
0477/55 66 17
0478/29 45 65
0476/44 79 99

MINICLUB - MINICLUB - MINICLUB - MINICLUB - MINICLUB - MINICLUB

1. Uitslagen

Van de laatste zondag van het jaar maakten Hanne en Lise Lamont gebruik om
naar de cross in Rieme te gaan. Bij de laatstejaars benjamins eindigde Hanne op de 17de plaats (op
42 deelnemers) en Lise kwam als 16de over de streep (op 46 deelnemers) Knap gelopen van Hanne
en Lise!

Op 4 januari trok Jens-Magnus Verhelst net als vorig jaar naar de cross in
Tessenderlo. Het speciale aan die veldloop is dat die pas ’s avonds van start gaat en dat er dus
gelopen wordt met verlichting langs het parkoers. Op 17 deelnemers eindigde J-M op de 12de plaats.


Uitslag veldloop Maldegem – zondag 12 januari

Ben °2006-°2007
(31) 5/ Michelle Cool
(61) 8/ Lars Braeckevelt – 26/ Yari Taliman – 41/ Emiel Naert – 61/ Karsten Huys
Ben °2005
(44) 12/ Amelieke Bossuyt – 22/ Hanne Callens – 44/ Lore Maes
(43) 14/ Emiel Velghe – 17/ Cédric Vekeman
Pup °2004
(43) 7/ Noor Braeckevelt – 21/ Babette Deceuninck
(56) 10/ Baptiste Laureys – 12/ Léon Dedecker – 14/ Thijs Gelaude – 15/ Maxime De
Witte – 17/ Robbe Vroman – 22/ Victor Dedecker
23

Pup °2003
(34) 20/ Marthe Arickx
(44) 5/ Bernard Laureys – 15/ Jarco Bossuyt – 17/ Robbe Callens
Min °2002
(43) 7/ Charelle Cool – 14/ Irene Strobbe – 28/ Ibe Maes – 32/ Margot Van Walleghem –
Manon Vandenheede
(47) 11/ Matice Van Walleghem – 28/ Michiel Depuydt – 39/ Hannes Terryn
Min °2001
(23) 23/ Eveline Maes
(36) Iwein Claus: diskwalificatie



40/

Uitslag veldloop Ieper – zondag 19 januari

Na de sneeuwperikelen van vorig jaar hadden de organisatoren deze keer meer geluk met het weer.
Het weer was aangenaam en de omloop lag er lastig maar goed beloopbaar bij. We waren met 25
benjamins, pupillen en miniemen aanwezig. Noor kon zich na een heel spannende sprint op het
podium lopen met een schitterende derde plaats. Verder werden Michelle, Maxim, Charelle en
Matice mooi vijfde, terwijl Hanne, Lars en Bernard als zevende eindigden, Amelieke en Baptiste
veroverden nog een tiende plaats. Een speciale pluim gaat naar Hanne, Emiel, Wout, Cedric, Lise,
Thijs, Leon, Robbe, Victor, Brecht, Robbe, Margot, Lise en Lukas voor hun inzet en hun
doorzettingsvermogen. Al bij al een geslaagde namiddag in Ieper.

Ben °2006-°2007
(26) 5/ Michelle Cool
(32) 7/ Lars Braeckevelt – 10/ Yari Taliman
Ben °2005
(27) 7/ Hanne Lamont – 10/ Amelieke Bossuyt – 18/ Hanne Callens
(49) 17/ Emiel Velghe – 18/ Wout Gordier – 36/ Cédric Vekeman
Pup °2004
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(30) 3/ Noor Braeckevelt – 11/ Lise Lamont
(44) 5/ Maxime De Witte – 10/ Baptiste Laureys – 11/ Thijs Gelaude –18/ Léon
20/ Robbe Vroman – 21/ Victor Dedecker
Pup °2003
(40) 7/ Bernard Laureys – 16/ Brecht Gordier – 17/ Robbe Callens
Min °2002
(31) 5/ Charelle Cool – 23/ Margot Van Walleghem
(34) 5/ Matice Van Walleghem
Min °2001
(27) 13/ Lise Dossche
(26) 20/ Lukas Scheffers


Dedecker –

Uitslag veldloop Veurne – zondag 26 januari

Ondanks het voorspelde hondenweer ( bijna gebruikten we het str ... weerwoord...) waren de
molenlanders zoals altijd als eersten op post om onze molenlandtent op te zetten. Het was
nog afwachten of we de tent ook deze keer mooi vol zouden krijgen. En zoals steeds was
ook dit geen probleem.Maar liefst 18 jeugdatleetjes en daarbij niet te vergeten ouders en
supporters waren allen op tijd op de afspraak.
Na het verkennen van het parcours was al lang duidelijk dat dit een echte cross zou worden
met alles erop en eraan. Zand, heuveltjes, bochten, goed beloopbare stukken en wat modder,
kortom alles was aanwezig om er een mooie wedstrijd van te maken.
Toen ook nog eens het weer besliste om aan dit spektakel mee te werken, was het hek van
de dam. Naar goede gewoonte luisterden al de atleetjes naar de “goede” raad van hun trainer
... die had meegegeven dat een goede start belangrijk was. Sommigen namen dit wel héél
letterlijk en vlogen als een speer vooruit. Dit nam niet weg dat we zo toch enkele mooie
ereplaatsen behaalden.
Aan alle atleetjes en supporters: zoals steeds maakten jullie er een leuke wedstrijd en een
gezellig samenzijn van!!! Bedankt daarvoor
Ben °2006-°2007
(32) 10/ Lars Braeckevelt
Ben °2005
(23) 4/ Hanne Lamont – 11/ Amelieke Bossuyt – 20/ Marte Scheffers
(27) 10/ Emiel Velghe
Pup °2004
(25) 2/ Noor Braeckevelt – 8/ Lise Lamont
(29) 7/ Baptiste Laureys – 9/ Thijs Gelaude – 10/ Maxime De Witte – 13/ Robbe Vroman
Pup °2003
(29) 5/ Bernard Laureys – 12/ Jarco Bossuyt
Min °2002
(22) 12/ Ibe Maes – 13/ Margot Van Walleghem
(12) 2/ Matice Van Walleghem
Min °2001
(15) 12/ Milan Verschaeve – 14/ Lukas Scheffers


Provinciaal Kampioenschap – Torhout – zondag 2 februari

Zon in de lucht , water op de grond ... velen hebben het gezien, velen hebben het gevoeld ... het
parcours lag er nat bij. Al van bij de verkenningsronde waren vele voetjes nat ... de trainers konden
alleen maar zeggen ... los erdoor mannen ... Vele schoenen bleven haken in de modder ... en
doorlopen tot op het einde ... dat wordt van ons verwacht, en al vinden we dat absoluut niet
aangenaam, toch doen we het, sjiek van jou Lore Maes, dat je hebt volgehouden tot aan de
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eindmeet!
Podiumplaatsen konden we deze keer bij de jeugd niet verzilveren, maar we noteren enkele mooie
top-tien-plaatsen : Michelle Cool (4), Yari Taliman (8), Lars Braeckevelt (9), Hanne Lamont (7),
Noor Braeckevelt (4), Lise lamont (9), Maxime Dewitte (6) Baptiste Laureys (7), Thijs Gelaude (8),
Jasper Mattelin (10), Bernard Laureys (6), Jarco Bossuyt (8), Brecht Gordier (9), Charelle Cool(8),
Mattice Van Wallegehem (4).
Aan allen die hun beste beentje hier hebben voorgezet ... sjiek gedaan!!

Ben °2006-°2007
(21) 4/ Michelle Cool
(39) 8/ Yari Taliman – 9/ Lars Braeckevelt – 34/ Achiel Dedecker – 35/ Obe
Vandekerckhove – 37/ Karsten Huys – 38/ Bente Vandekerckhove – 39/ Milan Vroman
Ben °2005
(35) 7/ Hanne Lamont – 11/ Amelieke Bossuyt – 17/ Hanne Callens – 28/ Marte
Scheffers – 35/ Lore Maes
(56) 12/ Emiel Velghe – 22/ Luka Depuydt – 27/ Wout Gordier
Pup °2004
(31) 4/ Noor Braeckevelt – 9/ Lise Lamont – 18/ Babette Deceuninck
(38) 6/ Maxime De Witte – 7/ Baptiste Laureys – 8/ Thijs Gelaude – 10/ Jasper Mattelin
–
12/ Léon Dedecker – 14/ Robbe Vroman – 23/ Victor Dedecker
Pup °2003
(37) 16/ Marthe Arickx – 35/ Lotte Van Ryckeghem
(43) 6/ Bernard Laureys – 8/ Jarco Bossuyt – 9/ Brecht Gordier – 16/ Robbe Van
Ryckeghem – 25/ Robbe Callens – 41/ Michiel Depuydt – 42/ Bjarne Willems
Min °2002
(31) 8/ Charelle Cool – 12/ Irene Strobbe – 23/ Margot Van Walleghem – 25/ Ibe Maes
(32) 4/ Matice Van Walleghem – 16/ Michiel Depuydt – 29/ Hannes Terryn
Min °2001
(34) 28/ Kjenta Willems – 34/ Eveline Maes
(29) 19/ Lukas Scheffers – 20/ Jens-Magnus Verhelst – 27/ Thomas Depuydt
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Uitslag veldloop Ardooie – zondag 23 februari

Prachtig weer voor de FLAC Izegem veldloop die voor het eerst niet meer rond het Wallemote kasteel
doorging. Nieuwe locatie waren de bedrijfsterreinen van diepvriesfabriek Ardo : voor heel wat atleten en
ouders een leuke gelegenheid om het bedrijf zelf eens te leren kennen maar qua parcours zelf niet echt een
hoogvlieger. Met 39 jeugdatleten was AVMO goed vertegenwoordigd (13 benjamins, 16 pupillen, 10
miniemen). Hoewel elk van hen natuurlijk zijn beste beentje voorzette, zagen we ook heel wat
topresultaten : 5 podiumplaatsen en 15 Top10 plaatsen !!! Meteen de laatste Westvlaamse veldloop en
enkel nog een laatste keer de modder in voor het BK.

Ben °2006-°2007
(17) 3/ Michelle Cool
(25) 7/ Yari Taliman – 8/ Lars Braeckevelt – 22/ Karsten Huys – 24/ Milan Vroman –
25/ Achiel Dedecker
Ben °2005
(23) 14/ Hanne Lamont – 15/ Amelieke Bossuyt – 19/ Hanne Callens – 21/ Marte
Scheffers
(44) 12/ Emiel Velghe – 20/ Luka Depuydt – 22/ Cédric Vekeman
Pup °2004
(20) 2/ Noor Braeckevelt – 6/ Lise Lamont – 13/ Babette Deceuninck
(21) 5/ Baptiste Laureys – 6/ Thijs Gelaude – 8/ Maxime De Witte – 9/ Léon Dedecker –
Robbe Vroman – 15/ Victor Dedecker
Pup °2003
(19) 18/ Justien Madou – 19/ Lotte Van Ryckeghem
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11/

(34)

3/ Bernard Laureys – 8/ Jarco Bossuyt – 13/ Robbe Callens – 22/ Robbe Van
Ryckeghem – 30/ Michiel Depuydt
Min °2002
(21) 4/ Charelle Cool – 14/ Margot Van Walleghem
(17) 2/ Matice Van Walleghem – 3/ Mattis Tanghe – 5/ Michiel Depuydt – 15/ Hannes
Terryn
Min °2001
(29) 12/ Jens-Magnus Verhelst – 15/ Lukas Scheffers – 26/ Iwein Claus – 27/ Thomas
Depuydt

2. Kalender

Zondag 9 maart 2014 : 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 20 april : B.v.Vlaanderen voor pup. en min. meisjes - WERVIK
Zondag 21 april : B.v.Vlaanderen voor pup.en min jongens - TIELT
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 : 60m – 1000m – 60m horden – hoog – ver – kogel – hockey – 4x60m
Miniemen : 80m-150m-300m-1000m-60/80 horden –hoog-ver-kogel-speer-4x80m
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Rubenscupwedstrijden :
Ook dit jaar nemen we deel aan de Rubenscupwedstrijden. Dit zijn telkens wedstrijden met veel
deelnemende atleetjes en mooie wedstrijden. Dit jaar zijn de meetings op volgende dagen :
01/05 IZEGEM
24/05
ROESELARE
29/05 TIELT
09/06 TORHOUT
07/09
ZWEVEGEM
27/09
KORTRIJK
Op zaterdag 20 september gaat de jaarlijkse jeugdmeerkamp door te Tielt. De volledige kalender
wordt op de avmo site geplaatst van zodra we deze ontvangen hebben van de Vlaamse Atletiekliga.
Voor de wedstrijden die doorgaan in Tielt (29/05 en 20/09) worden vrijwilligers gezocht om het
terrein klaar te maken voor de wedstrijd en daarna op te ruimen. Kun je meehelpen laat dit dan zo
snel mogelijk weten via joostvanluchene@hotmail.com

3. Varia

Zaterdag 15 maart 2014 : VAL Jeugddag te Gent.

Op zaterdag 15 maart organiseert de Vlaamse Atletiekliga voor de 25ste 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, medecinebalstoten, 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.

Pistekampioen 2014
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 meerkamptabellen. 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)
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NATUURSTEENBEDRIJF DAVID
Filip David – Busschaert
Sint-Janstraat 63

-

8700 Tielt

Tel. 051/40 03 05

Bloemen Artifleur
Gerry Rosselle & Carine Vercoutere
Pittemsesteenweg 34-36

-

8700 Tielt

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

bvba

El ect ro V erhall e
Algemene elektriciteit

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

HOOGDRUKREINIGEN

nv Hellebuyck
Ondankstraat 19 - 8700 Tielt
Tel. 051/40 07 50
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Wegwedstrijden aangesloten Val-atleten.
Wegcriterium 2014 AVMO Running Center Brugge-Hulste : start 11/11/2014






















11/11/13
15/12/13
26/12/13
23/02/14
15/03/14
29/03/14
25/04/14
26/04/14
09/05/14
01/06/14
20/06/14
28/06/14
23/07/14
16/08/14
23/08/14
06/09/14
14/09/14
14/09/14
20/09/14
24/10/14
?

Deinze-Bellem
7 en 21 km
M/V
Deinze Brielmeersen winterloop
9 en 13 km
M/V
Tielt Kerstcorrida
5 en 10 km
M/V
Kortemark loopt
10 en 20 km
M/V
Kain(Doornik) Mont Sr-Aubert
10 km
M/V
Ingelmunster Brigandsloop
12 km (M)
6/12 km (V)
Torhout Rembertcorrida
10 km
M/V
Oostrozebeke Ginsteloop
10 km
M/V
Aalter 10 miles
8 en 16 km
M/V
Tielt Watewyloop
10 km (M)
5/10 km (V)
Torhout Nacht v. Vlaanderen
10/21/42/100
M/V
Egem saladeloop (! M+60jr = 9km)
13 km (M)
9 km
(V)
Koksijde Strandloop
10 km (M)
5/10 km (V)
Zottegem Egmontloop
11 km (M)
8/11 km (V)
Wingene
11 km
M/V
Koolskamp
10 km
M/V
Nieuwpoort Flanders Field marathon 42 km
M/V
Ieper Stadsloop
7 en 14 km
M/V
Meulebeke Dynamicarun
10 en 21 km
M/V
Jaarfeest Wegatleten Aarsele
Acerta Ekiden Aflossingsmarathon : nog geen datum gekend.

Data onder voorbehoud van wijzigingen van de plaatselijke organisaties. Ruime keuze
wedstrijden en afstanden, dit op aanvraag van onze clubmakkers. Voor ieder wat wils. Dus
Meedoen !!!
Iedere aangesloten clubmakker doet automatisch mee en wordt met punten
beloond.

AVMO - Running Center Wegcriterium 2014: afspraken en reglement
Het criterium dat Molenland inricht is bedoeld om onze eigen wegatleten te plezieren. Het aanbod
is tamelijk ruim gehouden. Een 20-tal wedstrijden, gespreid over 11 maanden. Dit criterium kan je
op de volgende wijze bekijken: samen naar wedstrijden trekken, samen onderlinge duels aangaan,
elk op zijn eigen niveau presteren en dan samen wat nakletsen en genieten van een “après-running”.
De punten komen vanzelf en de posities schommelen naarmate de wedstrijden vorderen. Naast het
talent wordt ook de inzet beloond. Een combinatie van de twee levert dan de winnaar op.
Ter herinnering nemen we het reglement nog eens door zodat er
geen misverstanden ontstaan:
Alle atleten die voor het seizoen 2013-2014 een VALvergunning hebben bij AVMO komen in aanmerking.
Recreanten zijn uitgesloten.
Je moet ZEVEN ( 7 ) wedstrijden uitlopen om in de prijzen te
vallen!!!!! Het aanbod is groot genoeg. Enkel een slepende
blessure kan je tegen houden.
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Hoe sprokkelen we punten?
 Vier categorieën: dames en heren senioren en masters
 Iedere clubmakker die aan één of meerdere criteriumwedstrijden deelneemt wordt
automatisch gerangschikt.
 Punten worden toegekend in volgorde van aankomst van clubmakkers per categorie, te
beginnen vanaf 30 punten. We dalen af 30-29-28-27 enz.
 Wie een wedstrijd wint krijgt 10 punten extra, een tweede plaats levert 7 punten op extra en
een derde 4 punten. Daarvoor kijken we naar heren totaal en dames totaal.
 De scores van de TIEN BESTE wedstrijden worden samengeteld. Iedere extra wedstrijd
wordt beloond met 2 punten. Zo worden de veellopers ook beloond.
 De dames hebben soms de keuze tussen 2 afstanden. Dit wordt aangegeven door “extra
dames”. Op deze manier zal de factor geluk meespelen. Zo kunnen er nu en dan 2 atletes
met de volle buit (30 ptn.) gaan lopen,naargelang de afstand. Ook bij de heren (op aanvraag)
tellen meerdere afstanden mee: liefhebbers van het kortere werk komen zo ook aan hun
trekken. (zie daarvoor tabel). ! corrida 5 èn 10 dames en heren !!! )
 Wie tijdens het jaar verandert van categorie (senior wordt master), neemt zijn/haar punten
gewoon mee naar de nieuwe categorie.
 Cadetten en scholieren kunnen niet deelnemen aan het criterium. Wel de juniors, maar die
worden ondergebracht in de categorie seniors.
 Merk je een fout op in de puntentabel of heb je geen punten gekregen ondanks je deelname,
dan kan je ons helpen door direct te mailen . Fouten worden rechtgezet.
 Iedere atleet die deelneemt aan het criterium is verplicht om zijn enige echte clubtrui te
dragen. Geen clubtrui is geen punten!!!!!
 De beste score per atleet wordt in aanmerking genomen bij het lopen van meerdere
afstanden op één dag
.
 Veel loopgenot en de nodige dosis geluk. Wie wordt criteriumwinnaar 2014 ?

Wie loopt waar ?
Lombardsijde: 422 aankomsten op de 10km: 52ste en 2de dame en 1ste master Ria Thienpont.
In Egmont aan Zee (Nl) werd Stijn Fincioen 28ste en Tom Van Slambrouck 54ste. Op zondag
19/01/14 hadden we terug een winterloop in de Brielmeersen te Deinze. Dirk Lannoo werd 7de in
de 9km op 161 deelnemers. Annick Coene ( kersverse sportvrouw Tielt van het jaar ) werd 97ste
en haar dochter Stefanie 98ste. Op de 13 km werd Bart Guillemyn 26ste, Edwin Kint 84ste en Dirk
Vandewalle 87ste. Nabila Taguema werd 104de. Op zondag
16 /02 hadden we terug een
“winter”?-loop in Deinze. Op de 4,6 km werd Léon Dedecker 20ste, Victor Dedecker 22ste en
Robbe Vroman 25ste op 93 deelnemers. Op de 8,9 km was Alexander Eggerick 6de, Dirk Lannoo
7de, en Pauline Vackier 69ste op 128 deelnemers. Op de 13,2 km werd Patrick Deleersnijder 19de,
Bart Guillemyn 20ste, Pol Vackier 25ste , Antoon Van Rijckeghem 26ste , Dirk Vande Walle
79ste en Nabila Taguema 100ste op 120 deelnemers. Katrijn Van Hulle (56ste) werd 3de dame op de
13,2km. Dezelfde dag liep Luc Maes de marathon van Genk in 3u48’. Luc werd daarmee 73ste op
188 deelnemers. Zijn verslag:
“Zondag 16-02-2014 liep ik de Marathon van Genk. Het was goed marathon weer, 7°, weinig wind
en droog. Een mooi parkoers in bossen en geasfalteerd. Er moesten 7 ronden van ongeveer 6 km
afgelegd worden. Maar er zaten 2 hellingjes in die op het einde toch doorwogen. Daar ik na
nieuwjaar het wat rustiger deed verwachtte ik geen mooie tijd en liep deze marathon meer als
training. De eerste 10 km liep ik aan +- 11 km/h. Toen Patrick Kloek bij mij kwam volgde ik hem.
Hij versnelde regelmatig wat tot bij een voorloper, bleef er dan wat bij om tegen hem te praten en
versnelde dan weer tot bij de volgende lopers. Tijdens de bevoorrading stopte hij vaak om te
drinken. Ik liep dan rustig door tot hij weer bij mij kwam. Heel de marathon heb ik niet gedronken.
De laatste 10 km bleef hij snel door lopen en ik heb dan de wedstrijd uitgelopen in mijn eigen
rustiger tempo. Op het einde kwam Wim van Hamerongen bij me. Ik moest mij nog wat rekken om
bij hem te blijven, maar ik kon hem toch kloppen in een lange spurt. Ik eindige in 3u48’35”8 en
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werd 73e (3de M60) op 232 deelnemers vanwaar er 188 aan kwamen. Daar dit een betere tijd was
dan mijn 2de beste tijd van 2013 (Antwerpen 3u48’37) was ik zeer tevreden. In de Marathon van
Antwerpen zal ik een poging doen om mijn beste tijd van 2013 (Gent 3u44’47)te verbeteren. In
Antwerpen hebben we het voordeel dat men beroep kan doen op hazen met ballons die onder een
bepaalde tijd zullen lopen. Gino Casier won de marathon in 2u42’25”5 voor Andy Leliaert
(2u43’49”5) en Nid Rumphakwaebn (2u53’22”9. Janet Cobby won bij de vrouwen in
3u43’28”.(Luc)”

Jaarlijst marathons 2013.
Onder de 3 uur waren er 434 atleten, waaronder 3 clubmakkers: 7de Stijn Fincioen (2u22.50”), 10de
Dieter Brouckaert (2u27’52”) en 18de Tom Van Slambrouck (2u31’35”).

Tielt – Kampioenen hulde 2014 : avmo : 3 laureaten : 1 ploeg – 1 vrouw en 1 man : teveel ???
De rechte lijnen blijken soms krom te zijn in zo’n kampioenenviering, en de kromme lijnen worden
wat gerecht. We gebaren ons dan ook van “krommen-aas”. De voorstelling was best aanvaardbaar
met speciale appreciatie voor het dansoptreden van Euterpe, Attitude en Lunatica !
De verwachtingen waren hoog gespannen. A.V. Molenland had op nationaal niveau heel wat (lees
Belgische) kampioenen ! We feliciteren hen in willekeurige volgorde : Roeland Gussé, Nathalie
D’hondt, Bart Verkaemer, Gunther Vanhoutte, Jeroen Tanghe, Bart Huys, Rudi Van
Bruwaene en Luc Maes.
Voorgaande jaren was “sport-vrouw-ploeg-man” van Tielt gebaseerd op sportieve , maar ook op
extra sportieve prestaties (clubwerking- vrijwilligerswerk) en konden de mensen in de zaal ook hun
stem bijdragen. Deze keer was alles al beslist. Ik had daar geen probleem mee, maar heb nog altijd
niet de wiskundige formule gevonden om deze uitslag te kunnen begrijpen…
Annick Coene : sportvrouw van het jaar !
Annick , proficiat ! Ik dacht toen en de prestatie en het charmerend element wordt beloond. Super!
Dus we waren vol verwachting voor Rudi. Rudi Van Bruwaene, Belgisch kampioen marathon,
bezig in onze club, bestuurslid van de wandelclub “Watewy-stappers” en sinds jaren seingever voor
alle koersen in Tielt : kortom : hij verdient een “life- time- achievement” . Maar Rudi moest
opboksen tegen een wereldkampioen “bobybuilding” – ja zo staat dat in de programmabrochure
“BOBY”-building… nieuwe sport … Pas op alle respect voor Peter Geerolf.
Wij dachten, dus de jury legt de lat hoog en gaat voor “de prestaties” ? Body en Boby … see more
next week… Ik ,dacht …enkel het Belgische niveau telt en ze hebben body …en ze hebben een
bobette indien nodig… Ik wist dus zeker dat we als AVMO-ploeg een prijs hadden: jawaddedadde :
een team dat ook nog eens een Belgisch record neerzette bij hun titel van Belgisch Kampioen !
Graag deze bloemlezing: Bart Verkaemer ( Belgisch kampioen 4 x 800m en provinciaal kampioen
4 x 400m masters); Gunther Vanhoutte : indoor Belgisch kamioen 800m – outdoor : Belgisch
kampioen 4 x 800m, prov kamp 800m , 4 x 200m , 4 x 200 masters. Jeroen Tanghe ( Belgisch
kampioen 4 x 800m, prov kamp 200m / 400m, 4 x 200m en 4x 400m masters). Bart Huys (
Belgisch kampioen 4 x 800m, prov kamp 4 x 200m en 4 x 400m masters) . Raar maar waar , mijn
wiskunde was niet deze van ’t Stad. Ik vermijd om in het rood te gaan, wil zeker geen blauwtje
oplopen en ben al lang geen groentje meer. Ik was toen supporter van mijn club – avmo - Dus deze
reflectie is mij bijgebleven en ik heb bewust enkele weken gewacht om deze te uiten
De wiskundige formule achter “het stad” is geen parabool, laat staan exponentieel; Ook de stelling
van Pythagoras is niet van toepassing. Ik zou zeggen: “we doen het op ‘dosko’s wijze” … er
bestaat nog zo een spreekwoord …. Hij (zij) is van Kanegem …) . Joepie : ik heb de formule van
“Het Stad gevonden” : De Krommen-aas ! . (ES)
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Kortemark – crit.avmo-running center Brugge-Hulste – 10 km en 20 km.
Op een prachtige voorjaarsdag op 23 februari, maar met een scherpe wind, werd in Kortemark het
wegseizoen op gang geschoten. De organisatie kan tevreden zijn : 1600 deelnemers over de
verschillende afstanden.
Stijn Fincioen wint de 20 km. (386 aankomsten!)
Al van bij de start was er geen houden aan. Stijn had reeds na 3km (langs de putten) een voorsprong
op zijn naaste achtervolgers. Uiteindelijk finishte hij met 2 minuten voorsprong in 1u03’48”, om
daarna nog enkele kilometers bij te trainen. Uiteindelijk liep Stijn die zondag 43 km.
Ria Thienpont wint de 20km bij de dames.
Ria had heel wat meer moeite met Annelies Deketelaere en kon slechts na een verbeten eindsprint
de overwinning op zak steken: haar tijd: 1u17’22” (alg 48ste). Rudi Van Bruwaene, winnaar +60 en
89ste in 1u21’54”, begint de leeftijd ?) te voelen… of waren het de vele werkuren daags voordien op
de wandeltocht in Tielt? Hij nestelde zich in een groepje jonge mannen en klokte toch nog af aan
15km/u. Bart Guillemyn (113de in 1u24’08”) en Patrick Deleersnijder (117de in 1u24’30”),
bleven terug een lange tijd samen en tijdens de 3de passage langs de putten, konden ze het verschil
met Rudi bekijken en zelfs een groet brengen. Ondertussen was Katrijn Van Hulle naarstig haar
wedstrijd aan het lopen, in het zog van Bart Verschaeve, windscherm en haas van dienst. Ze
werden 190ste in 1u31’23”.
Tom Van Slambrouck 2 keer 2de èn op de 10km èn op de 5km. (10: 361 lopers/5: 409 lopers)
Tom (2de in 32’18”) moest in de 10km 12 seconden prijsgeven op Tom Meire. Bjorn Saelens werd
8de in 33’59”(5de cat+30), (Bart Verkaemer werd 11de in 34’24” (7de cat+30) Alexander Eggerick
(20ste in 35’36”) (7de cat+20) , ambieerde een plaats in de eerste 20. Opdracht volbracht! Whoopy
Franssen werd 2de cat +20 in 43’52”. Erwin Sissau 103de in 44’26” (8ste cat+50) en Ronny
Verhaege 160ste in 48’32”. Annick Coene klokte af in 55’26” (278ste). Uiteindelijk waren er 361
aankomsten. Op de 5km waren er 409 aankomsten. 2de Tom Van Slambrouck, 3de Reinout Van
Hessche, 4de Thomas Callewaert en 84ste Milan Verschaeve. (foto onder: Bart Verkaemer en
Bjorn Saelens in actie).

Enkele wedstrijdmomenten van de 20 km op volgende pagina…
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Mooie foto’s van de organisatie van de
20 km van Kortemark : Stijn, Rudi, Ria,
Bart G. en Patrick, Bart V. en Katrijn.
Het voorjaar is goed begonnen. Op naar
Kain en den Brigandsloop te
Ingelmunster!
Erwin.
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Joggingclubnieuws maart 2014
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Beste leden,

Mogen wij vragen dat jullie bij jullie familie, vrienden en kennissen onze nieuwe basis start to run
opleidingen aan te bevelen.

Start to run naar 5 km
Start Tielt:dinsdag 18 maart 2014 om 19u00
Meulebeke: zondag 16 maart 2014 om 10u00
Plaats: Tielt:atletiekpiste stedelijk sportstadion De Ponte (schuin
tegenover het zwembad)
Meulebeke: Atletiekpiste sportcentrum Ter Borcht
Inschrijvingsgeld: 25 EUR, inbegrepen in dit bedrag zijn:
* 2 begeleide loopsessies per week met een ervaren trainer
* loopverzekering
* mogelijkheid om na de start to run aan een voordeeltarief lid te
worden van de Joggingclub Molenland AVMO.
* Bijkomend voordelen: terugbetaling van een deel van het
inschrijvingsgeld door uw mutualiteit en een kortingsbon om
loopschoenen aan te kopen.
Informatie op www.jcavmotielt.be of bij Karel Cannaert (Tielt)

of Pieter Vanneste (Meulebeke)
Op donderdag 17 april starten we in Wingene met een basis start to run. De organisatie is in handen
van de Wingense Sportdienst. Wij zorgen voor de sportieve begeleiding.
Meer informatie krijgen jullie via diether.cornaer@wingene.be
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De leffeloop.

Na de sneeuweditie van 2013 kreeg deze mooie organisatie nu af te rekenen met een
regennammiddag. De middag begon droog, maar eindigde nat, zeer nat. Dat lopers mensen zijn die
niet bang zijn voor enkele/veel druppels regen, werd dit jaar opnieuw bewezen. Maar liefst 1100
mensen vonden de weg naar het leuke Markegem. Onder hen heel wat van onze joggingclubleden.
Ze gingen ervoor. Velen liepen de volle 10 ronden en kwamen met de volle buit, 10 flesjes Leffe
naar huis.

foto Danny Devuyssere

foto website leffeloop

Foto’s website leffeloop

De foto’s werden genomen voor de hemelsluizen opgedraaid werden.
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Nieuwjaarsloop
Op zondag 12 januari hielden we in Meulebeke onze nieuwjaarsloop. De nieuwjaarsloop is
ongeveer een klein uurtje lopen en daarna gezellig bijpraten bij een natje en een droogje.

Foto’s Danny Devuyssere

Iedereen, we waren met meer dan 20 mensen, luisterden aandachtig naar Pieters
nieuwjaarstoespraak.

Komende activiteiten:

: Bowlingavond

Vrijdag 15 maart
Plaats: bowling Yojken in Zwevezele, wijk de Hille, N50 (baan Brugge- Kortrijk)
Prijs: 40 EUR, maaltijd met drank inbegrepen en nadien 2 spelletjes bowling
Inschrijven bij Pieter en Linda Vanneste-Roelens. (tegen 9 maart)

Opleiding halve marathon

Begin september:
Begin september bouwen we onder leiding van Pieter en dus in Meulebeke op naar een halve
marathon. De voorwaarde om deel te nemen is 10 km kunnen lopen; dit wordt nagegaan tijdens de
dynamicarun. In 2 maanden bouwen we op naar de halve marathon. Samen wordt dan op 11
november de course du souvenir in plougsteert gelopen (21 km).

Kalender
Beste mensen, noteer nu reeds in jullie agenda:
 Zon 1 juni 2014: Watewyloop
 Zon 15 juni 2014: Koeketieneloop
 Zon 29 juni 2014: Barbecue
 Zon 31 augustus 2014 :ontbijtloop
 Weekend 15/16 november 2014: weekend Porcheresse
Over deze zaken vernemen jullie meer in de passende edities van ons clubblad.
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Korte berichtjes:












In het vorige joggingclub nieuws was een klein foutje geslopen. Wim Belaen nam eveneens
deel aan de kerstcorrida. Hij liep de 5 km in 28’47”. Sorry voor het foutje.
Op 11 januari nam Eugeen De Bruycker deel aan een wedstrijd in Lombardsijde. Hij legde
de 5 km af in 28’27” Een weekje later nam hij eveneens deel aan de winterjogging in
Deinze. Hij liep 6 km in 25’31”
Op 12 januari draaiden Hein Arickx en Danny Terryn lange pinnetjes in hun loopschoenen
en ze liepen mee in de volkscross van Maldegem.

Attesten mutualiteit
Bij het vernieuwen van de lidgelden kan je een deel van je lidgeld terugkrijgen via uw
mutualiteit. Mensen die nog geen attest vroegen, kunnen er een aanvragen bij ons. Ik bezorg je
dan zo snel mogelijk het attest. Je kan maar één attest per jaar inbrengen bij de mutualiteit.
De attesten van de CM hebben wij op voorraad. Wij houden niet bij wie een attest gekregen
heeft, dus enig aandacht van jullie is bij deze wel wenselijk.

Heet van de naaldnieuws

Vanaf dit jaar 2014 roepen wij een loopcriterium in het leven voor onze joggers.
Als wedstrijden nemen we d e10 wedstrijden van het lopen in het molenland criterium. De eerste
wedstrijd is de 12-urenjogging van 22 maart. Dit criterium is voorbehouden aan leden van onze
joggingclub.
Meer informatie krijgen jullie binnen enkele dagen toegestuurd.
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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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