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M E T  D A N K  V O O R  D E  S T E U N  V A N  O N Z E  
B E S C H E R M L E D E N  E N  E R E L E D E N  

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

 
 
 
 
 
 
 

INHOUD : 
 
 
Redactioneel            5 
Secretariaat            7 
Miniclub            20 
Joggingclub            27 
Wegatletiek            33 
 
Volgend clubblad verschijnt op woensdag 07 januari 2015.  Artikels binnen bij eindredactie ten 
laatste vrijdag 02 januari 2015.  kristof_haverbeke@telenet.be 
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REDACTIONEEL 
 
In dit clubblad vinden jullie de laatste uitslagen van het pisteseizoen. Het laatste weekend van 
augustus en alle weekends van de maand september zijn volgestouwd met kampioenschappen.  
Die verliepen voor Molenland gewoonweg schitterend! Bij de cadetten kroonde Hanne Claus zich 
tot de Belgische sprintkoningin en in de analen van de club zullen haar prestaties met gouden 
lettertjes geschreven staan. En niet alleen Hanne heeft een boerenjaar achter de rug, ook Hanne 
Scheffers en Michiel Maes hebben de glansprestaties aaneen geregen. Naast de cadetten zijn het 
vooral de Molenlandse masters die in de kijker liepen. Medailles en records behaalden ze bij de 
vleet. Verder in dit boekje kunnen jullie de lange lijst met medaille-winnaars van alle 
kampioenschappen raadplegen. Een andere lange lijst is die van alle clubrecords die dit seizoen 
verbeterd werden: in totaal 82 (dit is ook een record!), waartussen records die al een hele tijd 
standhielden. Een historisch feit voor de club zijn ook de overwinningen van de drie interclubteams 
van de dames in de beker van Vlaanderen. Driemaal promoveren met de dames is uniek! Alle teams 
komen volgend jaar uit in de eerste afdeling. En niet alleen de dames en meisjes deden het goed, 
ook de mannenteams hebben mooie rangschikkingen behaald. Molenland was opvallend aanwezig 
op de piste, maar niet alleen daar, want de club beschikt ook over een hechte groep atleten die actief 
zijn op de weg. Dit zijn niet alleen atleten met een vergunning, maar ook de talrijke recreanten van 
de jogclub zijn prominent aanwezig in vele wedstrijden en allen behalen ze puike resultaten. 
 
Dat de atleten van Molenland een schitterend seizoen achter de rug hebben, is eerst en vooral hun 
eigen verdienste. Maar de trainers mogen ook een pluim op hun hoed steken. En dat het goed gaat 
met de club in het algemeen is de verdienste van alle vrijwillige medewerkers die voor of achter de 
schermen allen hun steentje bijdragen en onmisbaar zijn voor de goede clubwerking. Jullie 
verdienen allemaal een bloemetje en een welgemeende dankjewel!!! 
 
 
 
 
 
 
 
Einde van een atletiekjaar: de wegatleten en de pistekampioenen werden gehuldigd. Vele 
Molenlanders hebben al goed gepresteerd in de scholenveldlopen en de oefencross van Egem was 
een goede voorbereiding op het veldloopseizoen. Ondertussen kwam Molenland al talrijk aan de 
start in de aflossingscross te Gent en de veldloop te Waregem. We spreken voortaan van het 
winterseizoen, maar dit is nauwelijks te vatten want tot nu toe konden we nog steeds genieten van 
een aangenaam najaarszonnetje; die gure winterse omstandigheden mogen wat mij betreft nog een 
tijdje wegblijven… 
 

Aan alle atleten wens ik goede prestaties toe in de veldlopen,  
op de indoorpiste of op de weg! 

 
********* 

 
Twee afspraken mogen jullie alvast niet missen:  
. op 26 december verwacht de club een massale opkomst voor de Kerstcorrida 
. op vrijdag 13 februari is er het clubfeest in de zaal ‘De Verrekijker’ te Wingene 
Maak dat je er bij bent! 
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M e t a a l w a r e n  
 
 

  D e     t a l e n  G r e e p  
 

B e d e v a a r t s t r a a t  5 3  -  8 7 0 0  T i e l t  
                         Tel. 051/42 69 61  *  Fax. 051/40 3110  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

Carrosserie Arickx bvba 
 

Abeelstraat 15 – 8700 Tielt 
Werkplaats : Ten Hovestraat 6b – 8700 Tielt 

 
Tel. 051/40 16 47 

 
 

IJS & KAASHOEVE ‘KLIMOP’ 
 

F r a n s  T A N G H E  &  L e a  V A N D E V O O R D E  
S c h o u t s k r u i s e s t r a a t  1 1   -   8 7 5 5   R u i s e l e d e  

Tel.  051/68 83 13  
Een deugddoende i jsstop met zomerterras gelegen langs de  

Poekebeek- en WTV-route .  
 

Iedere zaterdag aanwezig op de boerenmarkt te  Tiel t   (14u00 tot  16u00)  

S 
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FAMILIENIEUWS 

 

Op 16 september overleed op 84-jarige leeftijd Mevrouw Anna Vanderhaeghen. Zij was de moeder van 
Marc Callens, schoonmoeder van Annick Coene en oma van Delphine, Stephanie en Pauline Callens. 

Wij bieden onze innige deelneming. 

============================== 

Onze hartelijkste gelukwensen gaan naar Frans Vanluchene en 
Denise Verstaen met hun diamanten huwelijksverjaardag!  

Ook in november vieren Bertrand Van Daele en Jacqueline Poppe 
hun gouden huwelijksjubileum! 

   Een leven vol geluk wensen we aan Christoph Deblauwe en Esther De Reu. 

   Stapten een aantal maanden geleden in het huwelijksbootje: Bert De Brabander   
   en Britt Schouppe. 
 

 
AAN ALLEN PROFICIAT !!! 

 

SECRETARIAAT 

 Nieuwe leden: 
Kangoeroes: Victor-Jan Audenaert – Schuiferskapelle  Heleen Lamont – Tielt 
  Lieze Deblauwe – Tielt    Noor Gelaude – Meulebeke  
  Lonneke Callens – Wingene    Jorun Claus – Ardooie 
  Aldo Vermeersch – Tielt    Nienke Huys – Wingene  
Benjamins: Warre Vancoillie – Meulebeke   Siebe Vanrenterghem – Pittem  
  Senne Vanthournout – Meulebeke   Maurits Rebry – Meulebeke  
  Wout Vandeghinste – Zwevezele   Liam De Vrieze – Aarsele   
  Warre Stragier – Ardooie    Andreas De Lodder – Oeselgem  
  Lore Van Hecke – Tielt    Chloë Ameye – Tielt  
  Wouter Van Vaerenbergh – Tielt   Ella Vangheluwe – Pittem 
  Karel Van Vaerenbergh – Tielt  
Pupillen: Brent De Ketele – Meulebeke      
  Zoë Dassy – Tielt  
  Senne Callewaert – Wingene    
  Maud Hoornaert – Wontergem 
  Matteo Statsbader – Aarsele    
  Hanne De Smet – Tielt  
  Yagmur Blondeel – Tielt    
  Douwe Van Daele – Pittem 
  Raf Vangheluwe – Pittem  
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Cadetten: Justine Langeraert – Tielt    Marieke Verduyn – Wingene  
Scholieren: Céleste Deceuninck – Ardooie    Isabel Fiers – Tielt  
  Sharon Verwilst – Tielt  
Seniors: Brecht Braeckevelt – Pittem    Brian Tanghe – Tielt  
Masters: Ingrid Mauws – Tielt     Geert Lievrouw – Aarsele  
  Erik Carette – Ruislede  
Recreanten: Hannah Rosseel – Ingelmunster   Bart Lamont – Tielt  
  Peter Simoens – Tielt     Evelien Houthoofdt – Tielt  
  Mario Boldens – Tielt     Els Dendauw – Ingelmunster  
  Etienne Kamga – Knokke-Heist   Pauline Vandille – Moerkerke  
 
We wensen jullie allen hartelijk welkom en hopen dat jullie zich vlug thuis zullen voelen bij Molenland en 
massa’s plezier zullen vinden in het beoefenen van de atletieksport! 
 
 Winterkampioenschappen: 
  
Kampioenschap  Datum   Plaats    deadline  
       inschrijvingen 
 
PK voor alle categorieën zo 4 januari  Gent   ter plaatse 
KvV Cad/Sch    zo 18 januari   Gent    vr 02 januari 
KvV Alle Categorieën   zo 25 januari   Gent    vr 09 januari 
PK veldlopen   zo 3 februari  Jabbeke 
BK en KvV meerkampen  za 31 jan + zo 1 feb Gent    vr 16 januari 
BK 4 x 200m A.C.   zo 8 februari   Gent    vr 23 januari 
KvV veldlopen   zo 15 februari  Rotselaar  ter plaatse  
BK Alle Categorieën    zo 21 februari   Gent    vr 06 februari 
BK Jun/Bel     za 7 maart   Gent    vr 20 februari 
BK Cad/Sch     zo 8 maart   Gent    vr 20 februari 
BK Masters   za 14 maart   Gent    vr 27 februari 
BK veldlopen    zo 15 maart   Wachtebeke     vr 27 februari 
BK veldlopen Masters   zo 22 maart   Beernem   vr 06 maart 
 
- inschrijven gebeurt via het secretariaat en zoals je merkt is de deadline vervroegd! ---> nu moeten  
  de inschrijvingen ingevoerd worden op vrijdag, daar waar men vroeger tijd had tot de maandag. 
- je mag inschrijven voor maximum 2 nummers; bij de loopnummers mag je geen 2 nummers   
  combineren vanaf 200m 
- eens je geselecteerd bent om deel te nemen, is dit verplicht, anders word je beboet (is 12, 50 euro) 
- bij niet-deelname moet er een geldige reden zijn en moet er een doktersbriefje ingediend worden  
  via het secretariaat, ook indien je ter plaatse een kwetsuur oploopt 

 
 Clubverplaatsingen naar veldlopen: 
- 16 november: Deinze – 11u30 – www.acdeinze.be – er is een reeks voor de kangoeroe-categorie! 
- 30 november: Lotto CrossCup Roeselare – www.kavr.be 
  Opgelet: het uurrooster werd gewijzigd ten opzichte van andere jaren: de wedstrijd vangt  
  aan om 11u10 met de reeksen van de cadetten en vervolgens de scholieren en jun/mas  
  dames; de jeugdreeksen starten om 12u49; de seniors dames lopen om 14u05 en daarna  
  lopen de andere mannenreeksen 
- 7 december: Oudenaarde – 12u30 – www.kasvo.be 
- 4 januari: Diksmuide – 12u30 – www.macw.be  
- 11 januari: Maldegem – 12u30 – www.acmeetjesland.be  
- 18 januari: Ieper – 12u30 – www.ieper.flac.be  
- 1 februari: provinciaal kampioenschap: Jabbeke – 11u15 –   
  www.avjabbeke.be  
- 15 februari: Vlaams kampioenschap: Rotselaar –  
  www.roba-atletiek.be  
- 1 maart: Ardooie – 12u30 – www.flac.be  
- 15 maart: Wachtebeke: Belgisch kampioenschap – 10u15 – www.lottocrosscup.be  
- 22 maart: Beernem: Belgisch kampioenschap masters – 13u00 – www.beverhout.be  
 



 9 

Enkele veldlooptips: 
. wees tijdig ter plaatse; minstens een uur vooraleer je moet lopen. Hou er rekening mee dat je vaak  
  parking moet zoeken, dat je dan meestal nog een eind moet wandelen en moet aanschuiven aan de  
  ingang. 
. wanneer het regent of wanneer de omloop heel erg modderig is, gebruik je het best een potlood  
  om je kaartje in te vullen; met balpen wordt alles onleesbaar wanneer je kaart vochtig wordt en  
  zeker nooit een stift gebruiken. 
. hou rekening met de weersomstandigheden; wanneer de temperaturen rond het vriespunt  
  schommelen is het niet verstandig om met blote schouders of blote buik te lopen: draag dan een  
  T-shirt onder je wedstrijdkledij. Zorg sowieso voor voldoende (reserve)kledij en schoenen. 
. het antidopingdecreet van de Vlaamse Gemeenschap verplicht de organiserende club een  
  inschrijvingslijst bij te houden van de juniors, seniors en masters. Atleten van deze categorieën  
  moeten zich vóór de wedstrijd aanmelden.  
. bij sommige veldlopen wordt als eerste reeks een wedstrijd voor de kangoeroe-categorie  
  georganiseerd: de wedstrijd gebeurt met voorlopers, er worden geen resultaten opgemaakt (ook  
  geen podium) en iedereen krijgt hetzelfde aandenken. 
 
 De meerderheid van de actieve leden zijn in orde met het betalen van 
het lidgeld en hebben dus een wedstrijdvergunning of recreantenkaart gekregen. 
Dank om dit te regelen voor aanvang van het nieuwe atletiekjaar. Maar… er zijn 
ook nog atleten die nog niet in orde zijn! Dit betekent dat jullie ook niet 
verzekerd zijn. Willen diegenen die het lidgeld nog moeten betalen, dit nu eens héél vlug doen?  
Dan pas kan je met een gerust hart je favoriete sport beoefenen! 
 
 Alle kampioenen van vorig atletiekseizoen worden door stad Tielt uitgenodigd voor een  
huldiging dat plaatsvindt op vrijdag 16 januari. 
 
 De kalender van het pisteseizoen krijgt vorm en we kunnen al het blijde nieuws melden dat  
Molenland op 7 juni de Beker van Vlaanderen-wedstrijd voor de masters mag organiseren! 
 
 Het trainerskorps werd versterkt met Kurt Van Wynsberge. Hij geeft training in het ver-  
en hinkstapspringen op zaterdagmorgen. Voortaan kunnen we ook rekenen op Franck Cannaert en Hanne 
Claus om de cadettengroep te begeleiden tijdens de training op vrijdagavond. 
Alvast bedankt! Christoph Deblauwe heeft de club verlaten; zijn trainersjob was niet meer te combineren 
met zijn andere bezigheden. Een welgemeende dank voor je jarenlange inzet, Christoph! 
 

 
TRUFFELS – TRUFFELS – TRUFFELS – TRUFFELS – TRUFFELS – TRUFFELS  

 
Zoals elk jaar zijn er weer truffels te koop. Deze actie helpt om de club 
financieel gezond te houden zodat oa. het lidgeld zo laag mogelijk kan 
blijven. 
De héérlijke truffels zijn verpakt in doosjes van 500 gram en kosten 7,00 
euro. 
Ze zijn uiterst geschikt als attentie bij allerhande gelegenheden, als 
verrassingsgeschenkje of … om zelf te snoepen! 
De truffels zijn te verkrijgen op woensdag- en vrijdagavond in het clubhuis 
of bij Frans en Denise in de Grensstraat 2 te Tielt – hun telefoon: 051/40 37 
84 of 0472/97 86 23. 

De verkopers die minstens 10 doosjes verkopen krijgen een beloning van 50 cent per doosje. 
 
 Heb je nieuwe spikes gekocht en je oude zijn nog lang niet versleten, dan  
 kan je die in het clubhuis afgeven met je naam erbij en de prijs die je ervoor  
 wilt hebben.  
 Atleten die spikes nodig hebben kunnen eerst eens informeren in het  
 clubhuis of er een paar beschikbaar is. 
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De donkerste en kortste dagen komen eraan. Hoog tijd dus om jezelf als 
voetganger, loper of fietser zo zichtbaar mogelijk te maken op de openbare weg. 
Het dragen van een fluovestje is dus extreem belangrijk. Draag eventueel ook 
kledij in lichte kleuren of met reflecterende stroken. 
Ter info: een voetganger met donkere kledij is slechts van op 20m zichtbaar in de 
koplampen van een auto, met licht gekleurde kledij van op 50m, maar met 
reflecterende of fluo- kledij is een voetganger al zichtbaar van op 150m. Als je 
weet dat een wagen die 70km/uur rijdt bij een nat wegdek ongeveer 60m nodig 
heeft om tot stilstand te komen, ben je alleen veilig wanneer je fluo of 
reflecterende kledij draagt! 
 

En dan nog 2 vraagjes:  
- willen jullie aandacht hebben om het clubhuis netjes te houden? Dit betekent oa.: 
. sporttassen op de rekken plaatsen… 
. het sanitair netjes houden, ook bvb. geen slijkschoenen in de lavabo wassen…  
. kauwgom in de vuilbak gooien en niet tegen de tafels of stoelen plakken… 

- willen jullie aandacht hebben voor jullie kledij? De kapstok hangt vol en er ligt werkelijk een  
  stapel kledij die achtergelaten werd en die blijkbaar van niemand is… Een tip: schrijf je naam op  
  het etiket of aan de binnenkant van je zak.       
 

UITSLAGEN 
 
 In de vorige editie van het clubblad kon je al lezen over de dubbele gouden medaille  van  
Hanne Claus tijdens de Belgische kampioenschappen. Hanne heeft vorig seizoen Molenlandse geschiedenis 
geschreven door alle kampioenschappen te winnen op de 100m en de 200m. In dit zéér sterke tijden. Maar te 
Oordegem was er nog een Hanne succesvol. Na haar bronzen plak bij de Vlaamse kampioenschappen 
veroverde Hanne Scheffers in het hinkstapspringen de zilveren medaille! Proficiat aan beide Hannes! Nog 
een opmerkelijke prestatie kwam van Lieze Slos: op de 400m kon ze zich mits een persoonlijk record van 
60.13 plaatsen voor de finale en daarin werd ze 5de met voor het eerst een tijd onder de 60 seconden: 59.97 
(PR) In het speerwerpen werd Michiel Maes mooi 4de met weer een clubrecord: 48m15, hij nadert de 50m… 
Een overzicht van de prestaties: 
Hanne Claus: 1/ 100m: 12.25 (PR + CR!) (12.57 in de reeksen) – 1/ 200m: 
24.88 (PR + CR!) (25.56 in de reeksen) 
Lieze Slos: 5/ 400m: 59.97 (PR) (60.13 in de reeksen – PR) 
Faith Maes: 80mH: 12.94 – hoog: 1m45 
Nona Stevens: 300mH: 48.74 
Hanne Scheffers: 2/ hinkstapspringen: 10m69 (PR) 
Danilsa Minier Capellan: speer: 31m44 
Kjillsea Devoldere: 400mH: 78.38 
Michiel Maes: 48m15 (PR + CR!) 
Mathijs Maton: 400mh: 59.41 
 
 Op het Belgisch kampioenschap hamerslingeren en gewichtwerpen 

voor masters te Sint- 
Niklaas (op 6 september) was Annick Coene in haar categorie 2x succesvol. Zij won goud met worpen van 
22m41 met de hamer en 8m50 in het gewichtwerpen (werptuig weegt 9kg!) 
 
Ook in de Waaslandse regio waren nog 3 masters actief: in Beveren liepen Günther Vanhoutte en 
Charlotte Haspeslagh clubrecords. Günther op de 1500m: 4’05.69 en Charlotte op de 200m: 31.95 
en 400m: 70.85. Nathalie D’Hondt strandde weer op een zucht van het Belgisch record; zij liep de 400m in 
59.34, wat niettemin een schitterende tijd is. 
 
 Voor onze prijzenmeeting voor cadetten en scholieren op 7 september kwamen er minder  
atleten dan andere jaren naar Tielt afgezakt, maar misschien was er de kwantiteit niet, er was alleszins 
kwaliteit! Een week na hun kampioenschappen zijn de atleten nog in topconditie en dit was te merken aan de 
hoogstaande prestaties. Er werd zelfs een Belgisch record gevestigd en een bijna record voor onze eigenste 
Hanne! Het speerwerpen kreeg alle belangstelling, want Belgisch kampioen Niel Mory (VS) was gebrand 
om het BR te verbeteren en met een worp van 68m10 slaagde hij in zijn opzet. Michiel Maes die de 50m-
grens najaagt, slaagde daar ook bijna in: met 49m61 verbeterde hij zijn eigen clubrecord. De beste Belgische 
jaarprestatie op de 300m werd gelopen door Hanne Claus en ei zo na liep ze een Belgisch record! 39.74 is 
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de 2de beste tijd ooit en op 7 honderdsten van het BR! Wat een prestatie van Hanne! Verder vielen er nog 
overwinningen te noteren door AVMO-atleten, oa. op de 800m scholieren waarin Ward Declerck zijn PR 
naar een goede 2’01.37 bracht. 
 
 Op 13 september vond het Belgisch kampioenschap voor atleten met een handicap plaats te 
Huizingen. Stephanie Callens sleepte 3 gouden medailles in de wacht: speer: 24m20 (PR), ver: 4m56 en 
discus: 24m81. Haar mama Annick werd in diezelfde wedstrijden twee keer derde: speer: 12m63 en discus: 
19m91. Roeland Gussé was 2 maal de beste op de 100m en 200m. 
Zie hieronder het artikeltje dat in de stadsmagazine van Knokke verscheen. 
 

Roeland Gussé dubbel Belgisch kampioen bij atleten 
met een  handicap 

Op zaterdag 13 september vond in Huizingen (nabij Halle) het Belgisch 
Atletiek Kampioenschap voor atleten met een handicap plaats. Voor het 
tweede jaar op rij nam  Knokke-Heistenaar Roeland Gussé deel aan de 
100m en 200m sprint. In zijn categorie T37 veroverde Roeland 
opnieuw 2 keer goud. De mooiste prestatie leverde Roeland op de 200 
waar hij met 3 seconden voorsprong op de tweede over de meet liep. 
Voor persoonlijke records was de tegenwind echter de spelbreker. 
Trainster Erna Ots en de supporters hebben mooie prestaties en 
enthousiaste sporters gezien tijdens deze kampioenschappen 

 
 Belgisch kampioenschap voor juniors en beloften te Moeskroen op 14 september. 
Het was wachten tot de allerlaatste wedstrijd van de dag om Jan Petralia goud te zien winnen op de 3000m 
steeple. Hij liep solo naar een persoonlijk record in 9’26.77. Proficiat, Jan! Op enkele honderdsten na was er 
bijna een bronzen medaille voor Tom Vanluchene op de 400m horden. Een vroegere clubmakker die nu 
aangesloten is bij een Gentse club snoepte hem die medaille af. Toch was Tom héél tevreden over zijn 
prestatie: 56.33 is een gevoelige verbetering van het clubrecord. 
Verdere uitslagen: 
Juniors:  Irma Carpentier: 100m: 13.98 en 200m: 27.93 
  Delphine Callens: discus: 29m75 en kogel: 8m37 (PR) 
Beloften:  Pauline Callens: discus: 30m88 
  Robin Vanluchene: speer: 45m46 
 
 Belgisch kampioenschap aflossingen te Jambes op 21 september. 
Wat had het ongelooflijk mooi kunnen zijn! Twee titels voor Molenland in een kwartiertje tijd. Die droom is 
echter niet uitgekomen… 
Dat de masters gerekend hadden op de verlenging van hun titel op de 4x800m was gerechtvaardigd en hun 
vlotte overwinning werd nooit bedreigd. Daar zorgden Bart Huys, Christophe Willems, Jeroen Tanghe en 
Günther Vanhoutte voor. Spannender zou het er voor de cadetten meisjes aan toe gaan. Zelfs met de beste 
tijd aan de start komen is geen garantie op succes, want vooral in de 4x100m kan er vaak iets fout gaan. 
Hanne Claus, Hanne Scheffers, Faith Maes en Nona Stevens hadden niets aan het toeval overgelaten, 
want omdat ze reeds vroeg op zondagmorgen moesten aantreden, waren ze al van de zaterdag te plaatse en 
kwamen ze dus goed uitgerust aan de start. De reeks werd heel 
vlotjes gewonnen, zodat dromen van een medaille en van de titel 
gerechtvaardigd was.  
Maar in de finale liep het fout: een verkeerde stokwissel sloeg alle 
dromen aan diggelen. De teleurstelling was groot, maar het was 
prachtig om zien hoe zij met die tegenslag zijn omgegaan en hoe zij 
elkaar steunden. Dat is nu eenmaal sport: winnen en verliezen liggen 
heel dicht bij elkaar.  
Niettemin is het fantastisch wat dit jeugdig viertal dit jaar gepresteerd 
heeft!  
 
 Nathalie D’Hondt en Christa Geerolf trokken op 
zaterdag 20 september met een Belgische delegatie naar Trier voor een mastersinterland. Met de Belgische 
ploeg W40 liep Nathalie een Belgisch record op de 4x200m; de nieuwe besttijd is: 1’49.08. Nathalie won 
ook de 800m in 2’19.51. Christa liep de 400m in 75.85. Proficiat Nathalie en Christa met jullie selectie en 
prestaties! 
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 Een mand vol medailles brachten de masters mee van hun Vlaamse en provinciale  
kampioenschappen. Op 27 september te Ninove was AVMO zowat de meest gemedailleerde club: 11 atleten 
zorgden voor 25 medailles. Een dikke proficiat aan iedereen!!! 
Een overzicht: 
Vlaams en provinciaal kampioen:  Christa Geerolf: 400m 76’16 
      Nathalie D’Hondt: 400m: 59’33 
      Gilbert Devoldere: 1500m: 5’25.88 
      Günther Vanhoutte: 800m: 2’02.38 
Vlaams zilver en provinciaal kampioen:  Christa Geerolf: 800m: 2’56.09  
      Marleen Hoorelbeke: 5000m: 21’13.25 
      Sarah Vermeersch: 400m horden: 73’71 (CR!) 
      Patrick Decraene: speer: 29m80 
      Jeroen Tanghe: 400m: 54.27 
Vlaams zilver:     Gilbert Devoldere: 800m: 2’34.65 
      Christophe Willems: 800m: 2’06.50   
Vlaams brons en provinciaal kampioen:  Patrick Decraene: hoog: 1m20 
      Didier Laureys: 100m: 12.86 
Provinciaal kampioen:    Edwin Kint: 5000m: 23’25.14 

 
 Cadet Michiel Maes nam letterlijk zijn laatste kansen waar tijdens de ‘Meeting van de 
laatste kans’ te Sint-Niklaas op 18 oktober. Hij sloot zijn schitterend seizoen af met een fameuze worp boven 
de 50m; met precies 51m slaagde Michiel er eindelijk in om die 50m-grens met zijn speer te bereiken. Het 
resultaat van veel trainen en gedisciplineerd bezig zijn met zijn sport. Proficiat, Michiel! Een verbetering van 
het clubrecord in het hamerslingeren deed hij er als toemaatje boven op: 24m01 en met de discus liet hij een 
worp van 34m03 noteren, dit is een persoonlijk record. Master Patrick De Craene eindigde zijn slopend 
seizoen af met een clubrecord in de werpvijfkamp: hij scoorde 1767 punten met hamer: 17m78, kogel: 8m37, 
discus: 24m04, speer: 32m46 en gewichtwerpen: 7m14. 
 
 
Vallen in de prijzen in de verschillende regelmatigheidcriteriums: 
 
- Masterscriterium: Marleen Hoorelbeke werd eerste in de halve fond 
- Oost-West Cup:  
  cad/sch:  sprint:  1/ Nona Stevens – 2/ Hanne Scheffers – 5/ Ellen Claus 
     2/ Michiel Maes 
   springen: 1/ Hanne Scheffers 
     1/ Michiel Maes 
   werpen: 1/ Hanne Scheffers 
     1/ Michiel Maes 
  jun/sen/mas: springen: 3/ Patrick De Craene 
   werpen: 2/ Robin Vanluchene – 5/ Patrick De Craene 
- Jeugdatletiekcriterium voor cad/sch: 
  cadetten: sprint:   3/ Pauline Callens 
     4/ Thomas Vanluchene 
   springen: 4/ Hanne Scheffers 
   werpen: 3/ Danilsa Minier Capellan  
  scholieren: sprint:  1/ Stephanie Callens – 5/ Jarne Deprez 
   springen: 1/ Stephanie Callens – 4/ Mathijs Maton 
   werpen:  3/ Stephanie Callens – 1/ Jarne Deprez 
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 Onder een stralende najaarszon ging op 26 oktober het veldloop 
seizoen van start met de aflossingsveldloop van de CrossCup. Op het domein van 
de Blaarmeersen te Gent trof men een massa volk: niet alleen veel supporters, 
maar de organisatie noteerde een recordaantal deelnemers: 2700, dwz. 900 
ploegen! Onder al deze deelnemers mengden zich 21 AVMO-teams aan de start. 
De jeugd scoorde enkele toptien plaatsen, maar de hoofdprijs ging naar de 
masters dames die mooi op de 2de plaats eindigden. Aangenaam om zien was de 
deelname van heel wat atleten die voor het eerst aan de start verschenen van een 
veldloop. 
De uitslagen: 
Cadetten: (52) 26/ Faith Maes, Pauline Calllens, Jolien Madou 
Scholieren: (37) 18/ Kjillsea Devoldere, Lieze Slos, Fran Royaert 
   25/ Lieselotte Lauwers, Lisa Vandekerckhove, Renée Dewitte 
   36/ Stephanie Callens, Isabelle Fiers, Marlies Huys 
Seniors: (55) 48/ Delphine Callens, Whoopy Franssen, Elke Bruwier 
  (106) 33/ Niels Deboodt, Bart Verkaemer, Jan Petralia 
Masters: (18) 2/ Sarah Vermeersch, Nathalie D’Hondt, Els Van Coillie 
   14/ Charlote Haspeslagh, Christa Geerolf, Marleen Hoorlebeke 
   17/ Fabienne Debruyne, Astris Luyssen, Nabila Taguema 

(48) 27/ Pol Vackier, Bart Verschaeve, Geert Royaert 
  46/ Bart Reyniers, Edwin Kint, Bart Guillemyn 

 
 Met dit aangenaam najaarsweertje is het is moeilijk om 
van het winterseizoen te spreken, want dat doet ons denken aan koude, 
natte en sombere dagen. Niet van dit alles dus in Waregem waar na de 
relays van de week ervoor het echte crossseizoen van start ging. Meer 
atleten dan de voorgaande jaren hadden de weg gevonden naar de 
paardenrenbaan. Molenland was met 52 atleten nadrukkelijk aanwezig, 
vooral dan bij de reeksen van de cadetten jongens en scholieren meisjes. 
Die hebben allen een goede start genomen van het veldloopseizoen: was 
er een clubklassement opgemaakt, dan stonden zij bovenaan! Individueel 
was er een 3de plaats voor Lieze Slos en een 3de podiumplaats was er eveneens bij de masters voor Els Van 
Coillie en dat leverde haar een interview met de microman op… De uitslagen:  
Cadetten:  
(25) 8/ Jolien Madou 
(18) 8/ Sylas Bridoux, 9/ Milan Verschaeve, 12/ Lukas Scheffers, 13/ Jens-Magnus Verhelst,  
 16/ Iwein Claus 
Scholieren: 
(14) 3/Lieze Slos, 4/ Fran Royaert, 5/ Kjillsea Devoldere, 8/ Renée Dewitte, 11/ Marlies Huys,  
 13/ Camille Deceuninck 
Masters: 
(7) 3/ Els Van Coillie 
(26) 6/ Bart Verkamer, 11/ Geert Royaert, 12/ Dirk Lannoo, 22/ Pol Vackier 
Korte cross: 
(10) 10/ Glenn Vanluchene 
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CLUBRECORDS 2014         
         

NAAM     CAT PROEF NIEUW DATUM 
        

PLAATS     OUD DATUM 
PATRICK DE CRAENE M50 5-kamp (AF) 1986p 12/04/2014 Roeselare     
PATRICK DE CRAENE M50 speer-800g 31m40 19/04/2014 Kortrijk 29m32 22/06/2013 
CHARLOTTE HASPESLAGH W50 400m 71.38 26/04/2014 Brugge 72.77 17/06/2003 
NATHALIE D'HONDT W40 400m 60.20 26/04/2014 Brugge 60.57 28/09/2013 
PATRICK DE CRAENE M50 discus-2kg 20m61 26/04/2014 Brugge 19m89 24/08/2013 
HANNE CLAUS   CAD 100m 12.44 27/04/2014 Tielt 12.69 15/05/2013 
HANNE CLAUS   CAD 200m 26.04 27/04/2014 Tielt 26.10 1/09/2013 
CHARLOTTE HASPESLAGH W50 100m 15.75 27/04/2014 Tielt 16.14 28/09/2003 
MICHIEL MAES   speer-600g 45m43 27/04/2014 Tielt 43m90 14/10/2006 
PATRICK DE CRAENE M50 speer-800g 32m46 27/04/2014 Tielt 31m40 19/04/2014 
EMMANUEL AUDENAERT M35 polsstok 3m82 27/04/2014 Tielt     
DANILSA MINIER CAPELLAN CAD speer-500g 34m07 1/05/2014 Brugge 33m99 15/08/2009 
NATHALIE D'HONDT W40 800m 2'24.45 1/05/2014 Brugge 2'24.61 1/07/2003 
NONA STEVENS   CAD 4x100m 49.99 1/05/2014 Brugge 50.83 20/09/2009 
FAITH MAES   CAD 4x100m 49.99 1/05/2014 Brugge 50.83 20/09/2009 
HANNE SCHEFFERS CAD 4x100m 49.99 1/05/2014 Brugge 50.83 20/09/2009 
HANNE CLAUS   CAD 4x100m 49.99 1/05/2014 Brugge 50.83 20/09/2009 
DANILSA MINIER CAPELLAN CAD speer-500g 36m11 3/05/2014 Lokeren 34m07 1/05/2014 
HANNE CLAUS   CAD 200m 25.48 3/05/2014 Lokeren 26.04 27/04/2014 
NATHALIE D'HONDT W40 400m 60.19 10/05/2014 Aalst 60.20 26/04/2014 
HANNE CLAUS   CAD 100m 12.34 10/05/2015 Aalst 12.44 27/04/2014 
NONA STEVENS   CAD 4x100m 48.81 10.05.14 Aalst 49.99 1/05/2014 
FAITH MAES   CAD 4x100m 48.81 10.05.14 Aalst 49.99 1/05/2014 
HANNE SCHEFFERS CAD 4x100m 48.81 10.05.14 Aalst 49.99 1/05/2014 
HANNE CLAUS   CAD 4x100m 48.81 10.05.14 Aalst 49.99 1/05/2014 
HANNE CLAUS   CAD 300m 40.96 24/05/2014 Lokeren 43.06 13/09/2009 
PATRICK DE CRAENE M50 600m 1'48.38 24/05/2014 Vilvoorde     
NATHALIE D'HONDT W40 800m 2'19.21 24/05/2014 Torhout 2'24.45 1/05/2014 
PATRICK DE CRAENE M50 400mH 83.46 25/05/2014 Izegem 85.04 15/06/2013 
NATHALIE D'HONDT W40 400m 59.18 29/05/2014 Sint-Niklaas 60.19 10/05/2014 
PATRICK DE CRAENE M50 3000mSt 14'45.41 30/05/2014 Zwevegem 15.11.11 25/08/2013 
MICHIEL MAES  CAD speer-600g 46m67 31/05/2014 Wervik 45m43 27/04/2014 
HANNE CLAUS   CAD 200m 25.37 31/05/2014 Oordegem 25.48 3/05/2014 
CHRISTA GEEROLF   W50 speer-700g 15m37 1/06/2014 Tielt 14m51 23/08/2003 
NATHALIE D'HONDT W40 200m 27.47 8/06/2014 Lanaken 29.67 10/08/2002 
MARLEEN HOORELBEKE W50 3000m  12'20.01 8/06/2014 Lanaken 13'42.55 1/09/2012 
JEROEN TANGHE   M35 100m 12.16 8/06/2014 Nieuwpoort 12.18 5/06/2011 
GUNTHER VANHOUTTE M40 400m 53.77 8/06/2014 Nieuwpoort 56.43 6/06/2004 
BART HUYS   M35 hoog 1m63 8/06/2014 Nieuwpoort 1m57 5/06/2012 
MARINO MAES   M35 speer-800g 50m90 8/06/2014 Nieuwpoort     
CHRISTOPH DEBLAUWE M35 ver 5m62 8/06/2014 Nieuwpoort 5m35 5/06/2011 
JEROEN TANGHE   M35 400m 53.03 14/06/2014 Lebbeke 53.32 19/05/2010 
DIDIER LAUREYS   M45 100m 12.83 15/06/2014 Lebbeke 12.7 6/06/1993 
DIDIER LAUREYS   M45 200m 26.09 15/06/2014 Lebbeke 26.27 24/05/1996 
STEPHEN DE CRAENE SEN gewichtwerpen 7m98 22/06/2014 Sint-Niklaas 6m03 19/10/2013 
STEPHEN DE CRAENE SEN werpvijfkamp 1777p 22/06/2014 Sint-Niklaas 1661p 19/10/2013 
ANNICK COENE   W40 werpvijfkamp 1772p 22/06/2014 Sint-Niklaas     
GUNTHER VANHOUTTE M40 800m 1'58.16 25/06/2014 Ertvelde 2'02.82 1/07/1994 
HANNE CLAUS   CAD 100m 12.31 12/07/2014 Kortrijk 12.34 10/05/2014 
NATHALIE D'HONDT W40 200m 26.98 12/07/2014 Kortrijk 27.47 8/06/2014 
DANILSA MINIER CAPELLAN CAD speer-500g 37m19 13/07/2014 Ieper 36m11 3/05/2014 
ANNICK COENE   W40 hamer-4kg 25m91 20/07/2014 Mol 24m80 15/09/2012 
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GUNTHER VANHOUTTE M40 1000m 2'35.69 22/07/2014 Oudenaarde 2'49.68 8/07/2003 
MARLEEN HOORELBEKE W50 mijl 6'20.05 26/07/2014 Oudenaarde 6'54.29 29/07/2012 
RUDI VAN BRUWAENE M60 mijl 6'00.76 26/07/2014 Oudenaarde     
RUDI VAN BRUWAENE M60 5000m 20'49.10 26/07/2014 Oudenaarde     
STAF LANCKRIET   M75 kogel-4kg 6m41 26/07/2014 Oudenaarde 6m17 11/08/2013 
MICHIEL MAES   CAD speer-600g 47m53 5/08/2014 Oordegem 46m67 31/05/2014 
MARLEEN HOORELBEKE W50 3000m 12'19.58 9/08/2014 Aalter 12'20.01 8/06/2014 
RUDI VAN BRUWAENE M60 1000m: 4'01.12 9/08/2014 Aalter     
RUDI VAN BRUWAENE M60 3000m 11'25.49 9/08/2014 Aalter     
EMIEL VELGHE   BEN 4x60m 39.97 17/08/2014 Oostende 39.99 1/06/2013 
LARS BRAECKEVELT BEN 4x60m 39.97 17/08/2014 Oostende 39.99 1/06/2013 
KORNEEL DEROO   BEN 4x60m 39.97 17/08/2014 Oostende 39.99 1/06/2013 
AARON FEYS   BEN 4x60m 39.97 17/08/2014 Oostende 39.99 1/06/2013 
SARAH VERMEERSCH W35 4x200m 2'02.66 17/08/2014 Oostende 2'05.88 18/08/2013 
LOTJE LANNOO   W35 4x200m 2'02.66 17/08/2014 Oostende 2'05.88 18/08/2013 
CHARLOTTE HASPESLAGH W35 4x200m 2'02.66 17/08/2014 Oostende 2'05.88 18/08/2013 
NATHALIE D'HONDT W35 4x200m 2'02.66 17/08/2014 Oostende 2'05.88 18/08/2013 
ELS VAN COILLIE   W35 4x400m 4'37.12 17/08/2014 Oostende 4'58.64 26/08/1998 
NATHALIE D'HONDT W35 4x400m 4'37.12 17/08/2014 Oostende 4'58.64 26/08/1998 
CHRISTA GEEROLF   W35 4x400m 4'37.12 17/08/2014 Oostende 4'58.64 26/08/1998 
SARAH VERMEERSCH W35 4x400m 4'37.12 17/08/2014 Oostende 4'58.64 26/08/1998 
LIEZE SLOS   CAD 1000m 3'08.26 23/08/2014 Tielt 3'08.51 14/08/1992 
CHARLOTTE HASPESLAGH W50 300m 50.83 23/08/2014 Tielt 52.85 30/08/2003 
NATHALIE D'HONDT W40 300m 42.66 23/08/2014 Tielt 46.32 3/08/2006 
GUNTHER VANHOUTTE M40 300m 38.83 23/08/2014 Tielt 41.93 6/06/2004 
RUDI VAN BRUWAENE M60 10.000m 40.34.11 24/08/2014 Roeselare     
HANNE CLAUS   CAD 200m 24.88 30/08/2014 Oordegem 25.37 30/05/2014 
HANNE CLAUS   CAD 100m 12.25 31/08/2014 Oordegem 12.31 12/07/2014 
MICHIEL MAES   CAD speer-600g 48m15 31/08/2014 Oordegem 47m53 5/08/2014 
CHARLOTTE HASPESLAGH W50 400m 71.04 31/08/2014 Brugge 71.38 26/04/2014 
CHARLOTTE HASPESLAGH W50 kogel-3kg 7m55 31/08/2014 Brugge 6m99 23/08/2003 
CHARLOTTE HASPESLAGH W50 200m 31.95 6/09/2014 Beveren 32.45 14/09/2003 
CHARLOTTE HASPESLAGH W50 400m 70.85 6/09/2014 Beveren 71.04 31/08/2014 
GUNTHER VANHOUTTE M40 1500m 4'05.69 6/09/2014 Beveren 4'07.30 25/06/1994 
HANNE CLAUS   CAD 300m 39.74 7/09/2014 Tielt 40.96 24/05/2014 
MICHIEL MAES   CAD speer-600g 49m61 7/09/2014 Tielt 48m15 31/08/2014 
NATHALIE D'HONDT W40 100m 13.94 13/09/2014 Maldegem 14.70 5/06/2006 
TOM VANLUCHENE   SEN 400mH 56.33 14/09/2014 Moeskroen 57.17 9/09/2012 
SARAH VERMEERSCH W35 400mH 73.71 27/09/2014 Ninove     
PATRICK DE CRAENE M50 hamer-6kg 18m26 4/10/2014 Eeklo 15m26 12/10/2013 
PATRICK DE CRAENE M50 gewichtwerpen 8m12 4/10/2014 Eeklo 6m93 12/10/2014 
PATRICK DE CRAENE M50 hamer-6kg 19m06 11/10/2014 Eeklo 18m26 4/10/2014 
PATRICK DE CRAENE M50 werpvijfkamp 1767p 18/10/2014 Sint-Niklaas     
MICHIEL MAES   CAD speer-600g 51m00 18/10/2014 Sint-Niklaas 48m15 31/08/2014 
MICHIEL MAES   CAD hamer-4kg 24m01 18/10/2014 Sint-Niklaas 22m95 5/10/2002 

  
provinciaal 
record       

PROFICIAT AAN ALLE ATLETEN !!!       
 
In totaal werden 82 clubrecords gevestigd – dit is op zich ook een clubrecord ! 
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KAMPIOENEN EN MEDAILLEWINNAARS ZOMERSEIZOEN 2014 
        

BELGISCH        
GOUD HANNE CLAUS    CAD 100m 12.25 
  HANNE CLAUS   CAD 200m 24.88 
  JAN PETRALIA   BEL 3000m Steeple 9'26.77 
  NATHALIE D'HONDT   W40 400m 59.26 
  NATHALIE D'HONDT   W40 800m 2'24.13 
  ANNICK COENE   W40 hamer 22m41 
  ANNICK COENE   W40 gewichtwerpen 8m50 
  GUNTHER VANHOUTTE  M40 800m 2'04.97 
  LUC MAES   M60 24-loop 154,41km 
  BART HUYS   MAS 4x800m 8'53.98 
  JEROEN TANGHE   MAS 4x800m 8'53.98 
  CHRISTOPHE WILLEMS  MAS 4x800m 8'53.98 
  GUNTHER VANHOUTTE  MAS 4x800m 8'53.98 
  STEPHANIE CALLENS  AMH ver 4m56 
  STEPHANIE CALLENS  AMH speer 24m20 
  STEPHANIE CALLENS  AMH discus 24m81 
  ROELAND GUSSE   AMH 100m 15.59 
  ROELAND GUSSE   AMH 200m 32.17 
             
ZILVER HANNE SCHEFFERS   CAD hinkstapspringen 10m69 
  STIJN FINCIOEN   SEN marathon 2u27'23 
  ANNICK COENE   W40 werpvijfkamp 1772p 
  CHRISTA GEEROLF   W50 400m 76.93 
             
BRONS JEROEN TANGHE   M35 400m 53.03 
  CHRISTOPHE WILLEMS  M40 800m 2'08.73 
  PATRICK DE CRAENE  M50 3000m Steeple 16'45.90 
  EDWIN KINT   M55 10km 47'12.74 
  LUC MAES   M60 trial   
  ANNICK COENE   AMH speer 12m63 
  ANNICK COENE   AMH discus 19m91 
                

VLAAMS             
GOUD HANNE CLAUS    CAD 100m 12.48 
  HANNE CLAUS   CAD 200m 25.94 
  NATHALIE D'HONDT   W40 400m 59.33 
  CHRISTA GEEROLF   W50 400m 76.16 
  GUNTHER VANHOUTTE  M40 800m 2'02.38 
  GILBERT DEVOLDERE  M55 1500m 5'25.88 
  PATRICK DELEERSNIJDER  M55 marathon 3u17'46 
  RUDI VAN BRUWAENE  M60 marathon 3u13'04 
ZILVER SARAH VERMEERSCH         
   W35 400mH 73.71 
  CHRISTA GEEROLF   W50 800m 2'56.09 
  MARLEEN HOORELBEKE  W50 5000m 21'13.25 
  JEROEN TANGHE   M35 400m  54.27 
  CHRISTOPHE WILLEMS  M40 800m 2'06.50 
  PATRICK DE CRAENE  M50 speer 29m80 
  GILBERT DEVOLDERE  M55 800m 2'34.65 
  LUC MAES   M60 marathon 3u46'34 
            
BRONS HANNE SCHEFFERS   CAD hinkstapspringen 10m52 
  MICHIEL MAES   CAD speer 46m48 
  BART GUILLEMYN   M35 marathon 3u24'09 
  DIDIER LAUREYS   M45 100m 12.86 
  PATRICK DE CRAENE  M50 hoog 1m20 
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BEKER VAN VLAANDEREN         
HANNE CLAUS    CAD 1ste in landelijke afdeling II 
HANNE SCHEFFERS    CAD 1ste in landelijke afdeling II 
JOLIEN MADOU    CAD 1ste in landelijke afdeling II 
FAITH MAES    CAD 1ste in landelijke afdeling II 
LIEZE SLOS     CAD 1ste in landelijke afdeling II 
FRAN ROYAERT    CAD 1ste in landelijke afdeling II 
NONA STEVENS    CAD 1ste in landelijke afdeling II 
DANILSA MINIER CAPELLAN   CAD 1ste in landelijke afdeling II 
EMMA DE LANGHE    SCH 1ste in landelijke afdeling II 
KJILLSEA DEVOLDERE   SCH 1ste in landelijke afdeling II 
ELLEN CLAUS    SCH 1ste in landelijke afdeling II 
STEPHANIE CALLENS   SCH 1ste in landelijke afdeling II 
KIARA MAES    SCH 1ste in landelijke afdeling II 
LIESELOTTE LAUWERS   SCH 1ste in landelijke afdeling II 
HANNE CLAUS    AC 1ste in landelijke afdeling II 
HANNE SCHEFFERS    AC 1ste in landelijke afdeling II 
FAITH MAES    AC 1ste in landelijke afdeling II 
NONA STEVENS    AC 1ste in landelijke afdeling II 
LIEZE SLOS     AC 1ste in landelijke afdeling II 
DELPHINE CALLENS    AC 1ste in landelijke afdeling II 
TISIA CANNAERT    AC 1ste in landelijke afdeling II 
ELKE BRUWIER    AC 1ste in landelijke afdeling II 
LIESBETH VANDEVELDE   AC 1ste in landelijke afdeling II 
PAULINE VACKIER    AC 1ste in landelijke afdeling II 
NATHALIE D'HONDT    AC 1ste in landelijke afdeling II 
CHARLOTTE HASPESLAGH   MAS 1ste in landelijke afdeling II 
GRIET LAMBRECHT    MAS 1ste in landelijke afdeling II 
MARLEEN HOORELBEKE   MAS 1ste in landelijke afdeling II 
NATHALIE D'HONDT    MAS 1ste in landelijke afdeling II 
ELS VAN COILLIE    MAS 1ste in landelijke afdeling II 
RITA DEBUSSCHERE    MAS 1ste in landelijke afdeling II 
LOTJE LANNOO    MAS 1ste in landelijke afdeling II 
                

FISEC               
          
2x ZILVER voor MATHIJS MATON op de 400mH en in de 
4x400m    
          

PROVINCIAAL             
GOUD MICHELLE COOL    BEN hockey 18m45 
  WOUT WILLEMS   PUP hockey 38m31 
  BERNARD LAUREYS   PUP 1000m 3'18.06 
  MARLON VAN OOST   MIN 80m 10.81 
  MARLON VAN OOST   MIN 150m 19.71 
  HANNE CLAUS   CAD 100m 12.50 
  HANNE CLAUS   CAD 200m 26.04 
  LIEZE SLOS   CAD 400m 61.97 
  FAITH MAES   CAD hoog 1m50 
  MICHIEL MAES   CAD speer 45m43 
  NONA STEVENS   CAD 4x100m 50.41 
  FAITH MAES   CAD 4x100m 50.41 
  HANNE SCHEFFERS   CAD 4x100m 50.41 
  HANNE CLAUS   CAD 4x100m 50.41 
  TISIA CANNAERT   JUN hoog 1m53 
  STIJN FINCIOEN   SEN 5000m 15'06.51 
  SARAH VERMEERSCH  W35 400mH 73.71 
  ANNICK COENE   W40 hamer 23m03 
  NATHALIE D'HONDT   W40 400m 59.33 
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  CHRISTA GEEROLF   W50 400m 76.16 
  CHRISTA GEEROLF   W50 800m 2'56.09 
  MARLEEN HOORELBEKE  W50 5000m 21'13.25 
  JEROEN TANGHE   M35 400m 54.27 
  FREDERIK COLPAERT  M35 1/2 marathon 1u17'16 
  GUNTHER VANHOUTTE  M40 800m 2'02.38 
  DIDIER LAUREYS   M45 100m 12.86 
  DIRK LANNOO   M50 1/2 marathon 1u29'45 
  PATRICK DE CRAENE  M50 3000m St 14.45.41 
  PATRICK DE CRAENE  M50 vijfkamp 611p 
  PATRICK DE CRAENE  M50 hoog 1m20 
  PATRICK DE CRAENE  M50 speer 29m80 
  GILBERT DEVOLDERE  M55 1500m 5'25.88 
  EDWIN KINT   M55 5000m 23'25.14 
  RUDI VAN BRUWAENE  M60 10.000m 40'34.11 
  RUDI VAN BRUWAENE  M60 marathon 3u14'44 
  SARAH VERMEERSCH  MAS 4x200m 2'02.61 
  NATHALIE D'HONDT   MAS 4x200m 2'02.61 
  LOTJE LANNOO   MAS 4x200m 2'02.61 
  CHARLOTTE HASPESLAGH  MAS 4x200m 2'02.61 
  NATHALIE D'HONDT   MAS 4x400m 4'37.12 
  ELS VAN COILLIE   MAS 4x400m 4'37.12 
  CHRISTA GEEROLF   MAS 4x400m 4'37.12 
  SARAH VERMEERSCH  MAS 4x400m 4'37.12 
  EDWIN KINT   MAS 4x400m 4'51.31 
  GILBERT DEVOLDERE  MAS 4x400m 4'51.31 
  PATRICK DELEERSNIJDER  MAS 4x400m 4'51.31 
  POL VACKIER   MAS 4x400m 4'51.31 
            
ZILVER HANNE LAMONT   BEN hoog 1m08 
  LORE MAES   BEN 4x60m 41.57 
  HANNE CALLENS   BEN 4x60m 41.57 
  AMELIEKE BOSSUYT   BEN 4x60m 41.57 
  MARGOT TANGHE   BEN 4x60m 41.57 
  IWEIN CLAUS   MIN kogel 8m50 
  FAITH MAES   CAD 200m 27.34 
  LIEZE SLOS   CAD 800m 2'23.64 
  NONA STEVENS   CAD 300mH 50.60 
  HANNE SCHEFFERS   CAD hss 9m64 
  DANILSA MINIER CAPELLAN  CAD kogel 9m71 
  MATHIJS MATON   SCH 400mH 59.37 
  DELPHINE CALLENS   JUN kogel 8m11 
  DELPHINE CALLENS   JUN discus 28m51 
  DELPHINE CALLENS   JUN speer 24m45 
  DELPHINE CALLENS   JUN hamer 23m70 
  MANUEL VAN ACKER   JUN 200m 23.84 
  NIELS DEBOODT   SEN 800m 2'00.26 
  JAN PETRALIA   SEN 5000m 15'20.95 
  TOM VANLUCHENE   SEN 110mH 17.29 
  STEPHEN DE CRAENE  SEN speer 44m36 
  EMMANUEL AUDENAERT  SEN polsstok 3m82 
  POL VACKIER   M45 10.000m 42.34.41 
  GILBERT DEVOLDERE  MAS 4x800m 10'40.48 
  POL VACKIER   MAS 4x800m 10'40.48 
  BART GUILLEMYN   MAS 4x800m 10'40.48 
  PATRICK DELEERSNIJDER  MAS 4x800m 10'40.48 
            
BRONS HANNE CALLENS   BEN ver 3m23 
  CEDRIC VEKEMAN   BEN 60m 9.76 
  KARSTEN HUYS   BEN hockey 11m98 
  EMIEL VELGHE   BEN 4x60m 39.97 
  LARS BRAECKEVELT   BEN 4x60m 39.97 
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  KORNEEL DEROO   BEN 4x60m 39.97 
  AARON FEYS   BEN 4x60m 39.97 
  ROBBE VROMAN   PUP hockey 34m32 
  MAXIME DE WITTE   PUP 60mH 12.11 
  MAXIME DE WITTE   PUP 60m 9.08 
  BERNARD LAUREYS   PUP hoog 1m23 
  HANNE SCHEFFERS   CAD 100m 13.30 
  JOLIEN MADOU   CAD 800m 2'30.45 
  FAITH MAES   CAD 80mH 12.85 
  HANNE SCHEFFERS   CAD ver 4m50 
  NONA STEVENS   CAD hss 9m58 
  STEPHANIE CALLENS  SCH discus 25m42 
  KJILLSEA DEVOLDERE  SCH 400mH 76.57 
  ARNE SPIESSENS   SCH 400m  57.00 
  WARD DECLERCK   SCH 1500m 4'23.69 
  MATHIJS MATON   SCH hoog 1m65 
  MATHIJS MATON   SCH hss 11m59 
  JANTIEN LIEVENS   JUN discus 24m68 
  PAULINE VACKIER   SEN hamer 35m73 
  NATHALIE D'HONDT   SEN 400m 60.20 
  THOMAS CALLEWAERT  SEN 1500m 4'17.26 
  TOM VANLUCHENE   SEN 400mH 59.80 
  ROBIN VANLUCHENE   SEN speer 44m15 
  ELKE BRUWIER   A.C. 4x800m 11'09.29 
  MARIE MATON   A.C. 4x800m 11'09.29 
  LIESELOTTE LAUWERS  A.C. 4x800m 11'09.29 
  KLILLSEA DEVOLDERE  A.C. 4x800m 11'09.29 
  HANNE CLAUS   A.C. 4x200m 1'50.57 
  HANNE SCHEFFERS   A.C. 4x200m 1'50.57 
  KJILLSEA DEVOLDERE  A.C. 4x200m 1'50.57 
  IRMA CARPENTIER     A.C. 4x200m 1'50.57 
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MINICLUB 
 
De maand september was een drukke maand met 2 Rubenscups, de jeugdmeerkamp in Tielt, het 
nationaal criterium te Nijvel en het verrassingsweekend voor de jeugd.  We waren telkens goed 
vertegenwoordigd en als je de uitslagenlijst bekijkt, werden heel wat persoonlijke records scherper 
gesteld.  Het doet ons deugd om te zien dat iedereen er in slaagt om zijn eigen grenzen te verleggen, 
het is een stimulans voor ons om verder te doen.  Drie atleetjes waren aan de slag in Nijvel en 
bewezen dat ze hun plaats in het criterium meer dan waard waren.  De uitslagen vind je hieronder. 
 
Ondertussen is ook het veldloopseizoen gestart met de aflossingen te Gent en de jongerencross te 
Waregem.  Marino slaagde erin om niet minder dan 7 (!) ploegen pupillen te laten aantreden samen 
met de 3 ploegen miniemen kwamen we dus met 30 atleetjes aan de start.  De resultaten vind je 
hieronder. 
 
Aan allen, dikke merci voor jullie inzet en een welverdiende pluim voor jullie prestatie !! 
 

1. Wedstijden 
 
 
 
 VAL-jongerentrofee – 30 augustus – Brugge 
In de uitslag van deze druk bezette meerkamp vonden we 6 Molenlanders terug; voor benjamin Achiel 
Dedecker was het een eerste kennismaking met een meerkamp; bij de pupillen lieten Léon en Victor 
Dedecker, Baptiste en Bernard Laureys en Noor Braeckevelt mooie PR’s noteren. 
Hun prestaties: 
Achiel: 4-kamp: 117p (PR) – hockey: 11m21 (PR) – 60m: 13.50 – ver: 2m20 – 600m: 2’50.44 
Bernard: 4-kamp: 1549p – 60m: 9.61 – discus: 11m79 – ver: 3m57 – 1000m: 3’27.60 
Baptiste: 4-kamp: 1251p (PR) – 60m: 9.96 (PR) – discus: 14m38 (PR) – ver: 3m12 – 1000m: 3’48.82 
Léon: 4-kamp: 1010p – 60m: 10.55 (PR) – discus: 9m84 (PR) – ver: 2m69 – 1000m: 3’43.59 
Victor: 4-kamp: 673p – 60m: 11.19 – discus: 7m99 (PR) – ver: 2m58 – 1000m: 4’07.93 
Noor: 4-kamp: 1155p (PR) – ver: 2m88 – 60m: 10.45 – discus: 12m49 (PR) – 1000m: 3’38.15 (PR) 
 
 Rubenscup – 7 september – Zwevegem  
 
 

 
 
Benjamins 
Hanne Callens: 60m: 10.10 – 600m: 2’23.29 – kogel: 3m96 (PR) 
Marte Scheffers: 60m: 10.67 – 600m: 2’40.63 – kogel: 4m35 
Hanne Lamont: 60m: 10.22 – 600m: 2’18.55 – hoog: 1m00 
Lore Maes: 60m: 11.33 (PR) – kogel: 5m71 (PR) 
Milan Vroman: 60m: 13.23 – kogel: 4m66 
Aaron Feys: 60m: 10.13 (PR) – 600m: 2’03.91 (PR) – kogel: 7m12 (PR) 
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Emiel Velghe: 60m: 10.35 – 600m: 2’06.68 (PR) – kogel: 6m89 (PR) 
Karsten Huys: 60m: 11.37 – 600m: 2’30.06  
Yari Taliman: 60m: 10.73 – kogel: 6m15 (PR) 
Neo Feys: 60m: 11.09 (PR) – 600m: 2’17.74 (PR) – kogel: 3m55 (PR) 
Lars Braeckevelt: 60m: 10.38 – 600m: 2’16.63 – hoog: 0m85 
Cédric Vekeman: 60m: 9.92 – 600m: 2’16.01 
Pupillen 
Noor Braeckevelt: 1000m: 3’44.43 – hockey: 19m69 – ver: 2m90 
Lise Lamont: 1000m: 3’56.94 – hockey: 17m28 (PR) – ver: 3m27 
Maxime De Witte: 60mH: 12.33 – ver: 3m56 (PR) 
Bernard Laureys: 60mH: 13.16 – 1000m: 3’25.75 – ver: 3m64   
Tibe Vandekerckhove: 60mH: 13.80 (PR) – 1000m: 3’53.17 – ver: 3m33 
Tristan Verschaeve: 1000m: 4’08.24 (PR) – ver: 2m13 (PR) – hockey: 20m56 
Baptiste Laureys: 1000m: 3’41.28 – ver: 3m07 – hockey: 26m42 (PR) 
Robbe Vroman: 1000m: 3’43.54 (PR) – hockey: 31m65 
Robbe Callens: 60mH: 13.99 – 1000m: 3’32.25 – ver: 3m12 
4 x 60m: Maxime, Baptiste, Bernard, Tibe: 36.41   
Miniemen 
Eveline Maes: ver: 3m78 (PR) 
Ibe Maes: speer: 11m27 
Gaetan Heytens: 80mH: 19.34 – 300m: 57.10 (PR) – ver: 3m48 (PR) 
Lukas Scheffers: 300m: 51.80 – ver: 3m76 
Hannes Terryn: 300m: 55.24 (PR) – speer: 13m65 
Iwein Claus: 300m: 52.06 – ver: 3m39 – speer: 15m11 
Milan Verschaeve: 300m: 52.59 (PR) – ver: 3m60 (PR) – speer: 24m47 (PR) 
 

 
 
 
 Jeugdmeerkamp Ereprijs Transport Devoldere – 20 september – Tielt  
Benjamins (volgorde van de proeven: 4-kamp, hockey, 60m, ver en 600m) 
Hanne Lamont (3de): 1071p (PR) – 15m04 (PR) – 10.17 – 3m14 – 2’09.77 (PR) 
Michelle Cool: 907p – 17m12 – 10.47 (PR) – 3m14 – 2’20.46 (PR) 
Hanne Callens: 885p (PR)– 11m04 – 10.16 – 2m77 – 2’15.43 (PR) 
Amelieke Bossuyt: 655p (PR) – 9m08 – 10.64 – 2m60 (PR) – 2’22.97 
Marte Scheffers: 450p – 10m45 (PR) – 10.95 – 2m67 (PR) – 2’43.66 
Lore Maes: 378p (PR) – 11m04 – 11.33 – 2m92 (PR) – 2’55.52 (PR) 
Cédric Vekeman (2de): 1466p (PR) – 29m21 (PR) – 9.86 – 3m43 (PR) – 2’03.34 (PR) 
Emiel Velghe (3de): 1255p (PR) – 22m98 (PR) – 10.21 (PR) – 3m10 – 2’02.66 (PR) 
Aaron Feys: 1211p – 23m65 (PR) – 10.32 – 3m27 – 2’07.11 
Yari Taliman: 973p (PR) – 24m37 (PR) – 10.63 (PR) – 3m08 (PR) – 2’19.04 (PR) 
Lars Braeckevelt: 962p – 14m69 (PR) – 10.52 – 3m24 (PR) – 2’13.97 
Neo Feys: 736p (PR) – 12m42 (PR) – 11.04 (PR) – 2m74 – 2’15.25 (PR) 
Tibo Eeckhout: 716p (PR) – 19m80 (PR) – 10.82 (PR) – 2m89 (PR) – 2’31.94 (PR) 
Wout Gordier: 713p (PR) – 15m93 (PR) – 11.13 (PR) – 2m65 – 2’18.39 (PR) 
Karsten Huys: 442p (PR) – 11m49 – 11.68 – 2m60 – 2’31.06 
Achiel Dedecker: 234p (PR) – 12m44 (PR) – 12.69 – 2m47 – 2’43.93 
Milan Vroman: 210p (PR) – 15m88 – 13.36 – 2m40 – 2’48.28 (PR) 
Pupillen (volgorde van de proeven: 4-kamp, 60m, ver, kogel en 1000m) 
Noor Braeckevelt (3de): 1450p (PR) – 10.15 – 3m23 (PR) – 6m04 (PR) – 3’34.27 (PR) 
Lise Lamont: 1334p (PR) – 9.99 – 3m25 – 5m16 – 3’46.03 (PR) 
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Nina Van Oost: 1035p (PR) – 10.65 – 3m52 (PR) – 4m02 (PR) – 4’06.83 
Bernard Laureys (3de): 1883p (PR) – 9.51 – 3m73 – 6m85 (PR) – 3’19.74 
Robbe Callens: 1643p (PR) – 9.61 (PR) – 3m47 (PR) – 4m78 (PR) – 3’22.31 (PR) 
Robbe Vroman: 1438p (PR) – 9.74 (PR) – 3m28 (PR) – 5m90 (PR) – 3’46.77 
Baptiste Laureys: 1437p (PR) – 9.88 (PR) – 3m27 (PR) – 5m93 (PR) – 3’43.03 
Victor Dedcker: 1269p (PR) – 10.34 (PR) – 3m34 (PR) – 4m36 – 3’40.90 (PR) 
Léon Dedecker: 1177p (PR) – 10.50 (PR) – 2m62 – 4m98 – 3’36.53 
Rune Marreel: 1093p (PR) – 9.64 – 2m82 – 4m20 – 4’11.40 (PR) 
Tristan Verschaeve: 709p (PR) – 11.84 – 2m08 – 5m97 (PR) – 4’12.42 
Maxime De Witte was wat ziekjes en heeft maar kunnen deelnemen aan 2 proeven: 60m: 9.42, ver: 3m15. 
Miniemen (volgorde van de proeven: 5-kamp, 80m, discus, hoog, kogel, 1000m) 
Charelle Cool: 2304p – 11.37 – 18m22 (PR) – 1m25 – 8m99 – 3’48.26 
Eveline Maes: 1653p (PR) – 11.99 – 17m04 (PR) – 1m05 – 7m92 (PR) – 4’25.42 (PR) 
Kjenta Willems: 1587p (PR) – 12.60 (PR) – 12m16 – 1m15 – 7m49 (PR) – 4’10.92 (PR) 
Louise Arickx: 1485p (PR) – 12.32 (PR) – 12m34 – 1m10 – 6m52 (PR) – 4’18.61 
Margot Marreel: 1444p (PR) – 12.10 (PR) – 13m02 (PR) – 1m10 – 6m62 (PR) – 4’38.13 (PR) 
Iwein Claus (2de): 1981p – 12.40 – 17m56 – 1m15 – 9m12 (PR) – 3’50.47 
Lukas Scheffers (3de): 1943p – 12.22 – 18m12 – 1m20 (PR) – 5m81 (PR) – 3’38.77 
Milan Verschaeve: 1931p (PR) – 12.85 (PR) – 15m19 – 1m25 (PR) – 7m40 (PR) – 3’38.13 (PR) 
Hannes Terryn: 1590p (PR) – 12.89 (PR) – 12m81 (PR) – 1m25 (PR) – 6m01 (PR) – 4’04.32 
 
 Rubenscup – 27 september – Kortrijk 
 
 

 
 
 
Benjamins 
Lore Maes: 60m: 11.04 (PR) – ver: 3m13 (PR) – hockey: 10m42 
Hanne Lamont: 60m: 10.21 – 600m: 2’17.79 – ver: 3m32 (PR) 
Lars Braeckevelt: 60m: 10.33 – 600m: 2’11.66 (PR) – ver: 3m27 (PR) 
Yari Taliman: 60m: 10.64 – hockey: 25m83 (PR) – ver: 3m03 
Achiel Dedecker: 60m: 13.49 – ver: 2m46 
Milan Vroman: hockey: 17m41 (PR) – ver: 2m35 
Pupillen 
Lise Lamont: 60m: 10.17 – 1000m: 3’47.56 – ver: 3m20 
Noor Braeckevelt: 1000m: 3’43.63 – ver: 3m11 – kogel: 5m98 
Rune Marreel: 60m: 9.58 (PR) – kogel: 5m16 (PR) 
Thijs Gelaude: 60m: 10.16 – 1000m: 3’29.40 (PR) 
Robbe Callens: 60m: 9.80 – 1000m: 3’20.86 (PR) 
Maxime De Witte: 60m: 9.41 – kogel: 6m83 (PR) 
Léon Dedecker: 60m: 10.61 – 1000m: 3’28.66 (PR) – kogel: 4m21 
Robbe Vroman: 60m: 10.06 – 1000m: 3’38.94 (PR) – kogel: 5m74 
Victor Dedecker: 60m: 10.37 – 1000m: 3’36.56 (PR) – kogel: 4m45 
Tristan Verschaeve: 1000m: 4’09.54 – kogel: 5m78 – discus: 16m41 (PR) 
Miniemen 
Margot Marreel: 80m: 12.59 – hoog: 1m10 
Iwein Claus: kogel: 80m: 12.50 – discus: 16m22 
Lukas Scheffers: 80m: 12.60 – discus: 18m33 (PR) 
Milan Verschaeve: 1000m: 3’37.32 (PR) – discus: 17m13 – hoog: 1m27 (PR) 
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 Nationaal Criterium te Nijvel op zaterdag 27 september: 
Benjamins: Aaron Feys: 13/ 600m: 2’03.45 (PR) 
Pupillen: Bernard Laureys: 9/ 1000m: 3’16.18 (PR) 
Miniemen: Matice Van Walleghem: 14/ 1000m: 3’08.78 
 
 
Volgende atleten hebben deelgenomen aan voldoende wedstrijden van de Rubenscup. Om een prijs te 
ontvangen op het jaarfeest moet je aan 4 van de 6 wedstrijden deelgenomen hebben. 
 
4 wedstrijden: Amelieke Bossuyt, Hanne Callens, Michelle Cool, Marte Scheffers, Achiel Dedecker, Tibo 
  Eeckhout, Aaron en Neo Feys, Karsten Huys, Emiel Velghe, Marthe Arickx, Jarco Bossuyt,  
  Maxime De Witte, Léon en Victor Dedecker, Louise Arickx en Charelle Cool 
5 wedstrijden: Milan en Robbe Vroman, Thijs Gelaude, Bernard en Baptiste Laureys, Eveline en Ibe Maes 
6 wedstrijden: Hanne en Lise Lamont, Lore Maes, Lars en Noor Braeckevelt, Yari Taliman, Robbe  
  Callens, Iwein Claus en Lukas Scheffers 
 
 
 Lotto CrossCup Relays – Blaarmeersen, Gent – 26 oktober 
 
 

 
 
Pupillen 
(61) 7/ Hanne Lamont – Lise Lamont – Noor Braeckevelt 
 31/ Amelieke Bossuyt – Hanne Callens – Babette Deceuninck 
(76) 9/ Thijs Gelaude – Léon Dedecker – Cédric Vekeman 
 20/ Emiel Velghe – Robbe Vroman – Victor Dedecker 
 33/ Aaron Feys – Jasper Mattelin – Wout Gordier 
 39/ Maxime De Witte – Lukas Boldens – Tibe Van Wanseele 
 55/ Tibe Vandekerckhove – Tibo Eeckhout – Matteo Statsbader  
Miniemen 
(59) 41/ Ibe Maes – margot Van Walleghem – Charelle Cool 
(69) 16/ Robbe Callens – Brecht Gordier – Matice Van Walleghem 
 59/ Andreas Maton – Jarco Bossuyt – Tristan Verschaeve 



 24 

 
 

 
 
 
 Jongerencross Waregem – 2 november 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ben °2007 
(15) 2/ Lore Van Hecke 
(17) 8/ Achiel Dedecker 
Ben ° 2006 
(32) 11/ Michelle Cool 
(31) 9/ lars Breackevelt – 11/ Yari Taliman – 27/ Milan Vroman 
Pup ° 2005 
(28) 15/ Amelieke Bossuyt – 22/ Hanne Callens – 25/ Marte Scheffers – 28/ Lore Maes 
(37) 9/ Emiel Velghe – 16/ Cédric Vekeman – 20/ Sandro Bridoux 
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Pup ° 2004 
(20) 6/ Noor Breackevelt – 13/ Nina Van Oost – 15/ Babette Deceuninck 
(33) 10/ Léon Dedecker – 11/ Thijs Gelaude – 12/ Robbe Vroman – 14/ Victor Dedecker – 15/ Jasper  
 Mattelin – 24/ Tibe Vandekerckhove – 25/ Matteo Statsbader – 26/ Maxime De Witte 
Min ° 2003 
(29) 14/ Marthe Arickx – 27/ Lotte Van Ryckeghem 
(21) 6/ Robbe Callens – 7/ Jarco Bossuyt – 12/ Robbe Van Ryckeghem – 20/ Tristan Verschaeve 
Min ° 2002 
(17) 17/ Margot Van Walleghem 
(14) 2/ Matice Van Walleghem – 8/ Siebe Bridoux – 12/ Gaetan Heytens 
 
 
 

2. Wedstijdkalender 
Voor de periode november – december 2014 hebben wij volgende wedstrijden in petto :  
 
Zondag 09  november te Maria-AALTER.  Omloop op de voetbalterreinen van St.Maria 
Aalter.  Eerste start om 12.30 uur.  Info : www.halestra.be.  Er wordt gelopen per geboortejaar, 
prijsuitreiking onmiddellijk na de aankomst.    
Zondag 16 november te DEINZE.  Omloop op de ‘Brielmeersen’ te Deinze. Eerste start 
om 11.40 uur. Info : www.acdeinze.be.  Er wordt gelopen per geboortejaar, prijsuitreiking in het 
VTI, Leon Declercqstraat, Deinze 
Zondag 30 november 2013 te ROESELARE. Omloop op het Schierveldestadion (aan de 
hallen). Startuur 12.40u. Info : www.kavr.be.(lottocrosscup)  Er wordt gelopen per geboortejaar. 
Prijsuitreiking in het cafetaria op het sportcomplex. 
Zondag 07 december te OUDENAARDE. Omloop aan het Thienpondtstadion, Prins 
Leopoldstraat, 9700 Oudenaarde. Eerste start om 12.30 uur.  Er wordt gelopen per geboortejaar, 
prijsuitreiking in de kantine van het voetbal. (Thienpondtstadion)  Info : www.kasvo.be 
Vrijdag 26 december 2013 te KERSTCORRIDA te TIELT.  Een folder met meer info 
vind je bij deze atletiekpost of in het clubhuis. 
 
 
 

3. Varia  
Verrassingsreis 

De verrassingsreis wordt jaarlijks georganiseerd naar het einde van het pisteseizoen toe. Het is de jeugdcel 
(jeugdtrainers en enkele ouders die lid zijn van de jeugdcel) die de verrassingsreis in elkaar steekt en die 
ook de begeleiding van de deelnemers voorziet.  Om in aanmerking te komen moet je in de loop van het 
seizoen 2014-2015 deelnemen aan tien wedstrijden, waarvan minstens drie veldlopen (oefencross en 
kerstcorrida worden meegeteld) en minstens drie pistewedstrijden.  Wil je volgend jaar mee, wacht dan 
niet te lang om deel te nemen. 
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N A T U U R S T E E N B E D R I J F   D A V I D  
 

F i l i p  D a v i d  –  B u s s c h a e r t  
 

S i n t - J a n s t r a a t  6 3   -   8 7 0 0  T i e l t  
 

Tel. 051/40 03 05 

 

 
 

H O O G D R U K R E I N I G E N  
 
 
 

n v  H e l l e b u y c k  
 

O n d a n k s t r a a t  1 9   -   8 7 0 0  T i e l t  
T e l .  0 5 1 / 4 0  0 7  5 0    

 
 

 

B l o e m e n  A r t i f l e u r  
 

G e r r y  R o s s e l l e  &  C a r i n e  V e r c o u t e r e  
 

P i t t e m s e s t e e n w e g  3 4 - 3 6   -   8 7 0 0  T i e l t  
 

Tel.  051/40 26 56  *  Fax. 051/40 72 52 
E-mail :  arti fleur@skynet.be 

 

 

 

b v b a  Electro  Verhalle  
 

Algemene elektriciteit  
Stationstraat 45  -  8700 Tielt 

 
Tel.  051/40 10 23  *  Fax. 051/40 75 86 
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Joggingclubnieuws november 2014 
 

We heten onze nieuwe leden van harte welkom in onze joggingclub. 
Om de 2 maanden ontvangen jullie dit clubblad./ 

 
Erratum, 
 
Alossingsmarathon Wingene 
Bij het schrijven van het artikel in het vorige nummer van ons joggingclubnieuws is een 
onzorgvuldigheid geslopen. Bij de research, heb ik 2 clubleden over het hoofd gezien. Naast het 
team van de beresprinters en Bart Braeckevelt bij WTC de sportvrienden, namen ook Hanne 
Devoldere en Francis Quequin  deel aan de aflossingsmarathon. Samen met Marieke Clincke en 
Marlies Huys vormden ze de Clinckskes. Zij hadden 3u55’18” nodig voor de volle 42,195 m. 
Hanne liep haar 10,55 km in 65’19” en Francis klaarde de klus in 50’31”. 
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Kampioenschap van Meulebeke 
 
Op zondag 16 november lopen we het  kampioenschap van Meulebeke. 
Naar goede gewoonte is dit een ‘test-je-zelf-wedstrijd’. Je geeft aan hoeveel ronden je wenst te 
lopen, minstens 2 of 4,4 km en in welke tijd je deze ronden gat lopen. 
De loper die het dichtst zijn opgegeven tijd benadert, mag zich kampioen van Meulebeke noemen. 
Wie volgt Danny Bellemans op als kampioen, Draagt Paul de rode lantaarn over aan een andere 
loper? 
We verwachten jullie zondag 16 november vanaf 8u45, start om 09u00. 
Na het kampioenschap wordt een drankje aangeboden. 
 
 
 
 

Vernieuwen lidmaatschap 
 
Heel wat leden hebben hun lidmaatschap van onze joggingclub reeds vernieuwd. We mochten ook 
enkele nieuwe leden verwelkomen. Dit verheugt ons zeer.  
Bij een aantal van jullie zijn we nog niet langs geweest. We zijn jullie niet vergeten en komen 
eerstdaags bij jullie langs. Mensen die veraf wonen, krijgen hun documenten thuis toegestuurd.. 
 
Attesten mutualiteit 

 
Bij het vernieuwen van de lidgelden kan je een deel van je lidgeld terugkrijgen via uw mutualiteit. 
Mensen die nog geen attest vroegen, kunnen er een aanvragen bij ons. Ik bezorg je dan zo snel mogelijk 
het attest. Je kan maar één attest per jaar inbrengen bij de mutualiteit.  
De attesten van de CM en bond Moyson hebben wij op voorraad. Wij houden niet bij wie een attest 
gekregen heeft, dus enig aandacht van jullie is bij deze wel wenselijk. 
 
 
Ontbijtloop 
Op zondag 31 augustus bonden we onze 
loopschoenen aan en trokken we met 14 lopers 
richting Tielt. Fabienne had een toer van 7 km 
richting Schuiferskapelle uitgestippeld en Luc 
leidde de andere groep over 5,4 km richting 
Watewy. Onderweg werd de Tielse Finse piste 
getest en goed bevonden. Na het lopen kon er 
gedoucht worden in de nieuwe sporthal en 
nadien schoven we aan het ontbijt aan. Daar 
kwamen we te weten dat Frankie en Eddy de 
flanders fields marathon gingen lopen en dat 
Fabienne mee ging doen aan de Knokse 1/4de 
triatlon. Meer hierover verder in dit nummer.  
De foto’s zijn van Danny Devuyssere. 
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Zondag 14 september 
  
Vandaag waren we met twee joggers aan de start van de eerste Dentergem loopt. 
En Hein Arickx won toch wel de wedstrijd van de 6 kilometer.25’44” Waarschijnlijk de eerste zege 
van een joggingclublid ooit. 
Ik werd 33 ste in de 9 kilometer.49’57” 
 
Danny Terryn (tekst en foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Flanders Fields marathon 
 
Op 14/9 was het dan zover. Na de vele en lastige trainingsarbeid heb ik deelgenomen aan de In 
Flanders Fields marathon. Ook Frankie Devooght en Katrien Vanhoutte van de joggingclub waren 
van de partij… 
Voor Frankie is de marathon goed afgelopen. Hij klaarde klus in 4u26’51” Hij heeft mij verteld dat 
hij serieuze krampen heeft gehad aan km. 34 maar uiteindelijk is het dus toch gelukt. Ook Katrien 
liep een goede marathon. Zij finishte net voor Frankie in 4u23’03” 
Voor mij is het heel wat minder gegaan. Tot halverwege ging het zeer goed (mee met een toffe 
groep van verschillende nationaliteiten die liep voor 4u30) maar dan begonnen lichte krampen in de 
kuiten op te spelen en aan km 28 heb ik uiteindelijk moeten opgeven omdat het echt niet meer ging 
van de hevige en pijnlijke beenkrampen. De conditie was nochtans goed maar de beenspieren 
wilden niet meer mee… Ik ben natuurlijk ontgoocheld want het moet een fantastisch gevoel zijn om 
op de Markt van Ieper aan te komen. Maar goed, het is niet anders… Volgende keer beter 
misschien! 

 
Eddy De Craemer 
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21september, de dynamicarun 
 
Na de aangepaste editie van vorig jaar, was er dit jaar weer een gewone editie. Het parcours van 
vroeger werd grotendeels behouden, enkel de strook Finse piste achter het water werd geschrapt. De 
lopers vonden dit een goede aanpassing. Het mooie weer zorgde voor een zeer mooie 
sportnamiddag; de 5 en 10 km wedstrijden kenden  een verdubbeling van het aantal deelnemers; aan 
de inschrijftafel vreesden wij dat dit een invloed zou hebben op de halve marathon. Maar neen, hier 
kwam de bevestiging van het aantal deelnemers van vorig jaar; 
Aan de start van de halve marathon zagen wij Frankie Devooght verschijnen. Na een hele marathon 
in Ieper, kon een ½ er ook nog bij. Frankie deed het goed hij had 1u58’07”   nodig om de wedstrijd 
uit te lopen. Frankie was niet alleen als clublid op de 21 km, ook 2 dames hadden hun lange 
afstandsschoenen aangebonden. Natascha Verstraete liep haar allereerste halve marathon. Ze klokte 
af na 2u13’46” , Machteld Vandycke heeft meer ervaring op dit langere werk. Zij klokte af na 
2u04’34” 
Onze joggers hadden vooral gekozen voor de 5 en 10 km. Alle resultaten van onze mensen vinden 
jullie hieronder. 
 
10 km 5 km  
Len Verfaillie 48'27" Fabienne De Bruyne  24'04" 
Stefaan Ver Eecke 48'58" Kathy Isebaert  24'18" 
Christophe Verfaillie 50'40" Bart Gurdebeke  24'23" 
Pieter Vanneste 52'15"  Gudrun Jacques 26'58" 
Patricia Debruyne 53'43"  Eugeen De Bruycker 27'00" 
Marleen Bekaert 53'56" Lieven Braekevelt  27'06" 
Luc Vanneste 56'02" Ann Billiet 28'22" 
Linda Vermeersch 56'43" Anja Soens 31'13" 
Johan Latruwe 56'43" Marleen Ooghe  33'06" 
Paul Vanstaen 57'54"  Lore Vanhauwaert 33'08" 
Bart Braeckevelt 57'56" 
Danny Terryn 59'53" 
 
 
Reuzenrun 28/9/2014 
 
Onder een stralende zon werd deze wedstrijd gelopen. Het parcours 
werd lichtjes aangepast en de 2,5 en 5 km werden ontdubbeld, zodanig 
dat iedereen zijn wedstrijd apart kon lopen. 
Bij het napluizen van de uitslagen kwam ik volgende leden tegen. Op 
de 2,5 km nam er niemand van de onzen de start. 
10 km 

 Stefan Ver eecke 52'06" 

Frankie Devooght 52'57" 

Fabiene Debruyne 53'06" 

Danny Terryn 57'50" 

Luc Vanneste 58'04" 

Eddy Decraemer 58'15" 5 km  

Natasha Verstraete 58'56" Hein Arickx 22'00" 

Ann Belaen 58'48" Bart Gurdebeke 27'00" 

Gudrun Jacques 59'50" Caroline Van Hulle 27'12" 

Ronny Taelman 61'08" 

Caroline Van Hulle 67'12" 
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De joggingclub nam opnieuw deel aan de Ekiden te Brussel 

Op zaterdag 18 oktober namen de joggers samen met de atleten van AVMO opnieuw deel aan de 
Ekiden te Brussel. 

De ekiden is een onderdeel in de wegatletiek. Het is een marathon in estafettevorm. 

De totale marathonafstand van 42,195 km wordt door zes lopers afgelegd. De startloper neemt de 
eerste 5 km voor zijn rekening. De volgende lopers lopen resp. 10, 5, 10, 5 en 7,195 km. De lopers 
geven geen estafettestokje door, maar een sjerp, de tasuki, die om het lichaam gedragen kan 
worden. 

Deze marathonestafette is afkomstig uit Japan. Vroeger werden in Japan belangrijke documenten 
door estafettelopers bezorgd op de plaats van bestemming. Eki betekent "station" en den betekent 
"wissel". 

In totaal namen 3 ploegen van de joggingclub deel. Alle deelnemers deden het voortreffelijk. 
Niettegenstaande het warme weer en het lastige parcours liep iedereen een goede tijd zodat de 
eindtijden van de 3 ploegen goed waren voor een klassement in de eerste helft van de 1516 
aangekomen ploegen:  
 
 477ste plaats : AVMO GIRLS in 3u41.33 
Semetier Sonja 25.21, Taguema Nabila 51.49, De Bruyne Fabienne 24.13, Isebaert Kathy 52.11, 
Vermeersch Linda 27.25 en Geerolf Christa 32.33 
 600ste plaats : JC AVMO DUIVELS in 3u47.29 
Teerlinck Geert 22.49, De Craemer Eddy 58.07, Terryn Ellen 26.36, De Vooght Frankie 51.43, 
Terryn Danny 25.24 en Van Neste Luk 35.06 
 720ste plaats : JC AVMO HELDEN in 3u52.39 
Billiet Ann 25.38, De Decker Tom 51.25, Soenens Erwin 30.44, Van Houtte Katrien 53.15, Latruwe 
Johan 26.22 en Jacques Gudrun 36.37 
Los van de prestaties was het opnieuw een amusante dag voor de lopers waaraan iedereen een 
prettig groepsgevoel aan overhield. Uiteindelijk is dit nog het belangrijkste: deelnemen is 
belangrijker dan winnen! Als het maar leuk is en we er een goed gevoel aan overhouden… 
’s Avonds werd de dag dan gezellig afgesloten met een etentje in De Wildeman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgend jaar zijn we weer van de partij. Met 4 ploegen dan? 

Eddy De Craemer (tekst en foto) 
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Korte uitslagen: 
 
Stefaan Ver Eecke zond ons volgende uitslagen door: 
 
Beachrun Koksijde : 50' 43''  (10 km) (ik stond eerst weeral eens niet in de uitslag, is voor het 
tweede jaar op rij aangepast) 
Beachrun De Panne : 37' 47'' (deze was 8 km) 
Runway Run Koksijde : 46' 43'' (10 km) 
 
Ook Hein Arickx was in goeden doen: Hij won de veldloop in Dentergem. 
 
Op 3 oktober werd de halve marathon in Kuurne gelopen. Deze wedstrijd, met de toepasselijke 
naam ‘rapper dan een ezel’ telde meer dan 500 deelnemers. In de ranglijssten vinden we stefaan Ver 
Eecke en vader en zoon Christophe en Len Verfaillie op. Ze kregen beiden dezelfde tijd 
toegemeten: 1u50’08”. Stefaan had iets minder tijd nodig:1u49’18”. 
 
Fabienne De Bruyne nam op 3 september deel aan de Knokse kwart triatlon.  Ze had 2u51’00” 
nodig om de 3 sporten, zwemmen, fietsen en lopen te klaren. 
 
Oproep, deelname aan wedstrijden 
Willen jullie het volgende doen bij het deelnemen aan wedstrijden: 

 Jullie oranje club T-shirt of loopsinglet dragen als bovenkledij. Zo kan ik jullie 
gemakkelijker terugvinden op de foto’s. Onze sponsors stellen dit zeker op prijs. 

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

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

Dank Karel 
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Koolskamp 10 km M/V - avmo - criterium Running Center Brugge - Hulste - 06/09/2014 
 
Tim Soenens wint de 10 km van Koolskamp.  Katrijn Van Hulle wint bij de dames , voor Elke Spriet en 
Sabine Denolf wint bij de dames masters. 
 
Een mooie en ‘’droge’’ zaterdagnamiddag en niet minder dan 16 oranje-blauwe atleten aanwezig voor de 10 
km van Koolskamp, ingericht door de Vrije Sporters uit Koolskamp.  
A.V. Molenland schitterde als numero uno op 3 podia !  Onze club leverde ook ruim 20% van alle 
deelnemers voor de loopwedstrijd in koolskamp. 
Tim Soenens (32'22") won vrij vlot. Na 1 km maakte hij het af en zegevierde met een voorsprong van 2 
minuten. Dan kwam het fenomeen 'Katrijn Van Hulle'(42'12") , die gedurende deze wedstrijd een 
‘’onbekende’’ haas uit haar hoed toverde. (nvdr.. ik zou Katrijn eens graag zien met een hoed op ons feest in 
Aarsele op 24/10/14.)  Bij de masters dames werd Sabine Denolf ( 37ste in 47'11") gehuldigd als winnares. 
Dirk Lannoo (6de in 37'46") ontplofte bij de start om het duel aan te gaan met Filip Vanhaecke.(cat +50)   
Dit getuigt van heel veel moed. Ondertussen had Dirk een voorsprong opgebouwd op zijn clubmakkers Rudi 
Vanbruwaene ( 7de in 38'25") en Bart Verschaeve (8ste in 38'29") Rudi en Bart losten mekaar voor geen 
vin en dreven elkaars lont...( vuurwerk ???)            
(beiden lopen tijdens het komende weekend een marathon : Bart in Bordeaux (Medoc = wijn) en Rudi in 
Nieuwpoort (langs de frontstreek)- nvdr - de streek is ook gekend van de vele geraamten, de 'rebben', het 
klyte-slijk, -- maar zonder al te veel maïs. Rudi houdt van maïs, Bart V prefereert nu de Medoc marathon.  
Dan kwam er terug een leuk koppeltje aanzetten, gewaagd aan elkaar en gedreven door elkaar: Patrick 
Deleersnijder (11de in 39'26") en Bart Guillemyn (12de in 39'27").  Deze keer was Patrick één  seconde 
sneller. Voor Bart waren er wel excuses ... een trouwfeest in Ieper ... kan in de kleren kruipen... Bartje was 
toen wel een schatje (nvdr) en wij vinden dat leuk (zeggen ze op face-book).  Dan kwam, nog zo een snelle 
starter, Pol Vackier (19de in 41'48") die zijn eindtijd van 2013 toch verbeterde. Ons Katrijn Van Hulle ( 
20ste in 42'12" en eerste dame)  had haar haasje moeten laten lopen maar haalde toch haar voorspelde 
eindtijd. Dan 3 atleten dicht bijeen: Luk Maes 22ste in 43'53") , Elke Spriet ( 23ste in 43'54") en Luk 
Devlaeminck (23ste in 43'54") (laatste training voor de IFFmarathon). Luk was (nvdr -erwin) vocaal ruim de 
meerdere tijdens de eerste ronde van 2 km. We (Elke en mezelf konden nauwelijks op de frisse uitspraken 
van Luk enig commentaar geven. Luk is duidelijk klaar voor zijn Flanders Field Marathon!    Erwin Sissau 
(30ste in 45'19") liep (een week na het huwelijksfeest van zoon Jeroen) een voorzichtige wedstrijd . Het was 
lang geleden (van maart) Het voelde lekker om nog eens te finishen.  Ronny Verhaeghe - 34ste in 47'09"- 
(kersverse opa – proficiat) had de vrijdagavond reeds een wedstrijd gelopen in Hulste, kwam een paar 
seconden voor (de winnares bij de masters) Sabine Denolf ( 37ste in 47'11") binnen. Voor een surprise 
zorgde Bart Reyniers,(41ste in 48'03") die zijn (ex)collega Edwin Kint (45ste in 48'56") reeds vroeg in de 
wedstrijd tot achtervolgen verplichtte. Edwin bleef wel gedurende de ganse wedstrijd in de nabijheid van 
Tom Dedecker ( 46ste in 48'57")  Ook van de partij, en hopelijk in 2015 aanwezig als ‘’aangesloten lid’’ 
was Linda Vermeersch(61ste in 55'16"). Ook David Vromman (echtgenoot van Katrijn) liep deze 10 km in 
voorbereiding voor zijn triatlon. 
In de jogging over 4 km, veel jong geweld van AVMO : Thomas Callewaert werd 2de (liep de dag erna 
een wedstrijd in Poelkapelle waar hij aan de leiding staat van het Baekelandtcriterium), de broertjes  
De Decker, Leon als 5de en Viktor als 6de werden gevolgd door Jens Magnus Verhelst. Ook Lukas 
Scheffers, Iwein Claus en Isabelle Deceuninck komen in de uitslag voor. (hopelijk niemand vergeten) 
Bedankt aan alle aanwezige supporters en vooral aan Hanne voor de fotoreportage. 
  
  
Rudi  en Erwin. 
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Flanders Field Marathon - avmo crit Running Center Brugge-Hulste 14/09/14 
 
Met 6 Molenlandatleten aan de start van de IFF Marathon tussen Nieuwpoort en Ieper. 
Persoonlijke records sneuvelen tijdens de IFF Marathon 2014. 1300 deelnemers en 1033 opgenomen in de 
officiële uitslag. 
Was het de herdenking aan 100 jaar Grote Oorlog, de massa supporters onderweg, het prachtig weer 
met toch een tegenwind tijdens de laatste 15 km, ik denk het niet, enkel de prachtige trainingsarbeid 
gedurende de vele voorafgaande weken deed zijn duit in het ‘’legendarische’’ zakje.  
 

Geert Royaert met zijn lieftallige echtgenote Kathy 
aan zijn zijde, liep een voortreffelijke marathon,enkel 
tussen km 35 en km 37 een zwak momentje maar er 
snel terug bovenop gekomen. Met een eindtijd van 
2u55.26 als 21ste en tevens als 3de M+40. (PR nr 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudi Van Bruwaene met zijn (ex)collega NMBS aan zijn zijde, kon zich 
terug niet bedwingen en liep meer voor de tempoloper (eindtijd 3 uur)dan 
in de grote groep erachter. Hij kreeg het lastig aan km 37 en buikkrampen 
aan km 39 en kwam een luttele 7 seconden te laat binnen. Eindtijd 
3u00.07 als 40ste en winnaar M+60. 
Patrick Deleersnijder met het Pittems Zotteken  (Luk), zal er weer plezant aan toe gegaan zijn, kon 
gedurende lange tijd bij de tempoloper blijven van 3u15 om hem op het einde in de steek te laten. Finish in 
3u15.12 (PR nr 2) als 100ste. 
 

Voor de surprise van de dag zorgde Luk Devlaeminck 
in het bijzijn van zijn zoontje.  Gedurende lange tijd 
bleef hij in de nabijheid van Patrick en kon zo een 
fantastische tijd neerzetten. Eindtijd : 3u15.31 (PR nr 
3) als 101de. 
 
 
 
 
 
 
 

Dan kwam Bart Guillemyn met de sympathieke Linda als 
coach onderweg. Bart kan nog veel beter maar hield terug halt 
bij de verschillende drankposten om daarna terug zijn weg te 
vervolgen. Finish : 3u16.56 (PR nr 4) als 115de. 
 

Als zesde loper kwam 
Luc Maes aan in Ieper. 
Tot 3 dagen voor de wedstrijd wist hij nog niet of hij mocht meedoen, 
vergeten inschrijven en pas erg laat de bevestiging tot deelname. Liep 
wel met een borstnummer met Sonja (?) de ganse marathon. Finishtijd 
: 4u00.34 als 573ste.   
Bedankt aan de vele supporters zowel onderweg als bij aankomst op 
de Grote Markt in Ieper. Na de wedstrijd werd eer nog lang nagepraat 
op en rond de Ieperse Markt met collega atleten van allerlei rang en 
stand. Op naar de volgende recordrace. 
Rudi 
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Ieper - 7  en 14 km in de namiddag rond 16u00 - het werd  warm... (crit- wedstrijd avmo) 
 
De 7 km langs de buitenkant van  de Vesten, doorheen  de Meensepoort, Op de vesten en dan doorheen het 
centrum van Ieper naar de Grote Markt toe. Gewoon subliem : een boost via het natuurschoon van de Vesten, 
het specifieke karakter van Ieper, de massa's toeschouwers en de riante climax naar Grote Markt van Ieper 
toe. 
 
Els Van Coillie wint de 7 km bij de dames (algemeen) !  (336 aankomsten) 
Bart Verkaemer (5de in 24'12") 1ste bij de M35, Erwin Sissau( 69ste in 30'59") 1ste bij de M55)  
 

               
 
( Els Van Coillie wint bij de dames de 7 km; Erwin Sissau geniet heel onverwacht van een 1ste plaats M55 

en krijgt nog wat meer aandacht van Katrijn Van 
Hulle : 2014 is voor haar nu al een super jaar ).  
 
 
 

 
 
Na Bart als winnaar, kregen we nog een podium met 
Christa Geerolf (143ste in 34'47" en 2de V45). 
Op de 14 km nogmaals een podium met Dirk Lannoo 
als 12de in in 52'10" en 3de M45.  
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Hierna volgen nog  enkele sfeerbeelden van Flanders Fields Marathon. 
 
(Erwin) 
 
Wie loopt waar ? 

Koksijde 27/08 : Liesbeth Vandevelde wint de 5km 
(308 dln) in 21'31". Nazareth 29/08: Matice Van 
Walleghem is 8ste in 21'21" (185dln) en Eugene De 
Bruycker 85ste in 31'26". Erwetegem 30/08: Eugene 
De Bruycker ,op de 3.7 km 21'49" (34dln). Zedelgem 
31/08 - 10,06km (68dln). Diether Brouckaert wint in 
34'15" en Rudi Van Bruwaene is 6de in 39'34" (3de 
M+40?).  Er was daar dus geen cat +60...Op de 10 mijl 
in Tilburg (in volle voorbereiding voor zijn marathon) 
werd Stijn Fincioen 16de èn 2de Belg in 50'14".  Te 
Torhout (St-Henricus) wint Frederik Colpaert voor 
Alexander Eggerick. Thomas Callewaert wordt 3de 
in Poelkapelle op de 10.8 km in 35'51" 
(119dln). Hulste (5/9)- 10,7 km : 
Ronny Verhaeghe wordt 30ste in 

50'25". Rumbeke (13/09) - 11,4 km : 
Alexander Eggerick wordt 3de in  39'04" en 
Liesbeth Vandevelde 24ste in 17'27" (3de 
dame). Op 14/09 op de 9km werd Sabine 
Denolf 1ste dame in 42'31"(52 aankomsten) . 
In Zaandam NL werd Stijn Fincioen 24ste in 
50'38" op de 10 mijl (788 dln). Jan Petralia 
wint de  trial in Roosdaal (21/09) in 1u29'54". 
Passendaele (14/09): Matice Van Walleghem 
wordt 7de in de 4,85 km -35 dln. Op vrijdag 
19/09 werd Matice Van Walleghem 4de in 
14'55" en Margot Van Walleghem 21ste in 
20'03" (26dln).  
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Op zaterdag 27/09 waren er in Rumbeke op de 10 km 582 deelnemers met mooie ereplaatsen voor onze 
clubmakkers:  4de Thomas Callewaert in 34'01", 7de Alexander Eggerick in 34'29" en 55ste Liesbeth 
Vandevelde in 40'50" (3de dame).  Op zondag 28/09 werd Stijn Fincioen 9de (30'14") in Utrecht (10km). 
Dezelfde dag in Oostende op de 8km: (627 dln) met als 33ste en 2de dame Emilie Butseraen in 33'35". Op de 
marathon waren er 233 aankomsten. Rudi Van Bruwaene was tempomakre voor 3u15' en finishte in 
3u14'44". 

Marathon Du Medoc 2014 
 

  
Na de intense voorbereiding voor mijn voorjaarsmarathon in Dusseldorf, was het deze zomer tijd voor een 
iets minder stipte en noodzakelijke voorbereiding, voor de marathon “ LE PLUS LONG DE MONDE”. 
Wat 30 jaar geleden startte met een deelnemersveld van 500 atleten, is heden ten dage uitgegroeid tot een 
marathon met 10000 deelnemers. Het speciale aan deze is dat bijna iedereen verkleed loopt, en dat er een 
twintigtal bevoorradingen zijn met water, bananen, rozijnen, koeken, enz (EN WIJN), en er elke vijf km  
groepjes optreden om de ambiance te verzekeren. Streefdoel voor mij, binnenlopen in om en bij de vijf uur, 
wat me haalbaar lijkt! 

     
 
13 november 2014 : een half uur voor de start worden we opgewarmd door een Braziliaanse groep met op 
verschillende  podia wat danseressen. Na het startschot begint het bonte allegaartje op gang te komen, en na 
1 km staat er aan weerszijden van de weg een ontbijttafel voor de deelnemers die dit ‘s morgens aan zich 
lieten voorbijgaan! Het duurt toch wel een vijftal km vooraleer we in ons ritme komen en het eerste Château 
in zicht komt : Château ‘Montrose’ 
Daarna volgden de kastelen elkaar op met o.a. Phelan Ségur, Lafite, Marbuzet,Cos d’Estournel, Mouton 
Rothschild, enz. om er maar enkele van de eerste helft van de marathon te vernoemen.  
Tijd halverwege : 2.00 00 dus mooi op tijd om doel te halen, maar de zon  (28 graden ondertussen) blijft wel 
heel erg veel hitte geven, wat dan weer leidt tot dorst hebben!  Met andere woorden doorlopen en verder wijn 
drinken zeker. 
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Na ons aan enkele danspassen te hebben gewaagd met plaatselijke groepjes, lopen we verder via Beychevelle 
en de superlekkere Leoville Poyferre.  
De benen voelen zwaar, maar geven geen krimp. Op km 39 krijgen we een oestertje, km 40 laat ons genieten 
van een stukje entrecote en km 41 levert een ijsje op!  
Tenslotte loop ik tussen de mensenmassa van supporters over de finish in een tijd van 4u 20m en 51s 670ste 
op 10000 starters). 
Na het krijgen van een medaille, een fles wijn, een T-shirt en twee gegraveerde wijnglazen van de marathon, 
wacht een verfrissende douche.  
Ja, ook dat is atletiek, onder het motto van : ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’. 
 
Bart Verschaeve. 
 
 
Meulebeke : halve marathon en 10km : crit-Running Center Brugge-Hulste- Slotwedstrijd.  
 
Tim Soenens wint de halve marathon in Meulebeke. 
 

Tijdens de eerste korte aanloopronde was Tim reeds mee met een kopgroepje 
van drie. Pas in de 2de ronde (eigenlijk heel vroeg) plaatste Tim een tempo 
versnelling die resulteerde in 50m extra voorsprong. We dachten, oei, pas op , 
niet te kwistig zijn met de kracht. Ronde na ronde bouwde Tim zijn 
voorsprong uit in zijn sierlijke loopstijl : 1u13'42". Mooie chrono op een 
uitdagend parcours en met warm weer. Proficiat! 
Clubmakker Alexander Eggerick werd 11de in 1u24'15". Alex moest naar het 
einde toe een aantal plaatsen toegeven. 
Rudi Van Bruwaene (16de in 1u26'57" èn eerste +60) zette terug zijn puntjes 
op de gestipte "ij" een week na zijn marathon in 3.00.07. Hij begon heel sterk 
maar moest in de voorlaatste ronde Lucien Taelmaen laten gaan. Dan begon 
zijn automatische piloot te werken. De schade beperken en de volgende 
marathon (Oostende 2 weken later) reeds in gedachte. 
Dirk Lannoo ( 20ste in 1u28'21") wil de halve marathon onder de knie 
krijgen en beheersen: zijn volgende doel is Kuurne. Dirk startte voor een top-
10 plaats maar besliste uiteindelijk om alles op Kuurne te zetten. 
Bart Guillemyn (23ste in 1u30'24") toonde dat zijn marathon al goed 
verwerkt is en liep vervolgens nog een ronde mee met vrouwtje Natasha. 
Luk Devlaminck (35ste in 1u35'56") liep na zijn marathon van vorige week 
heel voorzichtig en kwam relatief fris aan. 

Ronny Verhaeghe (55ste in 1u45'00") liep met een beperkte voorbereiding een voor hem goede tijd. Luc 
Maes (68ste in 1u52'15") had al de 5 en 10 km met groene vlag gelopen. Als bezieler van deze dynamicarun 
kon hij deze 21 km niet laten liggen. 
Ten slotte een heel kranige Natasha Verstraete 85ste in 2u13'46") , die de uitdaging tot een goed einde 
bracht. 
Jammer: Geert Royaert moest na pijn in de kuit na de eerste ronde de strijd staken. Er waren 91 
aankomsten. 
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(Enkele sfeerbeelden met dank aan Ignace Verkaemer en Elke Spriet). - (verslag Erwin) 
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Els Van Coillie wint 10 km. 
 
Onze dames blijven schitteren. Els liep een thuiswedstrijd in 'voetbaltermen' (13de in 43'15). 
Haar zoon Thomas Devriese zorgde voor een knappe 4de plaats in 36'44". Thomas startte heel onstuimig op 
de piste van Ter Borcht en liep gezwind mee met de mannen die de 5km liepen.  
 
Bart Verkaemer zorgde voor avmo podium bij de heren. 
 
Bart rekende op zijn ervaring en werd 3de in 36'38". 
Dan ontspon zich een pittig duel tussen 2 clubmakkers, allebei met een marathon in de benen, de week 
voordien. Uiteindelijk sprintte Patrick Deleersnijder (10de 40'51") sneller dan Bart Verschaeve  (11de in 
40'51") . 
Erwin Sissau (21ste in 46'18") kon zich optrekken aan de knappe prestatie van Elke. 
Elke Spriet (22ste in 46'32") liep een sterke wedstrijd. Enkel de laatste 700 m waren er te veel aan. Elke 
werd 3de dame en eerste in haar categorie. 
En onze dames geven niet af: Sabine Denolf (25ste in 47'35") en Nancy Lammertyn (27ste in 48'03") Dirk 
Vande Walle (32ste in 49'29") en Bart Reyniers (34ste in 50'40") waren aan elkaar gewaagd. In de laatste 
ronde dwong Dirk het thuisvoordeel af. 
Nabila Taguema (laureate criterium ) finishte 43ste in 52'42". Luc Maes sluit de rij met zijn groene vlag . 
Daarna zou Luc ook nog de halve marathon lopen.   
enkele sfeerbeelden met dank aan Ignace. 
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AVMO - Running Center Brugge-Hulste -  Wegcriterium 2015: 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 2014-2015 een VAL-vergunning 
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. 
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 en/of heren hebben soms de keuze tussen 2 afstanden. Dit kan je zien in de kolom M/V .  

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 gekozen 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 Tielt 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. 

 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!!!!! 

 Veel loopgenot en de nodige dosis geluk. Wie wordt criteriumwinnaar 2015 ? 
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Wie loopt waar .... vervolg 

Zaterdag 27-09-2014 liep ik het Belgisch kampioenschap Trail te Malmédy. Daar mijn 2 laatste wedstrijden: 
In flanders fields marathon (4u00:34,74) en de halve marathon van de Dynamicarun (1u52:15) niet zo goed 
waren, was mijn verwachting voor zo een zware trail van 38 km niet zo goed. Daarom was ik van plan rustig 
te starten met als hoofddoel uit te lopen. De eerste 4 km waren bergaf en ik werd  door heel wat lopers 
voorbij gelopen. Vooral tijdens de gevaarlijke afdalingen tussen de rotsen moest ik veel ervaren afdalers 
laten voorbij gaan. Maar tijdens de beklimmingen haalde ik veel lopers weer in. Ook tijdens de zware 
beklimmingen waar veel lopers moeten wandelen kon ik lang blijven lopen. En waar ik ook moest wandelen 
lag mijn wandeltempo hoger dan veel andere deelnemers. Dat had ik voor een groot deel te danken aan mijn 
snelwandeltrainingen, die ik deed voor een 20 km en 100 km snelwandelwedstrijd waar ik dit jaar aan deel 
nam. In tegenstelling van mijn 2 vorige wedstrijden waar ik op het einde er door zat, kon ik hier nog goed 
eindigen. Ik heb het geen enkel ogenblik echt moeilijk gehad. Wel 2 maal gevallen. Maar zonder kwetsuren. 
Ik eindigde 246e in en tijd van 4u43:09, op meer dan 600 deelnemers waarvan er maar 471 aankwamen. Ik 
werd  5de  in mijn categorie  M+60.en werd 3de (Brons)in het Belgisch kampioenschap M+60. Er deden veel 
Nederlanders en Duitsers  mee. Heel de wedstrijd heb ik niet gedronken. Bij het afhalen van de nummers 
kregen we een bekertje, ik wist niet waar voor dat diende. Later zag ik dat er aan de bevoorrading kannen 
met water stonden, die dienden om die bekertjes te vullen om te drinken. Daar ik niet kan drinken uit de 
kannen heb ik dan maar niet gedronken. Maar ik heb al veel marathons gelopen zonder te drinken. Ik kan 
moeilijk drinken en verlies er te veel tijd door. Enkel bij warm weer en als ik het moeilijk krijg drink ik. Het 
was redelijk goed loop weer. Droog, Licht bewolkt, de zon kwam er wel soms door maar het was niet 
overdreven warm en er werd veel in bossen gelopen. Ik was zeer tevreden over mijn wedstrijd omdat ik goed 
heb kunnen eindigen, geen enkel ogenblik heb ik het zeer moeilijk gehad en met mijn 3de plaatst in het 
Belgisch kampioenschap. Hopelijk ben ik goed gerepareerd tegen zondag want dan staat er weer een zware 
wedstrijd op het programma, de Marathon van Brussel.   ( Luc Maes.) 
 
Kuurne, de koers van de ezels, halve marathon met 532 deelnemers. Ik (erwin ) ben zelf heel veel ezel 
geweest (na de marathon in Beernem de zondag voordien) om deze wedstrijd te lopen.  (We liepen dit toen 
rond de 1u20...we waren toen respectievelijk 45 jr en 51jr.   Na al die jaren blijft Kuurne halve marathon een 
mooie wedstrijd, in de avond, dus leuke temperaturen en nu ook prachtig weer ! En kermis ... en oliebollen... 
en door de duisternis lijkt alles rapper te gaan !  
Frederik Colpaert zette zijn ezel af op 1u14'24" en werd daarmee 4de !  Dirk Lannoo ( de focus op de deze 
wedstrijd) eindigde 124ste in 1u32'31")  . In Lotenhulle was er de 12,3 km met 104 dln: Sabine Denolf werd 
45ste in 57'09" en Evelyn Devoldere 73ste in 1u03'43". Het werd een druk weekend en op zaterdag 4/10 
Was het te doen in Langemark voor de 10km: Thomas Callewaert  werd 3de in 34'07". De "MAX" is in 
aankomst...BRUSSELS with ??? MUSC..neen met  Bart, Rudi en Luc.  Op de marathon werd Bart 
Verschaeve aangeduid als paver (ballonloper) voor een tijd van 3u30.  Bart schitterde met ballon in 
3u26'24"! Luc  Maes : 3u50'56. Maar we hadden ook nog de halve marathon in Brussel, niet direct enen om 
een supertijd op neer te zetten: er waren 7.317 deelnemers. Rudi Van Bruwaene werd aangeduid als 
"pacer"- vrij vertaald "ballonloper om een tijd van 1u30 te halen- hopelijk was er toen in dienen ballon niet te 
veel helium... anders was Rudi Ribbe of Rebbe op hemelvaart ! Rudi werd 365ste in 1u29'37" : opdracht 
volbracht voor zijn ballongasten ! (Rudi doet dus aan 'balooning'...idem dito voor Bart Verschaeve... met of 
zonder medoc ... In Tiegem(12/10) werd Bart Verkaemer 2de op de 4km in 13'29". Op de 10 km werd 
Ronny Verhaeghe 37ste. In Deinze (13/10) werd op de 8,9 km Stiene Vertriest 54st in 51'21" en Jolien 
Bertier 58ste in 52.57". Op de 13,2 km werd Pol Vackier 12de in 56'30", Evelyn Devoldere 46ste in 
1u07'32", Edwin Kint 47ste in 1u07"47", Bart Reyniers 49ste in 1u08'22" en Nabila Taguema 50ste in 
1u08'52".  In Eindhoven was er de marathon met als 12de Stijn Fincoen in 2u19'30", David Vromman 
363ste in 3u16'34". Katrijn Van Hulle werd in haar halve marathon 741ste in 1u37'31".  
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Tielt Reuzenrun 28/09/14.- Lopen voor het goede doel ! 

Alexander Eggerick wint bij de heren, Katrijn Van Hulle wint bij de dames. 

  

 

Wat we in augustus moesten missen, kregen we gans de maand september: hete toestanden! Dit op een 
selectief golvend parcours van 10,4 km. Bart Verkaemer(3de in 38'51") nam bij de start de leiding voor 
Davy Stieperaere (had 's morgens nog gelopen) en Alexander Eggerick, winnaar in 37'11". Algauw nam 
Alex de leiding over om die niet meer af te staan. Bart Guillemijn werd 11de in 43'04". Katrijn Van Hulle, 
eens te meer 1ste dame op 16 in 45'48", kon terug genieten van de zelf gemaakte (door de kinderen van de 
school) prachtige medailles. (zie podium). Rik Lefevre probeerde wat rapper te lopen en dat lukte (19de in 
48'00"), gevolgd door Erwin Sissau (23ste in 48'18").  Ronny Verhaeghe moest na een snelle start wat 
vaart milderen (28ste in 50'27"). In totaal waren er 74 aankomsten op de 10km. Ook heel wat avmo joggers 
kleurden de wedstrijd. De sfeer was gemoedelijk, een eenvoudig rustmoment na een felle inspanning op een 
warme zondagnamiddag. Ideaal om een nieuwe werkweek aan te vatten!   (Erwin)    -   (foto's Ignace)    

Wie loopt waar ... vervolg. 

Thomas Callewaert werd op 8/11 in Avelgem op de 5km  3de in 15'45" (293 deelnemers). Zondag 8/11 
waren er 850 deelnemers voor de Mont Str.-Aubert (KAIN 12,7km ). Rudi Van Bruwaene werd 56ste in 
51'07, winnaar +60 en een tempo van 4'05" per km : we hebben dus een bergbok in ons midden.  Kenmerken 
van een bergbok zijn o.a. .. ze zijn knuistig gebouwd, sommige knuisten groeien uit tot horens, edellieden 
krijgen zelfs een gewei ( enkel boven de 70 !) . Ge moet daar niet te dicht bijkomen; ge kunt u daaraan alleen 
maar kwetsen.  
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Foto boven alle laureaten wegcriterium 2014  ; foto onder de winnaars : Rudi, Katrijn, Nabila, Alexander. 
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Enkele mooie sfeerbeelden tijdens de prijsuitreiking van ons wegcriterium 2014 Running Center Brugge-
Hulste. 
Ignace Vercaemer (webmaster) in schoon  gezelschap ; "Alexander Eggerick must be proud!" 
Hedwige, Katrien en Linda: helpende handen bij ons feest en geduldige vrouwtjes als hun 'masters' 
lopen... Erwin en Rudi  .. no comment.  (foto's zijn van Paul De Schuyter ) Paul, Bedankt ! 

 

De kalender voor 2015 ( start op 11/11/2014 ) staat al op de site met dank aan Ignace. 

 11/11/14 Deinze -Bellem   v/m 7km en 21 km 
 14/12/14 Deinze Winterloop(BrielM) v/m 9km en 13 km 
 26/12/14 Tielt Corrida   v: 5 en 10km   -- m : 10km 
 22/02/15 Kortemark   v/m 10km  en 20km 
 ............. Kain (Mont St.Aubert)  v/m 10km 
 28/03/15 Ingelmunster Brigandsloop v: 6 en 12km  -- m: 12km 
 11/04/15 Rollegem-Kapelle  v: 5 en 13km -- m: 13km 
 18/04/15 Oostrozebeke Ginste  v: 6 en 10km -- m: 10km 
 24/04/15 Torhout - Rembertcorrida v/m 10km 

Zie ook site avmo - wegcriterium voor de totale kalender.   
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Marathon Eindhoven : Stijn Fincioen eindigt als 12de en 5de Europeaan in 2h19’29” 
 
Zonder tempomaker 
Op zondag 12 oktober was ik al aan mijn 16de marathon uit mijn carrière toe. Precies zes jaar geleden 
maakte ik mijn debuut op deze mooie afstand. Voor de 7de maal op rij koos ik voor de marathon van 
Eindhoven. Het weer was dit jaar perfect, de omloop zeer snel en de sfeer uitstekend. Enkel een persoonlijke 
tempomaker ontbrak. Het was dan ook hopen dat ik mij kon optrekken aan enkele sterke militairen, want zij 
liepen in Eindhoven hun wereldkampioenschap. Levi Hoste zou me wel proberen naar ongeveer 32' te leiden 
na 10km. 
 
Geen medewerking van de militairen 
Om 10u weerklonk het startschot aan het station in Eindhoven en weg waren we. Deze keer liepen de 
Afrikanen niet meteen van me weg. Voelde ik mij zo goed? Ik klokte na 1km iets van 3'10". De Afrikanen 
liepen gewoon te traag en meteen werd het gaspedaal ingedrukt. Enkele militairen probeerden nog mee te 
gaan met de kopgroep, maar ook zij moesten al snel de rol lossen. Ik liet mij niet vangen en liep op een egaal 
tempo verder. Na 5km kwam ik met een Angolees, een Algerijn, een Marokkaan en een atleet uit Ecuador 
door in 16'03". Enkele seconden voor ons liep de Pool Mariusz Gizynski. Hij liep op kop van het WK voor 
militairen. Toen ik even achterom keek zag ik een groep van zo'n 20 militairen naderen. Levi gaf aan dat hij 
het moeilijk had en even verder stapte hij vroeger dan verwacht uit de wedstrijd. Nu kon ik enkel hopen op 
wat medewerking van enkele militairen. 
 
Veel steun kreeg ik echter niet. Ze kwamen enkel eens naast mij lopen of plaatsten een versnelling om 
nadien de benen weer stil te houden. Ik was terecht gekomen in een echte strijdmarathon. Wat moest ik 
doen? Er op mijn eentje van doorgaan en een eenzame wedstrijd lopen of mij wat focussen op de militairen? 
Ik koos voor het laatste. Het tempo viel stil en ik verloor kostbare seconden. Na 10km stond de klok op 
32'27" of toch meteen zo'n 20 seconden trager dan gehoopt (16'24" voor de laatste 5km). Mij wegsteken in 
de groep was geen optie, want dan zou het tempo nog meer zakken.  
 
Een echte strijdmarathon met heel wat pittige tempowisselingen 
Enkele kilometers verder kwam er een serieuze versnelling van de Polen. Het was meteen overschakelen van 
18km/u naar 20km/u. Tijdens een marathon kan je zo'n tempowisselingen missen en zeker in de eerste 
wedstrijdhelft. De groep trok volledig op een lint. Ik moest na enkele minuten toch enkele atleten laten gaan. 
Ik zocht opnieuw naar een tempo dat ik lange tijd kon blijven aanhouden. Ik vormde een groepje met een 
Indiër en een Algerijn. Na 15km klokten we 48'25" (15'58" voor de laatste 5km). 
 
Ik moest even bekomen van deze tempowisseling en daarom zette ik mij wat in het spoor van mijn twee 
metgezellen. Na 20km kwamen we 1u04'39" door. We hadden een achterstand van 15 seconden op vier 
militairen (een Pool, een Marokkaan, een Algerijn en een Fransman). Ongeveer 1 minuut voor ons liepen 
drie Polen. Dit waren duidelijk de beste militairen. Twee van hen liepen tussen het 10km punt en het 20km 
punt 31'15"! Zelf liep ik 32'12".  
 
Opnieuw een dipje halfweg wedstrijd 
Even na het 20km punt kreeg ik het plots heel moeilijk. Alle energie ging uit mijn lichaam en ik moest de rol 
in mijn groepje lossen. Toen een volgend groepje mij voorbij kwam kon ik ook niet aansluiten. Het was 
precies hetzelfde scenario als in Rotterdam. Ik dacht zelfs even aan stoppen, maar iets in mij zei dat ik moest 
doorzetten. Ik merkte op dat voor mij alles weer samen kwam.  
 
Dipje van korte duur 
Ik begon er na enkele moeilijke kilometers opnieuw in te komen. Ik focuste mij op de groep voor mij. En na 
zo'n 25km (1u21'21") vond ik opnieuw de aansluiting bij de groep die voor de 4de plaats liep in het WK voor 
militairen. Tussen 20 en 25km liep ik 16'42" op 5km. Het tempo vertraagde, want men begon meer en meer 
naar elkaar te kijken. Onze groep telde ongeveer 10 atleten. Ik voelde mij terug verrassend goed en had geen 
probleem met het tempo. Ik zette mij opnieuw op kop van de groep, maar echt doorduwen deed ik niet. De 
schrik zat er toch wat in na het dipje rond halfweg wedstrijd. Op medewerking van de militairen moest ik 
niet rekenen. Na 30km kwamen we 1u38'25" door. Met 17'04" liep ik mijn traagste 5km van de wedstrijd. 
Een besttijd zat er spijtig genoeg niet meer in, maar een tijd onder de 2u20' was wel nog mogelijk.  
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Strijd voor de 4de plaats bij de militairen barst los 
Enkele kilometers verder plaatste de Fransman Ahmed Ezzobayry een stevige versnelling. Een Marokkaanse 
atleet reageerde. Dit was eveneens voor mij het moment om te reageren. Ik zat nu vol in de strijd van het WK 
marathon voor militairen. Het tempo van de Fransman was te snel, maar de Marokkaan kon ik wel volgen. 
Iets voorbij het 35km punt (1u55'20" - 16'55" voor de laatste 5km) moest de Marokkaan een gaatje laten en 
zo stond ik er voor de laatste 7km opnieuw helemaal alleen voor. Ik kon nog een goed tempo aanhouden. 
Van een energiedip was alvast geen sprake. Na 40km registreerde ik 2u12'27" of 17'07" voor mijn laatste 
5km.  
 
Sterke slotkilometers  
Ik dook het bijzonder sfeervolle centrum van Eindhoven in. Het was afzien en genieten op hetzelfde 
moment. Waar lag die finish toch, want de seconden tikten weg. Ik was aan het rekenen wat ik moest lopen 
om nog onder de 2u20' te blijven. Toen ik de boog zag van de laatste 500m voerde ik het tempo nog wat op. 
Ik zat in de laatste rechte lijn. Daar was de boog al van de laatste 250m. De volgende boog was die aan de 
finish. Ik plaatste nog een eindversnelling en klokte uiteindelijk af in een mooie 2u19'29" (7'02" voor de 
laatste 2km195m). Slechts drie Kenianen en één Fransman liepen sneller tijdens dit stuk. Meteen mijn snelste 
finish ooit tijdens een marathon.  
 
Meteen na de finish had ik wat braakneigingen. Ik had al tijdens de marathon gemerkt dat de vertering wat 
minder was. Gelukkig bleef het bij braakneigingen : ). Ik herstelde daarna wel vlot. Het genieten kon 
beginnen tussen mijn familie en vrienden die naar Eindhoven waren afgezakt. 
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In 2014 tweemaal 2u19' op de marathon 
Mijn doel was onder de 2u17' duiken. Dit is me niet gelukt, maar toch ben ik heel tevreden met mijn 
2u19'29". Goed voor mijn derde beste tijd uit mijn carrière. Ik voel dat ik sterker en sterker aan het worden 
ben op deze afstand. Dit jaar liep ik tweemaal 2u19' waarbij ik heel veel kilometers op kop heb moeten 
lopen. Verder hard blijven werken is de boodschap en volgend jaar komen opnieuw twee kansen. Alles moet 
gewoon meezitten op die ene dag en dat is niet zo evident. 
 
In 2015 misschien Londen en Berlijn 
In het voorjaar van 2015 loop ik wellicht de marathon van Londen of de marathon van Rotterdam. In het 
najaar kies ik wellicht voor de marathon van Berlijn. Maar eerst ga ik genieten van een welverdiende 
rustperiode, want dit heeft mijn lichaam ook eens nodig na een zware trainingsperiode. Mijn eerstvolgende 
wedstrijd wordt wellicht de Internationale Zevenheuvelenloop in Nijmegen op zondag 16 november. 
 
Bedankt 
Tot slot wil ik alle supporters bedanken voor de steun. In het bijzonder mijn vriendin Charlotte, mijn ouders 
en mijn coach Kristof Haverbeke. Ook wil ik mijn sponsors Etixx, Adidas, Argenta Poperinge, Running and 
More en Compressport bedanken voor de ondersteuning. Ook mijn club AV Molenland wil ik bedanken voor 
de steun en iedereen die op de één of andere manier zijn aandeel heeft in mijn prestaties. 
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S t a t i o n p l e i n  2 A  
‘ R e s i d e n t i e  D e l v a u x ’  

8 7 0 0   T I E L T  
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. 

 

I n f o  :  b e l  0 5 1 / 4 0  1 1  7 6  o f  w w w . f i t n e s s d e w e e r d t . b e  
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Gistelsesteenweg 550  Brugsesteenweg 83 
8200 Brugge    8531 Hulste 
tel: 050/34 58 56    tel. 051/30 08 01 

 Openingsuren 
Maandag @ vrijdag: 10u-12u/13u30-18u30 Maandag @ zaterdag: 10u-18u00 
Zaterdag: doorlopend van 9u30-18u  Zondag en dinsdag gesloten 
Zondag gesloten 

 
 


