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Voorwoord 
Er liggen heel wat kilometers achter ons. Heel wat sportschoenen zijn versle-

ten. Een massa trofeeën en scherpe tijden zijn verzameld. Hier en daar ook 

een pijnlijke blessure of een (on)schuldige valpartij. Dat gaat zo als je haast 

90 joggers in je rangen telt. 

We kregen tijdens het voorbije jaar ook heel wat aanvragen om inlichtingen, 

maar uiteindelijk werd soms de stap niet gezet. Vaak kwamen sportievelin-

gen ons spontaan vervoegen, nieuwsgierig en vooral erg gemotiveerd. Haast 

dertig ‘start to runners’ kwamen dertig keer opdagen om na de sessies 5 km 

te kunnen lopen; sommigen lopen nog, anderen hingen hun schoenen ver-

moedelijk aan het haakje. Dat gaat zo als je haast 90 joggers in je rangen telt. 

Ook al is joggen een erg individuele sport, toch zagen we in het voorbije 

werkjaar tijdens de trainingen groepjes ontstaan die elkaar motiveerden om 

nog sneller, nog verder te lopen. Wat vooral opviel, was het enthousiasme, 

het zich gewoon tof voelen, te werken aan de gezondheid: psychisch en fy-

sisch. Misschien is dit wel een opdracht, een drempel die we moeten afvlak-

ken: onze joggingclub stimuleert misschien wel de deelname aan wedstrij-

den, maar ook zonder competitiedrang is er plaats voor iedereen, lopen just 

voor fun! De amicale zondagochtend trainingen getuigen daar zeker van: een 

vaste kern leden waarvoor alle zalige plekjes uit de omgeving geen onbekend 

terrein meer zijn en waar steeds weer verrassend een tweede adem gevon-

den wordt om door te gaan. Dat gaat zo als je haast 90 joggers in je rangen 

telt. 

In dit jaarverslag lees je over een rijk gevuld 2014 waarin onze eigen initiatie-

ven succesvol zijn afgerond: de Start to Run, de Wolvenjogging in het provin-

ciaal domein te Wachtebeke, de Moerhofloop in het groene Moerbeke, het 

WolvenEetFestijn in de feesttuinen op de Overslag, de recepties… 
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Onze vaste reporter klom snel en vaardig in zijn digitale pen en schreef lang-

uit over zijn sportclub; op elk moment van de dag of de nacht, na één of 

meerdere joggings per week of zelfs per dag, hij bracht zijn verslag: dank 

Rudy Vande Velde voor jouw permanente bezielende verhalen! 

We hopen dat je dit documentje nog eens doorbladert en dat je de smaak 

blijft bewaren voor een volgend loopjaar, samen met vzw Joggingclub Moer-

beke. Dat gaat zo als je meer dan 90 joggers in je rangen wil. 

Dirk Baert 
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januari en februari 2014 

1. Heikant 
Geplaatst 4 jan. 2014 11:37  

De Jef Thuy Memorial in Heikant (Nl.), in 2014 op zater-
dag 4 januari, is traditioneel onze eerste wedstrijd van 
het jaar. Het parcours bevat een aantal onverharde pas-
sages alsook heel wat wegen met steenslag. Door de vele 
regen was het op sommige plaatsen, tussen de plassen en 
het slijkerige stroken door, zoeken naar het juiste pad. 
Daarenboven was er een stevig briesje. Maar dat kon de 

pret niet bederven. Lekker wat (eindejaars)kilootjes aflopen in de bossen van 
Heikant en Stekene. Meer moet dat niet zijn voor een zaterdagnamiddag in 
januari ... 
We waren niet alleen want in totaal waren er meer dan 250 lopers afgezakt 
naar Heikant. Er was keuze tussen 3 km, 5,4 km en 12,3 km. We hadden en-
kel wolven bij de langste 2 afstanden. Hierbij de uitslagen:  
  

  plaats afstand h min sec  km/h  

Matti Buysse   4/148 12300 0 44 36   16,55  

Hedwig Van Beveren  51/148 12300 0 55 10   13,38  

Philip De Vroe  113/148 12300 1 5 20   11,30  

Rudy Vande Velde   118/148 12300 1 7 3   11,01  

           
 

Marie-France Dubs   49/76 5400 0 31 16   10,36  

Maria Van Belle  63/76 5400 0 34 7    9,50  

Dominique Van den Daele   67/76 5400 0 34 56    9,27  
 

2. Watervliet, Sint-Janssteen en Maldegem 
Geplaatst 15 jan. 2014 14:10  

Op zaterdag 11 januari was er de eerste van 2 Leopoldslopen in Watervliet. 
Deze keer was er keuze tussen 6 km, 12 km en een halve marathon van 21,1 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/heikant.png
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km. Midden februari volgt de 2de Leopoldsloop met ook 
een wedstrijd van 27 km. Het parcours was deels deels 
onverhard en liep voor meer dan 75% over de paden 
langs het Leopoldskanaal. De eerste 11 km liepen we 
westwaarts tegen de wind in richting Maldegem. Best wel 
een zware wedstrijd ! 
  

Drie wolven kozen voor de 6 km. Marie-France Dubs werd 29ste op 53 deel-
nemers in 33 min 55 sec. (10,61 km/h). Ze was tevens 4de dame bij de mas-
ters. Net geen podium maar met de progressie die Marie-France maakt is dat 
maar uitstel... Op plaats 38 vinden we Maria Van Belle terug met een tijd van 
36 min 6 sec (9,97 km/h). Dominique Van den Daele werd 45ste in 38 min 
rond (9,47 km/h). 
  
De overige 4 wolven kozen allemaal voor de halve marathon. Voor Patrick 
Willems was het zijn allereerste halve marathon en daarom koos hij voor een 
rustige start in de nabijheid van Philip. Omdat het prima liep trok hij in de 2de 
helft van de wedstrijd het tempo op om te eindigen als 164ste in 1h 49 min 
45 sec. (11,53 km/h). Een meer dan geslaagd debuut! 
Iets verder volgde Philip De Vroe als 191ste in 1h 53 min 11 sec (11,18 km/h). 
Ook Philip was heel tevreden met dit resultaat. De laatste maanden worden 
vlotjes tijden rond de 1h 50 min neergezet op de halve marathon. De voor-
bode van een volle marathon in het voorjaar? 
Rudy Vande Velde koos voor een rustige start om na een 5-tal km iets te ver-
snellen. Hij werd 216de in 2h 3 min 37 sec. (10,25 km/h). Onze 4de wolf 
was Linda Van Gool die zonder grote problemen de wedstrijd afwerkte in 2h 
12 min 59 sec. (9,52 km/h). Ze wist zelfs een aantal overmoedige routiniers, 
die te snel van start waren gegaan, terug te pakken in het slot van de halve 
marathon. Linda werd 221ste op 229 deelnemers. Een mooie opsteker na de 
blessure die haar toch 1,5 maand aan de kant hield.  
  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/watervliet.png
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Matti Buysse koos op zaterdag 11 januari voor de 
rattenloop in Sint-Janssteen. Hij liep niet voluit en 
werd 5de. Een uitslag is voorlopig niet beschikbaar.  
Op zondag trok Matti ook naar de veldloop 
van Maldegem waar hij deelnam aan de lange cross 
bij de senioren. Op de wedstrijd van 9600 meter werd 
Matti 20 

 

3. Westdorpe en Deinze 
Geplaatst 19 jan. 2014 09:16  

Op zaterdag 18 januari kwamen meer dan 260 lopers 
opdagen in Westdorpe waaronder ook heel wat clubge-
noten. De weersomstandigen waren ideaal : geen regen 
en een matig windje. Gelukkig maar, want in de open 
vlaktes naast het kanaal Gent-Terneuzen kan het best 
zwaar zijn wanneer de wind opsteekt. Door werkzaam-
heden was het parcours van de langste afstand deze 

keer iets korter. Alle uitslagen van onze wolven kun je hieronder terugvin-
den. In de tombola had Dominique geluk. Ze won de hoofdprijs : een gloed-
nieuwe stoomreiniger van Kärcher! Een geslaagde namiddag...  
  
Philip De Vroe was op zondag 19 januari terug op post in de winterloop 
van Deinze. Daar kwamen bijna 420 lopers aan de start! Philip nam deel aan 
de middenafstand.  
  
UITSLAGEN WESTDORPE         

       

4,8 km (49 deelnemers)          

Bart Teirlynck  18 min 45 sec 8ste 15,4 km/h 
 

Veerle Van Renterghem 27 min 4 sec 35ste 10,6 km/h 
 

       
 

8,4 km (102 deelnemers)         
 

Kevin De Wulf  43 min 21 sec 57ste 11,6 km/h 
 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/sintjans.gif
http://joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/westdorpe.png
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Marie-France 
Dubs 

 47 min 4 sec 75ste 10,7 km/h 
 

Maria Van Belle  51 min 35 sec 89ste 9,8 km/h 
 

Dominique Van den Daele 54 min 25 sec 94ste 9,3 km/h 
 

Guy Gaelens  57 min 29 sec 98ste 8,8 km/h 
 

Rita Van Aver-
maet 

  57 min 30 sec 99ste 8,8 km/h 
 

       
 

13 km (100 deelnemers)         
 

Matti Buysse  49 min 29 sec 11de 15,8 km/h 
 

Philip De Vroe  1h 6 min 33 sec 70ste 11,7 km/h 
 

William De Fleurquin 1h 7 min 54 sec 74ste 11,5 km/h 
 

Rudy Vande Velde  1h 10 min 13 sec 79ste 11,1 km/h 
 

Linda Van Gool   1h 17 min 1 sec 95ste 10,1 km/h 
 

       
 

UITSLAG DEINZE           
 

       
 

8,9 km (161 deelnemers)         
 

Philip De Vroe   52 min 2 sec 92ste 10,26 km/h 
  

4. Tweemaal Terneuzen 
Geplaatst 26 jan. 2014 08:23  

 
Op zaterdag 25 januari waren er twee looporganisaties in Terneuzen. Er was 
de jaarlijkse veldloop van Scheldesport Terneuzen, de Finlandcross, waaraan 
Matti Buysse deelnam. Deze vond plaats nabij Westdorpe. De minder geoe-
fende recreanten trokken naar de sportvelden van Terneuzen waar de 1ste 
dowloop van 2014 werd georganiseerd. Hier waren 6 wolven aan het werk. 
  
Matti Buysse nam in de veldloop deel aan het hoofdnummer nl. de 10.000 
meter voor mannen waarvoor zo 46 atleten opdaagden. Hij werd knap 4de in 
een tijd van 31 min 18 sec.  
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De opkomst voor de Dowloop was eerder matig met een 
kleine 130 deelnemers die keuze hadden tussen 1,2 of 3 
rondjes van een goede 5 km.  
Op de 5,2 km, met 24 deelnemers, werd Veerle van Ren-
terghem 16de in 29 min 15 sec. (10.7 km/h). Dominique Van 
den Daele volgde als 20ste in 31 min 7 sec. (10 km/h). 
Op de middenafstand was Tony Demaret goed op dreef. Hij 

werd 8ste op 50 deelnemers in 42 min 37 sec. (14,6 km/h). Op plaats 46 vin-
den we Maria Van Belle terug met een tijd van 1h 2 min 26 sec (10 km/h). 
Philip De Vroe en Rudy Vande Velde (zie foto's) kozen voor de langste afstand 
van 15.6 km. Het objectief was een rustige duurtraining. Ze werden 46ste en 
47ste op 52 deelnemers in 1h 29 min 16 sec (10.5 km/h). Zowel Philip 
als Rudy hebben zich deze week ingeschreven voor de marathon Zeeuws-
Vlaanderen van 19 april en een goede voorbereiding vereist heel wat "rusti-
ge" trainingskilometers. 
 

  
  
Achteraf was er een rijkgevulde tombola waarbij deze keer Philip en Maria bij 
de gelukkigen waren. 

5. Koewacht en Cadzand 
Geplaatst 7 feb. 2014 05:24  

Uw reporter ter plaatse was vorig weekend afwezig op de loopwedstrijden. 
Maar dat was niet geval met een aantal andere wolven die wel aanwezig 
waren in de Berlaerloop te Koewacht (zaterdag 1 februari) en de halve mara-
thon van Cadzand (zondag 2 februari). 
  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/dow1.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/dow2.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/terneuzen.gif
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In Koewacht waren er een kleine 200 lopers verdeeld 
voor de 3 wedstrijden van respectievelijk 3.8 km, 7.6 
km en 14 km. Op de 3.8 km zette Veerle Van Renterg-
hem een heel mooi resultaat neer. Ze werd 22ste op 
46 lopers in 20 min 53 sec. (10.92 km/h).  
Op de middenafstand werd Matti Buysse 7de in 31 
min 15 sec (14.59 km/h) en iets verder volgde Tony 
Demaret als 13de in 32 min 31 sec. (14.02 km/h). Op 

de middenafstand waren er 98 deelnemers. Op de langste afstand waren er 
geen wolven. 
  

In tegenstelling tot zaterdag , met heel wat regen in de 
ochtend, werden we zondag wakker onder een lekker 
winterzonnetje. Het was een ideaal loopweertje en 
in Cadzand kwamen er bijna 900 lopers opdagen waar-
van 748 voor de halve marathon. Dat was een pak meer 

dan vorige jaren. Wie Cadzand eenmaal gelopen heeft keert graag terug. Het 
is een zware maar heel mooie halve marathon met bijna 10 km over het 
strand en nog eens 10 km in de duinen. Het is dus allesbehalve vlak en aan 
zee kan de wind altijd wat feller waaien. Voor een snelle tijd moet je daar 
niet heengaan. Maar je kan er wel genieten van de prachtige kust!  
  
Matti Buysse, zaterdag al actief in Koewacht, was terug op post. Hij beoogde 
een gemiddelde van 15 km/h en met een eindtijd van 1h 25 min 20 sec. 
(14.83 km/h) kwam hij heel dicht bij zijn doel. Daarmee werd Matti 56ste. Op 
plaats 246 vinden we Marnix Hillaert terug. Voor Marnix was het vele jaren 
geleden dat hij nog eens een wedstrijd over die afstand afwerkte. Zijn tijd 
was 1h 41 min 3 sec. (12.53 km/h). Iets verder volgdeHedwig Van Beveren op 
plaats 282 in een tijd van 1h 43 min 12 sec. (12.24 km/h). Philip De Vroe is 
gestart met zijn voorbereiding voor de marathon van Zeeuws-Vlaanderen en 
wil heel wat "rustige" kilometers vreten in de komende weken. Hij kwam 
samen met Linda Van Gool over de streep in 2h 20 min 24 sec. (9.02 
km/h). Ze werden hiermee 735ste en 736ste op 748 aangekomen lopers. 
Voor Linda was het haar eerste halve van Cadzand en een "pittige" ervaring 
rijker!  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/koewacht.gif
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/cadzand.gif
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Vanwege uw afwezige reporter (met bloedend hart ... ) : Rudy 

6. Terneuzen 
Geplaatst 9 feb. 2014 08:36  

Op zaterdag 8 februari waren we met 11 wolven present op de Scheldesport-
loop van atletiekvereniging Scheldesport Terneuzen. Op 114 lopers was dat 
10% van de deelnemers! De wedstrijd ging grotendeel over een nieuw traject 
aan de oostzijde van de grote kreek. Een heel bijzondere ervaring want het 
betrof een gloedniewe wijk met enkele heel knappe woningen en heel veel 
open ruimte. We hebben onze ogen goed de kost gegeven...  
Het parcours was grotendeels verhard met uitzondering van een goede 50 
meter waar we helemaal wegzonken in het slijk. Gelukkig bleef de regen ach-
terwege maar er was op sommige plaatsen wel een stevige wind.  
  
We hadden enkel wolven op de 2 langste afstanden nl. de 6,7 km (één grote 
ronde) en de 12,9 km (2 grote ronden).  
  
Op de 6,7 km waren er 41 deelnemers. Beste wolf hier was Matti Buysse met 
een 7de plaats. Matti koos voor een trainingstempo want op zondag stond 
nog een veldloop in Lokeren op het programma. Matti werkte de wedstrijd af 
in 27 min 3 sec. (14.9 km/h). Op plaats 8 volgde Tony Demaret in 27 min 28 
sec. (14.7 km/h). Iets verder werd Thomas Vande Velde 15de in 30 min 1 sec. 
(13.4 km/h).  
De andere 5 wolven op de 6,7 km waren allemaal dames. Veerle Van Ren-
terghem werd 28ste in 39 min 45 sec. (10.1 km/h) gevolgd door Kathleen 
Vande Velde op plaats 30 (40 min 36 sec. , 9.9 km/h), Maria Van Belle op 
plaats 31 (40 min 43 sec, 9.9 km/h), Dominique Van den Daele op plaats 33 
(42 min 16 sec, 9.5 km/h) en Rita Van Avermaet op plaats 37 (46 min 55 sec, 
8.6 km/h).  
  
Op de 12,9 km waren er 63 deelnemers. Onze 3 wolven (Linda Van Gool, Phi-
lip De Vroe en Rudy Vande Velde) zijn hier de volledige wedstrijd samen blij-
ven lopen en legden beslag op plaats 58,59 en 61 in een tijd van 1h 17 min 58 
sec. (9.9 km/h). Voor aanvang van de wedstrijd hadden Philip en Rudy al 10 
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km opwarming achter de rug: extra trainingskilometers in voorbereiding op 
de Zeeuwse marathon van 19 april...  
  
Sfeerfoto's van Guy Van Severen met heel wat wolven in beeld : 
http://www.avscheldesport.nl/fotoboek/?id=203  

7.1. Criteriumloop Axel 
Geplaatst 17 feb. 2014 08:11  

 

 

 

 

Op zaterdag 15 februari trokken een 6-tal wolven naar Axel. Diezelfde 
namiddag waren nog 5 andere aan het lopen in de 27 km van Watervliet. 
In Axel was er keuze tussen 5 km, 8 km en een 10 mijl. Alle wolven namen 
deel aan de 2 langste afstanden. Tijdens de wedstrijd bleef het droog en 
was het zonnetje zelfs nu en dan aanwezig. Maar er was een stevige wes-
tenwind en dat maakte de wedstrijd vrij zwaar.  

Bart Teirlynck, vroeger een liefhebber van het kortere werk, nam deel 
aan de 10 mijl en wist een 18de plaats te behalen op 70 deelnemers in 1h 
11 min 17 sec. (13.46 km/h).  
De overige 5 wolven namen deel aan de 8 km (80 deelnemers). Hierbij de 
uitslagen : 

59ste: Marie-France Dubs , 45 min 41 sec., 10.5 km/h ; 

68ste: Maria Van Belle, 49 min 5 sec, 9.77 km/h ; 

71ste: Dominique Van den Daele, 52 min 7 sec, 9.21 km/h ; 

http://www.avscheldesport.nl/fotoboek/?id=203
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel01.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel02.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel03.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel04.jpg
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76ste: Rita Van Avermaet, 56 min 52 sec , 8.44 km/h ; 

77ste: Guy Gaelens, 56 min 58 sec, 8.42 km/h.  
 
Op de website van Road Running Axel staan ook nog een aantal mooie 

foto's van onze wolven: www.roadrunningaxel.nl en doorklikken naar 
foto's 2014.  

 

 

  

 

  

 

  

 

7.2. De 27 km van Watervliet 
Geplaatst 17 feb. 2014 09:06 

Door de stormachtige weersomstandigheden, gelukkig 
vooral wind en weinig regen, was de opkomst voor de 27 
km van Watervliet dit jaar wat lager dan vorige jaren. 
Vooral in de achterste regionen zal de schrik voor de 
wind wat mensen thuis gehouden hebben.  
  
Van de 333 deelnemers namen er 205 deel aan de 27 

km-wedstrijd. Daaronder ook 5 wolven waarvan 4 in voorbereiding zijn van 
een marathon. Vanuit Watervliet wordt er 13.5 km westwaarts gelopen en 
dat hoofdzakelijk langs het Leopoldskanaal waarna er langs dezelfde route 
wordt teruggekeerd. Voor de deelnemers betekende dat starten met 13.5 km 
wind op kop en terugkeren met de wind in de rug. Niet zomaar een beetje 
tegenwind maar wel een heel felle wind. Het was letterlijk en figuurlijk snak-

http://www.roadrunningaxel.nl/
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel05.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel05.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel05.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel06.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel07.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/Axel/axel08.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/watervliet.png
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ken naar het keerpunt van de 13.5 km.  
  
Matti Buysse legde beslag op de 15de plaats in 1h 49 min 29 sec. (14.79 
km/h). Dat is heel dicht bij zijn beoogde 15 km/h en gezien de weersomstan-
digheden een heel mooie prestatie. Iets verder werd Hedwig Van Beve-
ren 97ste in 2h 13 min 26 sec (12.14 km/h). Ook Hedwig bleef hiermee bin-
nen z'n doelstelling om onder de 2h 15 min te eindigen.  
Voor Philip De Vroe was het z'n allereerste 27 km en de extra kilometers 
werden vlotjes afgewerkt. Hij werd 198ste in 2h 39 min 56 sec. (10.12 
km/h). De weg naar de z'n allereerste marathon verloopt tot op he-
den perfect volgens plan. In de achterste gelederen werd Linda Van 
Gool 203de in 2h 56 min 13 sec (9.19 km/h) en Rudy Vande Velde 204de in 
2h 57 min 5 sec (9.14 km/h). Hoewel Rudy in voorbereiding is op een mara-
thon was het Linda die blijk gaf van de betere conditie. Ze had geen enkele 
moeite met de afstand van 27 km terwijl Rudy moest vechten om de laatste 
plaats te ontwijken.  
  
Achteraf kregen we allemaal een lekker rozijnenbrood of een fles rode wijn 
alsook 2 kg (!) echte Eekloose cuberdons. Dat is pas een mooie en lekkere 
attentie! En daar bovenop was er nog een rijkgevulde tombola.  

7.3. Deinze 
Geplaatst 21 feb. 2014 05:46  
Op zondag 16 februari nam Rita Van Avermaet deel aan de winterloop 
te Deinze.  

 

Op de korte afstand van 4.58 km werd Rita 82ste op 
93 deelnemers in een tijd van 32 min 38 sec. (8.42 
km/h). Met de vele regen van de voorbije weken was 
het parcours, die grotendeels onverhard is, bijzonder 
lastig. 

 

8.1. Trail "Het Leen" Eeklo 
Geplaatst 23 feb. 2014 08:11  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/deinze.gif


 
17 

 

Zaterdag 22 febr. 2014 De Cavalopers uit Eeklo trainen 
wekelijks in het natuurdomein het Leen. Onder hun 
leden heel wat afstandslopers die bovendien na de 
training nog graag een glaasje (mag ook een flesje 
zijn) cava drinken. Dat waren ook de recepten voor 
hun eerste "trail" op zaterdag 22 februari: een ruime 
verkenning van alle hoekjes van het Leen met heel 
wat onverharde kilometers en achteraf als aandenken 

een fles cava. Het was trouwens allemaal heel puik georganiseerd. Lopers die 
nog niet vertrouwd waren met het begrip "trail" hebben mogen ervaren dat 
dit absoluut niet gelijk staat met een klassieke jogging. Op één rondje van 
een goede 11 km was er misschien 1 km op beton. De overige 10 km liep over 
bospaden waarvan zeker 50% slijkerig tot heel slijkerig waren. Best wel een 
speciale ervaring en het was een wonder dat uw reporter, die nogal gemak-
kelijk eens ten val komt, zich deze keer rechtop heeft kunnen houden. Wel 
toegegeven: een paar keer was het heel nipt in het glibberige slijk... 
  
Sportief was het eveneens een voltreffer. Er was keuze tussen 1,2, 3 of 4 
rondjes van 11,3 km en de 2 kortste afstanden waren al weken volzet. Voor 
de snelheid moet je niet deelnemen aan zo'n bostrail. Je loopt op zo'n par-
cours gemakkelijk 1 tot 2 km/uur trager dan normaal.  
  
Eén wolf, Hedwig Van Beveren, ging voor 3 rondjes of 34 km. De eerste 2 
rondjes gingen vlot , in de 3de ronde was het bijten geblazen. Met een eind-
tijd van 3h 27 min 45 sec. werd Hedwig 21ste op 47 deelnemers. Een mooie 
generale repetitie voor de marathon van Zeeuws-Vlaanderen! 
Matti Buysse koos voor 2 rondjes of 22.6 km en had achteraf een zeer goed 
gevoel. Hij werd 2de in een voor dit soort parcours heel mooie 1h 39 min 8 
sec.  
Ook Philip De Vroe had zich ingeschreven voor 2 rondjes en had voor aan-
vang van de wedstrijd al bijna 5 km ingelopen. Toch wist hij moeiteloos de 
wedstrijd af te werken in 2h 41 min 21 sec. Hij werd 71ste op 84 aankomsten 
(de opgaves niet meegeteld). 
Rudy Vande Velde was eveneens ingeschreven voor 2 ronden maar na een 
weekje ziekte was dit te hoog gegrepen. Hij hield het bij één rondje rustig 

http://joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/eeklo.jpg
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genieten van de natuur en glijden door de modder. De tijd van 1h 20 min was 
bijkomstig. En dan was er ook nog Marie-France Dubs. Hoewel ze niet zo tuk 
is op modderlopen (risico op blessures...) ging ze toch voluit en wist een heel 
mooie 66ste plaats te behalen op 129 deelnemers (mannen inbegrepen) op 
de kortste afstand van 11.3 km. Heel knappe prestatie ! 
  
De lopers konden achteraf kiezen uit een fles cava of een doos cuberdons van 
2 kg. Tja, als je zoals uw reporter ter plaatse kiest voor die 2 kg cuberdons 
weet je wel waarom lopen niet altijd gelijk staat met vermageren...  

8.2. Scheldeloop Terneuzen 
Geplaatst 23 feb. 2014 08:30  

Diegenen die niet zo van een slijkerige trail houden of zich 
niet meer konden inschrijven, wegens volzet, in Eeklo kon-
den op zaterdag 22 februari ook terecht in Terneuzen voor 
de Scheldeloop van 25 km. Jammer dat deze 2 wedstrijden 
samenvielen. Dat heeft zeker een belangrijke invloed gehad 
op het aantal inschrijvingen in Terneuzen. 130 deelnemers 
waarvan 71 voor de 25 km kan je eerder magertjes noe-
men. Ook hier hadden we 5 wolven onder de deelnemers.  

Dominque Van den Daele, Kathleen Vande Velde en Rita Van Avermaet kozen 
voor de 6 km-wedstrijd. Rita, samen met haar hond, werkte die af in 38 min 
21 sec. (9.4 km/h, 16de op 22). Dominique volgde als 17de in 38 min 34 sec. 
(9.3 km/h). Kathleen finishte op papier als 20ste in 39 min 57 sec. 
maar "keuvelende" seingevers hadden niet door dat ze aan de korte afstand 
deelnam en stuurden haar de verkeerde richting uit. Dat ze aan het meelo-
pen was met de langere afstanden ontdekte ze pas heel wat verder. Ze kon 
nog 2 lopers inhalen maar verder kwam ze niet meer.  
  
William De Fleurquin, in opbouw voor de marathon van Rotterdam, werkte 
de 25 km af in 2h 16 min 37 sec. (11 km/h). Hij werd hiermee 56ste op 71 
deelnemers. Hiermee lijkt William helemaal op koers voor deze marathon 
van midden april. Ook Linda Van Gool was van de partij en werkte de 25 km 
af in 2h 40 min 49 sec. (9.3 km/h, 69ste op 71). Na de 27 km van vorige week 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/terneuzen.gif
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en de 25 km van deze week moet binnenkort toch een marathon volgen ?  

8.3 Aperitiefloop Puyenbroeck 
Geplaatst 24 feb. 2014 02:32  

 
Zondag 23/02/2014:  
Kathleen, Thomas, Wendy zonder en Wendy met 

Kiara, Sofie en Sophie, Luc, Sandra, Brenda, Ann, Peter, Rudy, Annick, Marie-
France, Dirk, Hedwig, Evelien, Hans en Mariet; prachtig! 

maart en april 2014 

01. Halve van Axel 
Geplaatst 3 mrt. 2014 07:27  

Op zaterdag 1 maart kwamen er 204 lopers opdagen aan de sportvelden 
van Axel.  Daarvan waren er 129 deelnemers voor de halve marathon, 49 
voor de 9.6 km en 26 voor de 5 km. 
De weersomstandigheden tijdens de wedstrijd waren ideaal.  Er was een 
matige wind en tijdens de wedstrijd viel er geen ijzige regen uit de lucht.  Op 
de halve marathon  werden dan ook snelle tijden gelopen door de koplo-
pers. De winnaar Erwin Harmes vestigde zelfs een wedstrijdrecord op de hal-
ve marathon met een tijd van 1h 11 min 46 sec. (17.64 km/h).  
  
Er waren eveneens 10 clubleden aanwezig waarvan 3 die deelnamen aan de 
9.6 km en de overige 7 die kozen voor de halve marathon.  
  
Tony Demaret kiest de laatste maanden, door een aanslepende blessu-
re,  voor het wat kortere werk.  Hij behaalde een heel knappe 4de plaats op 
de 9.6 km in 39 min 14 sec. (14.68 km/h).  Maria Van Belle en Veerle Van 
Renterghem liepen de ganse wedstrijd samen  en werden 42ste en 43ste in 
58 min. 37 sec. (9.82 km/h).   

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/puyenbroeck.jpg
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Matti Buysse wou op de halve marathon gemiddeld 15 km/h lopen maar 
werd door de snelle lopers toch meegetrokken naar een 13de plaats in 1h 22 
min 3 sec. (15.43 km/h).  Dit is terug een geslaagde training in het vooruit-
zicht van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen.  
Bart Teirlynck verbeterde z'n besttijd op de halve marathon met ettelijke 
minuten.  Hij werd 38ste in 1h 35 min. 16 sec. (13.29 km/h).  
Een dikke 2 minuten later volgende Hedwig van Beveren op plaats 48 (1h 37 
min. 46 sec., 12.95 km/h) en Marnix Hillaert op plaats 49 (1h 38 min 19 sec., 
12.87 km/h).  Voor Bart, Hedwig en Marnix reden tot tevredenheid!  
Een heel eind verder volgden Linda Van Gool op plaats 120 (2h 7 min, 9.97 
km/h), Philip De Vroe op plaats 122 (2h 09 min 16 sec. , 9.8 km/h) en Rudy 
Vande Velde op plaats 123 (2h 09 min. 20 sec., 9.79 km/h).  Na afloop liepen 
Philip en Rudy nog 8 km verder naar Overslag en samen met de opwarmings-
kilometer kwamen ze die namiddag aan een mooie 30 km.  Nog 12 km ver-
wijderd van een volle marathon! 

02. Dowloop Terneuzen 
Geplaatst 9 mrt. 2014 15:50   

In Terneuzen daagden zaterdag 8 maart een goede 160 lopers op voor de 9de 
wedstrijd van het SSP-criterium.  Het parcours op en rond het sportpark De 
Vliegende Vaart is ons intussen heel vertrouwd. Misschien zelfs een beetje te 
vertrouwd gezien we jaarlijks 3 tot 4 wedstrijden over hetzelfde traject lo-
pen.  Onder de deelnemers ook 9 wolven waarvan 2 (Veerle Van Renterghem 
en Marie-France Dubs) nog meestrijden voor de overwinning in hun catego-
rie.  Er dienden 1,2 of 3 rondjes van officieel 5,2 km te worden gelopen. De 
meeste GPS-en gaven eerder een 5 tot 5,1 km per rondje aan.  
  
Op de 5,2 km waren er 31 deelnemers en hier werd Veerle Van Renterg-
hem 25ste in een mooie tijd van 28 min. 30 sec. (10.9 km/h).  
  
Op de 10,4 km waren de meeste deelnemers namelijk 74 waarvan ook 7 wol-
ven.  Hieronder hun uitslagen: 
Tony Demaret : 10de in 42 min 19 sec. (14.7 km/h);  
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Marie-France Dubs : 44ste  in 57 min. 10 sec. (10.9 km/h); 
Kathleen Vande Velde: 56ste in 1h 0 min 38 sec. (10.3 km/h); 
Maria Van Belle:  61ste in 1h 2 min 20 sec. (10 km/h); 
Dominique Van den Daele: 64ste in 1h 6 min 23 sec. (9.4 km/h); 
Rita Van Avermaet: 67ste in 1h 13 min  34 sec. (8.5 km/h); 
Guy Gaelens : 68ste in 1h 13 min 34 sec. (8.5 km/h); 
Voor de langste afstand van 15.6 km waren er 56 deelnemers waar-
van Philippe De Vroe en Rudy Vande Velde samen de wedstrijd uitliepen in 
1h 29 min. 38 sec. (10.4 km/h).  Hiermee werden ze 47ste en 48ste.   
  
De tombola bevatte een paar mooie prijzen waaronder  een gloednieuwe 
fiets.  De hoofdprijzen gingen weliswaar aan onze neus voorbij maar met een 
mooie fietspomp voor Guy (nu nog een fiets...)  en een grote fles douchegel 
voor Tony gingen we niet met lege handen naar huis.  En dan vergeet ik nog 
de stylo die iedere deelnemer als wedstrijdaandenken meekreeg!  
  

03. Een zonnig dagje "Puyenbroeck" en omgeving 
Geplaatst 9 mrt. 2014 16:04 

Zondag 9 maart was een hoogdag voor het provinciaal domein Puyenbroeck.  
Enkele jaren terug vond hier nog de startwedstrijd plaats van de jaarlijkse 

crosscup veldlopen.  Maar die wedstrijd ver-
dween van de kalender.   
 
Vandaag vond echter voor de eerste keer het 
Belgisch Kampioenschap veldlopen plaats te 
Wachtebeke en het was een echte voltreffer 
met meer dan 2.000 lopers en ook een pak toe-
schouwers. En dat alles onder een stralend len-
tezonnetje! Onder de deelnemers ook een aan-
tal wolven of kinderen van wolven.   
 
Proficiat aan Jesse Heirman, Doris Wambecq, 
Merel Demaret, Thomas De Wilde , Matti Buys-

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/rep.jpg
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se en Gert Van Poucke die allen heel hard hun best hebben gedaan. Zonder 
de anderen oneer te willen aandoen verdient de 7de plaats van Gert in de 
lange cross voor de heren toch een speciale vermelding.  
  
Voor een aantal wolven begon het dagje Puyenbroeck en omgeving echter al 
in de vroege morgen. In de ochtendtraining liepen maar liefst 15 wolven 10 
mijl of langer. De laatste kilometers waren niet voor allen even gemakkelijk 
maar ze hebben het wel allemaal succesvol uitgelopen!   
 
Dat verdient een welgemeend proficiat van uw reporter ter plaatse. 
(foto A. Mulders: Rudy en Philip als supporters voor andere clubleden...) 

04. Sluis, Antwerpen en Heusden-Zolder 
Geplaatst 17 mrt. 2014 09:47   

Zondag 16 maart was een bijzonder drukke "wolvendag". Op het thuisfront 
in Moerbeke was er kick-off van onze S2R met een 20-tal deelnemers en ook 
nog een aperitiefloop met een 10-tal wolven. Maar diezelfde zondag waren 
ook 7 wolven actief op wedstrijden in Sluis, Antwerpen en Heusden-Zolder. 
  
De Zwinstedenloop in Sluis kende een hoogdag met zowat 1.500 lo-
pers. Naast een jeugdloop en een loop over 5 en 10 km was het hoogtepunt 
de halve marathon met  785 deelnemers.  Vooraan in het peleton eindig-
de Matti Buysse op een 95ste plaats in 1h 22 min 37 sec. (15.28 km/h).  Matti 
was heel tevreden hiermee: hij liep vlot meer dan 15 km/h....  Een opsteker in 
functie van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen van 19 april!   
Ook Rudy Vande Velde had een goed gevoel. Na een aantal moeilijke weken 
wist hij eindelijk nog eens een prestatie neer te zetten in de buurt van de 2h-
grens.  Hij werd 706-de in 2h 2 min. 9 sec. (10.34 km/h). Iets verderop eindig-
de Linda Van Gool als 743ste in 2h 10 min. 5 sec. Ook deze keer ging het heel 
vlotjes en zonder stijve benen na de wedstrijd! 
Ook Philip De Vroe was aanwezig in Sluis.  Omwille van ziekte moest hij ech-
ter verstek geven. Maar onderweg moedigde hij ons vurig aan!  
  
Een damestrio wolven trok naar Antwerpen voor de Urban Trail met bijna 
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8.000 deelnemers.  Zo'n Urban Trail is een loopwedstrijd waarbij onderweg 
ook door een aantal gebouwen wordt gelopen zoals bvb. het stadhuis en het 
MAS.  Daarbij hoort ook heel  wat trappenwerk.  Ondanks die "vertragende" 
hindernissen wisten alle 3 onze wolven een gemiddelde tussen 10 en 10,56 
km/h te halen.  Puik gedaan!  Marie-France Dubs werkte de 12 km af in 1h 8 
min 10 sec. (3667ste op 7615 deelnemers, 10.56 km/h).  Iets verder volg-
de Sandra Van Kerckhove in 1h 9 min. 49 sec. (4178ste, 10.31 m/h).  En Sofie 
Bolsens finishte na 1h 12 min 4 sec. (4833ste, 10 km/h).  
  
Ook William De Fleurquin is in volle voorbereiding van een marathon.  Dit 
jaar mikt hij op de marathon van Rotterdam op 13 april.  Als voorbereiding 
trok hij naar de Vijverrun, een natuurloop in Heusden-Zolder, waar hij deel-
nam aan de 33 km.  Hij werkte deze af in 3h 19 min 22 sec. (162ste op 185 
deelnemers, 9.93 km/h). Met die prestatie lijkt ook William klaar voor  de 
marathon van Rotterdam.  
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05. Corn Boys loop Sas van Gent 
Geplaatst 22 mrt. 2014 13:06 

Op zaterdag 22 maart daagden in Sas van Gent een goede 160 lopers op voor 
de voorlaatste wedstrijd van het SSP-criterium. Daarbij was een heel mooie 
delegatie van onze club. Met 13 wolven waren we goed voor 8%  van de 
deelnemers. Even zag de hemel er dreigend uit maar enkel de lopers van de 6 
km en de 8.6 km kregen een lokale bui te verwerken.  De deelnemers  moes-
ten in de open poldervlaktes wel een stevige wind trotseren.  
  
Hieronder de prestaties van de 13 wolven: 
6,13 km : 29 deelnemers h min sec. km/h 

4 Bart Teirlynck 0 25 4 14,67 

19 Veerle Van Renterghem  0 34 24 10,69 

      

8,6 km : 73 deelnemers h min sec. km/h 

6 Tony Demaret 0 36 22 14,19 

45 Kevin De Wulf 0 44 34 11,58 

53 Marie-France Dubs 0 47 44 10,81 

65 Maria Van Belle 0 53 53 9,58 

66 Dominique Van den Daele 0 54 42 9,43 

67 Guy Gaelens 0 58 29 8,82 

72 Rita Van Avermaet 1 0 38 8,51 

      

15 km : 61 deelnemers h min sec. km/h 

3 Matti Buysse 0 57 12 15,73 

17 Marnix Hillaert 1 4 57 13,86 

58 Philip De Vroe 1 27 34 10,28 

59 Rudy Vande Velde 1 27 35 10,28 
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06. Hulst en Blaarmeersenloop Gent 
Geplaatst 30 mrt. 2014 14:24   

Het voorbije weekend werden we vergast op een heerlijk lenteweertje met 
temperaturen boven de 20 graden. Voor lopers die van lange afstanden hou-
den is dit "warm" loopweer. De ene verteert het al beter dan de andere... 
  
Op zaterdag 29 maart trokken we naar Hulst waar de 25 km van Hulst op het 
programma stond naast een wedstrijd over 12.8 km en 7.1 km.  In totaal wa-
ren er iets meer dan 200 deelnemers waarvan 118 kozen voor de 25 
km.  Voor diegenen die zich voorbereiden op een marathon in april was er 
zelfs een toetje met een opwarming van 6.2 km.  Rudy Vande Velde, Philip 
De Vroe en William De Fleurquin namen deel aan deze opwarming.  Linda 
Van Gool en Marnix Hillaert namen deel aan de 25 km zonder de extra op-
warming.  En Matti Buysse koos voor een uitgebreid dessert.  Na afloop van 
de 25 km liep hij nog naar huis in Stekene. 
Matti Buysse werd 13de op de 25 km in 1h 44 min 54 sec. (14.3 km/h).  Op 
plaatsen 115 tot 117 vinden we Rudy (2h 41 min 53 sec, 9.26 km/h), Linda (2h 
42 min 36 sec, 9.22 km/h) en Philip (2h 43 min 53 sec., 9.15 
km/h) terug.  William was heel snel van start gegaan maar door een opko-
mende pijn staakte hij de training na een goede 22 km.  Marnix had zware 
benen en hield het bij één rondje van 12.8 km in een klein uurtje (circa 13 
km/h). Op de kortere afstanden nam Dominique Van den Daele deel aan de 
7.1 km. Ze werd 27ste in 46 min 14 sec. (9.21 km/h). 
  
Op zondagmorgen waren al terug op post in Gent voor de Blaarmeer-
meersenloop georganiseerd door de Leielopers van KAA Gent.  Hier waren er 
400 lopers voor de hoofdafstanden.  Er was keuze tussen 1,2 of 3 rondjes van 
5 km.  We hadden deelnemers op de 5 en 10 km.   
Op de 5 km ( 130 deelnemers) werd Merel Demaret 43ste in 23 min 24 sec. 
(12.82 km/h).  Veerle Van Renterghem volgde als 61ste in 26 min 48 sec. 
(11.19 km/h! = PR).  Dominique Van Den Daele en Marie-France Dubs kozen 
voor een rustige ochtendloop en werden 108ste en 109de in 31 min 22 sec. 
(9.56 km/h).  Op plaats 114 vinden we Rita Van Avermaetterug met een tijd 
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van 33 min 25 sec. (9 km/h).  Guy Gaelens werd 120ste in 35 min 30 sec. 
(8.45 km/h).  Voor en na de wedstrijd waren Rita en Guy ook actief om de 
jogging mee in goede banen te leiden.  
Op de 10 km (132 deelnemers)  werd Tony Demaret 18de in 41 min 38 sec. 
(14.41 km/h).  Rudy Vande Velde had nog zware benen na de 31.5 km van de 
vorige dag en finishte als 123ste in 1h 4 min 24 sec. (9.32 km/h). 
Achteraf trokken we huiswaarts met een koffer vol GRUUT-bier... 

07. Sluitingsprijs SSP Wesdorpe 
Geplaatst 6 apr. 2014 07:35   

Op zaterdag 5 april vond de slotwedstrijd van het SSP criterium plaats. Er 
kwamen zo'n 180 lopers opdagen in het zonnige Westdorpe. Daaronder ook 
11 wolven waarvan 2 nog meestreden voor een overwinning in hun catego-
rie. 
  
Voor de 4.8 km waren er 32 deelnemers. Beste wolf werd hier Bart Teir-
lynck met een knappe 4de plaats in 18 min 3 sec (16 km/h).  Veerle Van Ren-
terghem vocht voor wat ze waard was en werd 21ste in 25 min 50 sec. (11,1 
km/h).   
  
De meeste lopers kozen voor de middenafstand van 8,4 km.  Onder de 85 
deelnemers ook 8 clubgenoten. Hier werd Tony Demaret 12de in 34 min. 24 
sec. (14,7 km/h). Op plaats 36 vinden we Kevin De Wulf terug. Hij finishte in 
40 min 33 sec.( 12,4 km/h) en komt hiermee stilaan terug op zijn beste vorm-
peil van een aantal maanden terug.  Rudy Vande Velde werd 48ste in 44 min 
48 sec. (11,3 km/h). Eerste vrouwelijke wolf op de middenafstand 
werd Marie-France Dubs op plaats 57 in 47 min 9 sec. (10,7 km/h).  Maria 
Van Belle werd 66ste in 50 min 23 sec. (10 km/h).  Dominique Van den Dae-
le volgde op plaats 74 in 53 min 58 sec. (9,3 km/h). En Guy Gaelens en Rita 
Van Avermaet kwamen samen over de eindstreep als 82ste en 83ste in 56 
min 39 sec. (8,9 km/h).  
  
Op de lange afstand van 13 km werd Matti Buysse 3de op 52 deelnemers in 
50 min 30 sec. (15,4 km/h).  
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08. Vier wolven eindwinnaar SSP-criterium! 
Geplaatst 8 apr. 2014 13:48   

Dit jaar zijn maar liefst 4 wolven eindwinnaar in hun categorie van het 
Zeeuws SSP-criterium.  Om in aanmerking te komen diende men aan mini-
maal 7 van de 10 wedstrijden te hebben deelgenomen.  Er is een uitslag per 
leeftijdscategorie van 10 jaar en dat voor de korte afstand, middenafstand en 
lange afstand.  
  
Wie zijn onze 4 prijsbeesten? 
  
Op de korte afstand:  Veerle Van Renterghem. Op de middenafstand:  Marie-
France Dubs (gedeelde eerste plaats) en Tony Demaret. Op de lange afstand: 
Matti Buysse.  
Proficiat aan onze winnende wolven!  
  
Volledige uitslagen op www.sspzvl.nl 

09. Marathon van Rotterdam 
Geplaatst 16 apr. 2014 03:15 

William De Fleurquin verdedigde op zondag 13 april onze wolveneer in de 
vermaarde marathon van Rotterdam.  William werkte de wedstrijd af in 4h 
38 min. rond.  Niet de snelste van William, hij liep een aantal jaren terug nog 
marathons onder de 4 uur, maar een marathon uitlopen is nog steeds een 
heel knappe prestatie!   
Voor de volledige uitslag :  http://www.marathonrotterdam.nl/editie-
2014/uitslagen/ 
  
Wanneer je op naam zoekt kun je naast de uitslag ook nog doorklikken naar 
een aantal sfeerfoto's! 

10.Lenteloop Zelzate 
Geplaatst 16 apr. 2014 06:26 

Op vrijdag 11 april, de avond voor onze eigen wolvenjogging, trokken we met 

http://www.sspzvl.nl/
http://www.marathonrotterdam.nl/editie-2014/uitslagen/
http://www.marathonrotterdam.nl/editie-2014/uitslagen/
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een 10-tal wolven naar onze buren uit Zelzate. In totaal waren er, inclusief de 
jeugdlopen, een 160-tal deelnemers. 9 van de 10 wolven namen deel aan de 
5 km omdat de meesten nog wat energie wilden sparen voor de volgende 
dag... 
  
De uitslagen van onze wolven: 
  
5 km (58 deelnemers) : 
  
4de  Teirlynck Bart                0:18:40    16,07 km/h 
8ste Demaret Tony               0:19:35    15,32     
19de De Wulf Kevin              0:22:38    13,25 
27ste Vande Velde Rudy      0:25:54    11,58 
42ste Van Belle Maria          0:29:48    10,07 
43ste Van Rentergem Veerle          0:29:48  10,07 
45ste Van Den Daele Dominique   0:30:37  9,80 
53ste Gaelens Guy                0:33:52    8,86 
54ste Van Avermaet Rita     0:33:52    8,86 
  
10 km (63 deelnemers) : 
  
13de Heirman Stefan          0:43:44    13,72 km/h 
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11. Wolvenjogging Wachtebeke 
Geplaatst 16 apr. 2014 07:57 

Met bijna 430 deelnemers werden onze stoutste dromen overtroffen. Naast 
388 prestatielopers hadden we ook een 40-tal deelnemers voor de kinder-
loop alsook een aantal wandelaars. Onder de jeugdigen ook een aantal kin-
deren van onze eigen wolven. De opvolging is verzekerd! 
  
We willen ook de bijna 20 vrijwilligers van de club, alsook een aantal vrien-
den en familieleden, hartelijk danken voor hun bijdrage. Zonder hun hulp is 
zo'n organisatie niet mogelijk.   
De verwerking van de tijdsregistratie was een serieus probleempunt alsook 
het gebrek aan speldjes. Dat is een verbeterpunt voor 2015 die we met onze 
organiserende partners, Sporta en Okra, zeker zullen doorspreken.   
Daardoor zijn de klassieke podia voor de 50+ niet kunnen doorgaan. Maar we 
zijn er wel in geslaagd een volledige en correcte uitslag te maken. En ieder-
een was in de wolken over de rest van de organisatie, het parcours, de lekke-
re tripels, de warme douches, de vele mooie actiefoto's  en onze "sympathie-
ke" medewerkers!  
  

 
Ook sportief leverden heel wat wolven een knalprestatie af.   
Opmerkelijk is dat al onze wolven voor de langere afstanden hebben geko-
zen! 
  
We willen ook nog vermelden dan Maria Van Belle de GOUDEN medaille 
heeft gewonnen op de 9.5 km in de categorie dames 65 jaar.   
 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wolf5/start2014.jpg
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Rita Van Avermaet behaalde ZILVER op de 10 mijl in de categorie dames 65 
jaar.  Bij deze een virtuele podiumhuldiging! 
  
Hierbij de prestaties :  
  

5,1 km (95 deelnemers)           
Annick Palfliet: wandelen       
      

        
9,5 km (132 deelnemers)         km/h 
18 668 00:40:25 Demaret Tony 1966 M 14,1 
37 719 00:44:48 Willems  Patrick 1964 M 12,72 
56 633 00:48:59 De Wulf Kevin 1990 M 11,64 
107 604 00:58:12 Van Ren-

terghem 
Veerle 1968 F 9,79 

108 758 00:58:12 Van Belle Maria 1946 F 9,79 

        
10 mijl  (160 deelnemers)         km/h 
6 874 00:59:03 Buysse  Matti 1983 M 16,35 
21 801 01:09:20 Teirlynck Bart 1987 M 13,93 
22 817 01:09:35 Hillaert Marnix 1969 M 13,88 
28 827 01:11:30 Van Beve-

ren  
Hedwig 1966 M 13,5 

95 811 01:25:17 Laureyn Hans 1969 M 11,32 
127 806 01:34:05 Dubs Marie-

France 
1967 F 10,26 

137 826 01:36:17 De 
Landtsheer 

Evelien 1983 F 10,03 

138 911 01:36:18 Baert Dirk 1951 M 10,03 
143 847 01:38:10 Appelmans Sophie 1977 F 9,84 
144 804 01:38:14 Van Moor-

hem 
Mariet 1987 F 9,84 

149 815 01:40:49 Bolsens Sofie 1974 F 9,58 
150 889 01:40:49 De Vroe Philip 1965 M 9,58 
157 971 01:54:30 Gaelens Guy 1958 M 8,43 
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158 970 01:54:31 Van Aver-
maet 

Rita 1949 F 8,43 

 

12. Jogging bouwfeesten Sleidinge: Bart wint de 3 km! 
Geplaatst 23 apr. 2014 12:24 

Vrijdagavond 18 april was er al de tweede 
wedstrijd van het kanaalcriterium.  Met meer 
dan 260 lopers was de opkomst 
in Sleidinge heel wat ruimer dan de 1ste loop 
in Zelzate op vrijdag 11 april.  Onder de deel-
nemers in Sleidinge ook 14 wolven! 
Er was keuze tussen 1 tot 4 rondjes van net 
geen 3 km.  We hadden deelnemers op alle 
afstanden. 
Voor de 3 km waren er 47 deelnemers.  Primus 
hier was Bart Teirlynck (zie foto) die de 2.95 
km afwerkte in 10 min 52 sec. (16.29 
km/h).  OokPhilip De Vroe en Rudy Vande 
Velde namen deel aan de 3 km.  Met de mara-
thon van de volgende dag in het achterhoofd 

werd het voor beiden een rustige loop.  Philip werd 21ste in 16 min. 32 sec. 
(10.71 km/h) en Rudy volgde als 35ste in 19 min 48 sec. (8.94 km/h). 
  
De meeste deelnemers kozen voor 2 rondjes of 6 km (officieel 5,9 km).  On-
der de 91 deelnemers ook 6 wolven.  Marie-France Dubs werd 53ste in 32 
min 9 sec. (11,01 km/h) gevolgd door Veerle Van Renterghem op plaats 54 in 
32 min 16 sec. (10,97 km/h).  Maria Van Belle enDominique Van den Dae-
le volgden op plaats 68 en 69 in 35 min 59 sec. (9,84 km/h).  Nog iets verder 
volgden Rita Van Avermaet en Guy Gaelens op plaats 84 en 85 in 40 min 43 
sec. (8,69 km/h). 
  
Voor 3 rondjes staat enkel Dirk Baert in de uitslag maar ook Kevin De 
Wulf was aanwezig.  Kevin  moet waarschijnlijk te snel gelopen hebben want 
in de uitslag werd hij vergeten...  Dirk liep een heel solide wedstrijd en werd 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/bartsl.jpg
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25ste op 61 deelnemers in 44 min 57 sec. (11,81 km/h).  
  
Drie wolven kozen voor de langste afstand van 11,8 km (4 rondjes).  Tony 
Demaret werd 9de in 47 min 59 sec. (14,76 km/h) gevolgd door Marnix Hil-
laert op plaats 13 in 49 min 23 sec. (14,39 km/h) en Evelien De Landsheer op 
plaats 59 in 1h 7 min 29 sec. (10,49 km/h).  Hier waren er 62 deelnemers. 
  
Al bij al een geslaagde en gezellige avond en ook in de tombola wisten we 
nog verschillende prijzen in de wacht te slepen.  Als herinnering  kregen we 
allemaal een kookboek waarbij we ook konden kiezen voor de kookkunsten 
van Piet Huysentruyt.   
En wat hebben we geleerd die vrijdagavond ?  Dat we heel wat getalenteerde 
wolven in onze rangen hebben!  
  

13. Marathon Zeeuws-Vlaanderen en afwachtingslo-

pen in Terneuzen 
Geplaatst 23 apr. 2014 13:00   

De marathon Zeeuws-Vlaanderen van Hulst naar Terneuzen op zaterdag 19 
april was al maanden volzet.  Onder de ingeschreven deelnemers ook 4 wol-
ven waarvan 2 neofieten. 
  
Voor Matti Buysse was het z'n debuut op de marathon. De voorbereiding 
was vrij succesvol verlopen waarbij trainingen tot 35 km. Doelstelling van 
Matti was ergens te finishen tussen 2h45 en 3h. Met een eindtijd van 2h 57 
min 45 sec. (14,2 km/h) behaalde Matti z'n doelstelling. Hij was daarvoor vrij 
diep moeten gaan en kwam, zoals vele andere neofieten al hebben mogen 
ervaren, de man met de hamer tegen in de laatste 10 km. Met die tijd werd 
Matti 21ste op 539 aangekomen deelnemers.   
  
Hedwig Van Beveren liep de marathon van z'n leven. Het is intussen de 3de 
keer dat Hedwig deelneemt aan deze marathon en hij kent het natuurlijke 
parcours  zeer goed. Daarnaast had hij zich dit jaar heel goed voorbereid met 
heel wat lange duurlopen. Hedwig kwam aan als 94ste in 3h 27 min 50 sec. 
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(12,2 km/h) en verpulverde z'n besttijd op de marathon. 
  
Rudy Vande Velde en Philip De Vroe hadden als ambitie de wedstrijd uit te 
lopen en kozen voor een rustige start.  Voor Rudy was het z'n 2de marathon 
na 5 jaar geleden al eens deelgenomen te hebben in Rotterdam.  Voor Philip 
was het de eerste keer.  Tot kilometer 30 liep alles volgens wens.  Rudy en 
Philip liepen vrij constant aan een gemiddelde van circa 9,4 km/h.  Maar dan 
werd Philip geveld door krampen waardoor hij de wedstrijd diende te sta-
ken.  Rudy kon het tempo nog aanhouden tot circa km 35 om dan ook de 
man van de hamer tegen te komen.  Dank zij de vele aanmoedigingen on-
derweg (dank aan iedereen die kwam supporteren!!!) en de fietsbegeleiding 
van Jan De Mits  (1000 keer merci!) werden de laatste 7 km op karakter af-
gewerkt om te eindigen als 488ste in 4h 42 min. 49 sec. (9 km/h).  Pfff... maar 
toch tevreden!  
  
Aan de afwachtingsloop in Terneuzen namen ook 3 wolven deel aan de 10 
km.  Marie-France Dubs werd 68 ste op 125 deelnemers in 56 min 35 sec. 
(10,6 km/h).  Dominique Van den Daele volgde als 113de in 1h 9 min 9 sec. 
(8.7 km/h) en Rita Van Avermaet werd 114de in 1h 10 min 21 sec. (8,5 
km/h).  
  
Op maandag 21 april trokken we ook nog met een aantal wolven naar de 
paasloop in Breskens.  Rudy Vande Velde diende zich door een beginnende 
lumbago te beperken tot meer wandelen dan lopen .  Marie-France 
Dubs en Dominique Van den Daele hielden het, omwille van het zeer zware 
parcours,  na één rondje van 4,4 km voor bekeken en komen niet in de uitslag 
voor.  Maar we hebben er samen met Gerald Monteyne  van de Runners  een 
gezellige namiddag van  gemaakt!  Wie op facebook kijkt zal merken dat we 
een aantal paashazen een kopje kleiner hebben gemaakt en met huid en haar 
hebben verorberd...  Daar hoorde een lekkere expresso bij! 

14. Hyacintenloop Halle 
Geplaatst 26 apr. 2014 16:08   

De jaarlijkse klassieker van atletiekclub Olympic Essenbeek Halle heeft een 
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zeer toepasselijke naam.  De jogging gaat door in het Hallerbos op het tijdstip 
dat de hyacinten in volle bloei staan.  
Dit jaar was Hans Laureyn van de partij en voor Hans was het ook zijn al-
lereerste officiële halve marathon.  En Hans heeft alle reden om fier te 
zijn.  Voor zijn eersteling duikt hij meteen onder de 2h.  Z'n eindtijd was 1h 58 
min 59 sec. (10.59 km/h).  Hiermee werd hij 117de op 156 deelnemers op 
deze afstand.  

15. Havenloop Gent 
Geplaatst 27 apr. 2014 08:49 

Op zondag 27 april was er niet alleen de 
Antwerp 10 miles, in de voormiddag was er 
ook de allereerste havenloop van "Gent 
loopt". Zoals de naam het al aangeeft, 
er werd gelopen doorheen de Gentse ka-
naalzone. Er was keuze tussen een 5 km, een 
10 km, een halve marathon en een run & 
bike.  Met een 2.000-tal deelnemers voor 
deze eerste editie mochten de organisatoren 

best tevreden zijn. Onder de vele deelnemers ook 4 wolven.  
Bart Teirlynck en Marnix Hillaert hadden al een paar knappe halve mara-
thons gelopen de voorbije maanden.  Maar de Gentse havenlucht stuwde 
hun naar een prachtige tijd.  Bart werd 22ste op 457 deelnemers in een per-
soonlijk record van 1h 26 min 35 sec. (14.6 km/h). Marnix volgde als 26ste in 
1h 27 min 14 sec. (14.4 km/h). Twee knalprestaties, al zeg ik het zelf!  
  
Ook op de 10 km met 863 deelnemers waren 2 wolven actief.  Ook hier 
wist Tony Demaret zich in de subtop te nestelen met een 23ste plaats in 41 
min. 16 sec. (14.5 km/h).  Iets verder vinden we ook Rita Van Avermaet terug 
met een 821ste plaats in 1h 10 min 13 sec. (8.5 km/h).  

16. Oosterzele 
Geplaatst 28 apr. 2014 13:42 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/hgl.jpg
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Niet alle lopers trokken op zondag 
27 april naar de grote loopwed-
strijden van Gent en vooral Ant-
werpen.   
 

Ook in Oosterzele kon je terecht voor een jogging van de plaatselijke jogging-
club. Voor een democratische 4 euro was er keuze tussen 1 tot 3 rondjes van 
5,4 km.  In totaal kwamen er 163 deelnemers aan de start. En dat Oosterzele 
dicht bij de Vlaamse Ardennen ligt weet uw reporter nog van vorig jaar.  
Iedere ronde is goed voor 2 stevige beklimmingen. Ook uw reporter (deze 
keer niet ter plaatse) had deze wedstrijd op zijn agenda staan maar door rug-
problemen werd het een namiddag stilzitten en kijken naar Luik-Bastenaken-
Luik.  
De 2 aanwezige wolven, Linda Van Gool en Philip De Vroe, hebben hun erva-
ren gids gemist.  Allebei liepen ze in de 2de ronde verloren. Eerst was het de 
beurt aan Linda die plots merkte dat ze richting Balegem aan het lopen 
was.  En daarna was het aan Philip om de verkeerde afslag te nemen. De 
seingevers keken ernaar maar bleven zonder reactie. Misschien waren ze op 
de radio ook naar Luik-Bastenaken-Luik aan het luisteren? 
Enfin, op het einde kwam het wel goed. Linda en Philip hebben allebei wat 
meer kilometers gelopen dan de officiële 16,2 km. De tijd van 1h 46 min 39 
sec. en het gemiddelde van 9,11 km/h was dan ook niet echt representatief.   
Maar het parcours was mooi en de "après" in de sporthal van Oosterzele was 
ook best gezellig. Ook dit jaar was er een taartenbuffet en een royale tombo-
la. En als Rudy (uw reporter, deze keer niet ter plaatse) er volgend jaar terug 
bij is zal er gegarandeerd niet meer verloren gelopen worden...  denk ik ?! 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/ooster.gif
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17. Antwerp 10 miles : "girl power" 
Geplaatst 29 apr. 2014 06:35 

Op zondag 27 april waren er bijna 
35.000 lopers afgezakt naar Antwer-
pen waarvan het merendeel (25.745) 
voor 10 mijl.  Daaronder ook 7 vrou-
welijke wolven!  
  
Ze bereikten allemaal vlot de fi-
nish.  Op facebook zagen we niets dan 
lachende gezichten na de aan-
komst...  Hieronder de mooie resulta-
ten van onze 7 vrouwelijke wolven :   
  

  
ANTWERP 10 MILES (25,745 aangekomen lopers)   

    

plaats Naam Tijd km/h 

15223 Evelien De Landtsheer 1h 35 m 26 s 10,12 

16098 Mariet Van Moorhem 1h 36 m 46 s 9,98 

16125 Sophie Appelmans 1h 36 m 46 s 9,98 

16246 Marie-France Dubs 1h 37 m 00 s 9,96 

20658 Sandra Van Kerckhove 1h 44 m 46 s 9,22 

21194 Sofie Bolsens 1h 45 m 56 s 9,12 

23872 Wendy Verheggen  1h 53 m 59 s 8,47 

 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/10m.jpg
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mei en juni 2014 

01. Ekiden Evergem 1 mei 
Geplaatst 2 mei 2014 04:33 

        

 
Op 1 mei was er de traditionele aflossingsmarathon te Evergem, ook wel 
eens de Ekiden van Evergem genoemd. Dit jaar waren er 143 ploegen van 6 
lopers ingeschreven. Met onze joggingclub waren we de voorbije jaren steeds 
met 2 tot 3 ploegen aanwezig geweest. Dit jaar hadden we voor de allereer-
ste keer 4 ploegen ingeschreven. Dat is goed voor 24 individuele looppresta-
ties! 
  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/ant10.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/ant101.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/ant102.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki01.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki02.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki03.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki04.jpg
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Aanvankelijk waren de weersvoorspellingen eerder ongunstig, maar we heb-
ben een hoofdzakelijk zonnige maar ook gezellige namiddag gehad. Eventjes 
is het beginnen regenen maar het was van korte duur... Alles was prima ge-
organiseerd, de sfeer zat goed en alle wolven hebben het beste van zichzelf 
gegeven met heel vele mooie individuele prestaties tot gevolg... 
  
En ook de collectieve prestaties weren ijzersterk. Het was lang geleden dat 
onze eerste herenploeg nog eens bij de eerste 15 eindigde. Maar ook de 
prestaties van onze 3 andere ploegen (één heren, één gemengd en één da-
mesteam) waren bijzonder sterk met allemaal tijden ruim onder de 4 uur.  
Ook nog te vermelden is de knappe prestatie van Matti Buysse die met de 
rappe jongens van Intersport (een team van atleten van AS Rieme) eindwin-
naar werden van de Ekiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Hierbij een overzicht van de collectieve en individuele resultaten: 
  
Ploeguitslagen        

 h min sec afstand km/h rangschikking  

Winnaar: "rappe mannen In-
tersport" 

2 26 9 42200 17,32 1 op 127 

Damesploeg J.C. Moerbeke  3 51 19 42200 10,95 10 op 16 

Heren 1 J.C. Moerbeke 3 0 49 42200 14,00 13 op 127 

Heren 2 J.C. Moerbeke  3 16 44 42200 12,87 33 op 127 

Gemengd J.C. Moerbeke  3 48 29 42200 11,08 107 op 127 

       

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki06.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki07.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki08.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki09.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki11.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/eki/eki10.jpg
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Individuele uitslagen        

 h min sec afstand km/h  

Matti Buysse (rappe mannen 
intersport) 

0 17 19 5000 17,32  

Arnor Everaert (heren 1) 0 21 23 5000 14,03  

Kevin De Wulf (heren 1) 0 23 0 5000 13,04  

Kevin De Wulf (heren 2 ) 0 24 28 5000 12,26  

Hans Laureyn (heren 1) 0 24 26 5000 12,28  

Yves Van Hoeck (heren 2) 0 19 19 5000 15,53  

Rudy Vande Velde (heren 2) 0 28 40 5000 10,47  

Annick Palfliet (gemengd) 0 26 32 5000 11,31  

Dominique Van den Daele 
(gemengd) 

0 30 22 5000 9,88  

Jessy Roelandts (gemengd) 0 39 24 5000 7,61  

Veerle Van Renterghem (da-
mes) 

0 26 41 5000 11,24  

Merel Demaret (dames) 0 23 54 5000 12,55  

Sophie Appelmans (dames) 0 27 47 5000 10,80  

Tony Demaret (heren 1) 0 41 21 10000 14,51  

Marnix Hillaert (heren 1) 0 42 19 10000 14,18  

Johny Bral (heren 2) 0 48 31 10000 12,37  

Patrick Willems (heren 2) 0 45 30 10000 13,19  

Peter De Vleeshouwer (ge-
mengd) 

0 50 53 10000 11,79  

Dirk Baert (gemengd) 0 52 43 10000 11,38  

Evelien De Landtsheer (dames) 0 56 52 10000 10,55  

Linda Van Gool (dames) 0 56 22 10000 10,64  

Bart Teirlynck (heren 1) 0 28 20 7200 15,25  

Thomas De Wilde (heren 2) 0 30 16 7200 14,27  

Yves Van Hoeck (gemengd) 0 28 35 7200 15,11  

Marie-France Dubs (dames)  0 39 45 7200 10,87  
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Meer foto's? Runners Evergem 01 en Runners Evergem 02 Album van  Kim-
berley Hillaert: Ekiden foto's van Kimberley 

02. Bottelaere en Beveren 
Geplaatst 4 mei 2014 10:26  

Op vrijdag 2 mei waren we met 9 wolven aanwezig op de jogging 
te Bottelaere (deelgemeente van Merelbeke).  Voor de hoofdlopen alleen al 
waren er meer dan 380 deelnemers. En dan tellen we nog niet de tientallen 

jongeren die deelnamen aan de jeugdlopen. Marcel 
De Canck mag ook dit jaar een tevreden organisator 
zijn! 
Op de 5 km met 145 deelnemers hadden we 3 club-
genoten. Bart Teirlynck, die tegenwoordig vooral 
actief is op de langere afstanden, werd 9de met een 

tijd van 18 min 38 sec. (16.10 km/h). Op plaats 135 en 136 vinden we Rita 
Van Avermaet en Guy Gaelens terug met een tijd van 33 min 42 sec. (8,9 
km/h). 
  
Voor de 10 km (10.2 km exact) waren er maar liefst 237 deelnemers. Dit is 
ook de mooiste afstand waarbij ook de prachtige natuur rond Bottelaere 
wordt verkend. Daar horen ook een paar stevige klimmetjes bij!  
 
Beste wolf werd Philip De Vroe op plaats 149 met een tijd van 53 min 44 sec. 
(11,61 km/h). Marie-France Dubs volgde op plaats 192 met een tijd van 57 
min 59 sec. (10,76 km/h). Een klein minuutje later volgde Linda Van Gool op 
plaats 201 (tijd 58 min 40 sec. ; 10,64 km/h).  
Maria Van Belle werd 225ste in 1h 3 min 32 sec. (9,82 km/h). Rudy Vande 
Velde volgde op plaats 229 in 1h 4 min 49 sec. (9,63 km/h).  
Ook Dominique Van Den Daele koos voor de lange afstand en finishte als 
232ste in 1h 5 min 11 sec. (9.57 km/h). Achteraf werden we allemaal bedol-
ven onder bloemen en plantjes!  
  
Op zaterdag 3 mei trokken Tony Demaret en Veerle Van 
Rentergem naar de Bever-run in Beveren. Veerle werd 

https://picasaweb.google.com/runnersevergem/2014EkidenFotoSAthinaDedierRunnersEvergem
https://picasaweb.google.com/runnersevergem/2014EkidenStevenGoethalsRunnersEvergem
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.697061393686266.1073741855.345797965479279&type=1
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/merel.gif
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/beveren.gif
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45ste op 58 deelnemers op de 5 km in 28 min 34 sec (10,5 km/h). Tony werd 
22ste op ste 55 deelnemers op de 10 km. Zijn tijd was 42 min 57 sec. (13,96 
km/h).  

03. Aalter en Boekhoute 
Geplaatst 10 mei 2014 08:04  

Op vrijdag 9 mei  gingen de hemelsluizen regelmatig 
open maar tegen de avond bleef het droog.  Onge-
twijfeld was dat een ganse opluchting voor de orga-
nisatoren van de vrijdagavondlopen in Aalter en 
Boekhoute. 
  

We waren met 6 wolven afgezakt naar Aalter en ook in Boekhoute hadden 
we een vertegenwoordiger. 
  
In de Meulekensloop van Boekhoute (61 lopers) werd Matti Buysse 2de op 
de 5 km in een scherpe tijd van 15 min 35 sec. Op die afstand waren er 27 
deelnemers.   Als de afstand klopt is dat een gemiddelde van 19,25 km/h !  
  

In Aalter was er de traditionele 10 mijl (4 rond-
jes) naast wedstrijden over 4 km (1 rondje) en 8 
km (2 rondjes). In totaal waren er hier 362 deel-
nemers op deze jogging georganiseerd door J.C. 

Aalter. Ook dit jaar was alles piekfijn geregeld.  En als herinnering kregen we 
allemaal een bakje lekkere aardbeien mee naar huis. Geen wonder dat er al 
een flink aantal aardbeien werden verorberd voor het einde van de 
avond...  Velen bleven ook voor de grote tombola met een een aantal mooie 
waardebonnen van Mediamarkt en een aantal ballonvluchten. Maar daar 
vielen we buiten de prijzen.  
  
Sportief hadden we vertegenwoordigers op alle 3 de afstanden. Marie-
France Dubs  hield het bij 4 km gezien ze ook op zaterdag (Lokeren) en zon-
dag (Visé) een wedstrijd wou lopen. Dat weerhield haar niet om voluit te 
gaan.  Haar tijd van 20 min 49 sec. was goed voor plaats 32 op 58 en een ge-

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/as.gif
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/aalter.gif
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middelde van 11,52 km/h!  
  
 
Op de middenafstand van 8 km hadden we 4 vertegenwoordigers waaronder 
uw "terug actieve" reporter ter plaatse.  In het eerste rondje liepenEvelien 
De Landtsheer, Linda Van Gool en Rudy Vande Velde nog samen aan een 
gemiddelde van ca. 10,6 km/h.   Maar in de tweede ronde werden alle tur-
bo's opengezet!   Evelien won het wolvenduel in 42 min 38 sec. (101/137 ; 
11,26 km/h !) op korte afstand gevolgd door Rudy (42 min 49 sec., 105de en 
gemiddeld 11,21 km/h).   Linda eindigde een minuutje later met een tijd van 
43 min 46 sec. (108ste en 10,97 km/h).  Dat betekent een tweede rondje aan 
een snelheid tussen de 11,4 en 12 km/h...  Niet slecht!  
Dominique Van den Daele trok zich niet zo veel aan van dat wolvenduel en 
liep haar eigen wedstrijd.  Ze werd 133ste in 50 min 38 sec. (9,48 km/h). 
  
De meeste deelnemers, 158 in totaal, kozen voor de langste afstand van 16 
km.  Bart Teirlynck wou een rustige wedstrijd lopen aan zo'n 13,5 km/h maar 
uiteindelijke finishte hij als 25ste in 1h 4 min 32 sec. of een gemiddeld van 
14,88 km/h!  

04. Visé en Brugge 
Geplaatst 12 mei 2014 11:51  

Op zondagmorgen 11 mei was er de Maasmara-
thon in Visé.  Naast de marathon  was er ook een 
wedstrijd over 10 km (9,1 km exact) en een halve 
marathon. 
 
Marie-France Dubs en Rita Van Aver-
maet vertrokken zondagmorgen al in de vroege 

uurtjes richting Visé omdat de wedstrijd van 9,1 km om 9h van start ging.  Dat 
belette Marie-France niet om voor de 3de opeenvolgende dag een mooi re-
sultaat neer te zetten. Ze werd 250ste op 659 lopers in 49 min 59 sec. (10,92 
km/h).  Rita volgde als 586ste in 1h 2 min 25 sec. (8,75 km/h). 
 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/vise.gif
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Philip De Vroe was al een dagje eerder in Visé en nam op zondagmorgen deel 
aan de halve marathon.  Met een tijd van 1h 57 min 16 sec. (10,79 km/h) 
werd Philip 590ste op 1049 deelnemers.  
  

Zondagnamiddag trokken 4 andere wolven 
naar Brugge voor jaarlijkse stadsloop.  Ze namen alle-
maal deel aan de hoofdwedstrijd van 14,6 km samen 
met 4399 andere lopers.    
 
Hedwig Van Beveren zette met een tijd van 1h 2 min 
een heel knap resultaat neer (357ste ; 14,03 
km/h).   De overige 3 wolven Sophie Appelmans,Linda 

Van Gool en Rudy Vande Velde liepen de eerste 5 km samen.   Rudy moest 
dan de rol lossen.    
 
Kort voor het einde moest ook Linda passen voor het strakke tempo 
van Sophie.  Sophie werd uiteindelijk 2.717ste in een mooie tijd van 1h 21 
min 25 sec. (10,7 km/h).  Linda volgde op korte afstand als 2806de in 1h 22 
min 6 sec. (10,63).   Nog een dikke minuut later kwam Rudy over de meet.  Hij 
werd 3039ste  in 1h 23 min 48 sec. (10,4 km/h).   
 
Na een verkwikkende douche werd ons dagje Brugge afgerond met een 
plaatselijk streekbiertje , een "Brugse Zot".  

05. Verrebroek en Elversele 
Geplaatst 20 mei 2014 14:39 

Op zaterdag 17 mei trokken we met 4 wolven naar Verrebroek. Voor de 
hoofdlopen van 7, 14 en 21 km kwamen in totaal zo'n 140 lopers opda-
gen. Geen echt grote opkomst maar de publiciteit voor deze wedstrijd was 
ook vrij beperkt geweest. Het was vrij warm en heel wat lopers kozen dan 
ook voor de kortere afstanden. Voor de halve marathon waren er slechts 33 
deelnemers. Het feit dat er 3 rondjes moesten afgewerkt worden zal onge-
twijfeld ook een rol gespeeld hebben. 
  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/brugge.gif
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Op de 7 km met 55 deelnemers vielen onze 2 wolven Matti Buysse en Bart 
Teirlynck allebei in de prijzen. Ze werden eerste en tweede bij de senioren 
heren.   In de algemene uitslag werd Matti 2de in 24 min 39 sec. (17,04 km/h) 
en Bart 4de in 27 min 6 sec. (15,5 km/h).  
Rudy Vande Velde werd 34ste op 52 deelnemers voor de 14 km in een tijd 
van 1h 21 min 42 sec. (10,28 km/h). 
Philip De Vroe ging voor de volle 3 ronden of 21 km en werd 20ste op 33 
deelnemers in een tijd van 2h 01 min 3 sec. (10,41 km/h).  
Ook Marie-France Dubs was de dag voor haar 20 km van Brussel actief 
in Elversele voor de kwb-run.  Ze werkte een rustige 5 km af.  

06. Loop van Vlaanderen 
Geplaatst 20 mei 2014 14:47 

Op zondag 16 mei was het heel warm.  Niet echt een dag voor zware inspan-
ningen maar Linda Van Gool liet zich niet afschrikken door de hitte en trok 
naar Oudenaarde voor de Loop van Vlaanderen over 25 km. De Vlaamse Ar-
dennen heet deze streek en dat staat synoniem voor een aantal pittige klims 
waaronder 3 keer de koppenberg. Deze loopwedstrijd is eerder een trail 
waarbij je vooral moet genieten en ook een beetje afzien...  We hadden Linda 
na dik 3 uur over de streep verwacht maar ze wist ons te verbazen met een 
tijd van 2h 58 min 42 sec.  (8,39 km/h).  Daarmee was ze 753ste op 890 deel-
nemers.  Een heel mooie prestatie gezien de zwaartegraad van deze wed-
strijd!  

 

07. 20 km van Brussel 
Geplaatst 20 mei 2014 14:58  
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Eveneens op zondag 17 mei vond de traditio-
nele 20 km van Brussel plaats. Dit jaar waren 
terug meer dan 40.000 deelnemers aan de 
start en dit jaar ook 5 wolven wat  een record-
aantal is. Dat het zwaar zou worden was voor-
spelbaar. 20 km is niet evident voor minder 
geoefende lopers en de warmte alsook een 
stevige klim op km 17 maakten van deze wed-

strijd een pittige uitdaging. De hulpdiensten moesten dit jaar maar liefst 600 
keer tussenkomen. Maar we hebben verstandige wolven en die kennen hun 
grenzen.  
 
Beste prestatie werd neergezet door Hedwig Van Beveren die bij  de 10% 
beste lopers wist te eindigen in een tijd van 1h 31 min 14 sec. (13,22 km/h).    
Ook Hans Laureyn wist in z'n allereerste 20 van Brussel te finishen in een 
mooie eindtijd van 1h 50 min 13 sec. (11,10 km/h). Ook Peter De 
Vleeschouwer wist onder de 2h te blijven met een tijd van 1h 57 min 47 sec. 
(10,39 km/h).    
 
Marie-France bleef in het voetspoor van onze koning lopen (naar het schijnt 
was Mathilde een beetje jaloers?)  en klokte af in 2h 0 min 34 sec.  (10,15 
km/h).  Evelien De Landtsheer kon ik niet terugvinden in de officiële uitslag 
maar via Facebook kwamen we alsnog te weten dat ze wist te eindigen in een 
tijd van 2h 5 min of een kleine 10 km/h.   
Een welgemeende proficiat aan al onze dappere wolven en supporters! 

08. Bedrijvenloop Gent 
Geplaatst 27 mei 2014 03:46  

Dat een midweekwedstrijd een pak volk kan lokken bewijst de jaarlijkse be-
drijvenloop rond de Watersportbaan te Gent. Deze vond plaats op 21 mei 
met in totaal bijna 500 deelnemers. Daaronder ook 5 wolven die de kleuren 
van hun bedrijf of organisatie verdedigden. Zo'n 5 km is ook een unieke gele-
genheid om eens de snelheid te testen wat zowel Tony als Hedwig ook de-
den! 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/br.jpg
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Bedrijvenloop Gent   (498 deelnemers)     

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

44 5 km Tony Demaret 19 min 41 sec 15,09 

64 5 km Hedwig Van Beveren 20 min 17 sec 14,64 

348 5 km Veerle Van Rentergem 28 min 2 sec 10,59 

458 5 km Guy Gaelens 33 min 18 sec 8,92 

466 5 km Rita Van Avermaet 34 min 11 sec 8,69 

  

09. Steentjesloop Laarne en Stadsloop Gent 
Geplaatst 27 mei 2014 04:02  

Op zondag 25 mei vond de traditionele stadsloop 
van Gent plaats. Onder de deelnemers ook 11 
clubgenoten. Sommigen waren erop gebrand om 
eens voluit te gaan. De km- gemiddeldes van 
zowel Matti, Tony, Hedwig, Philip, Rudy en Linda 
zijn hiervan het duidelijke bewijs! Ook een speci-
ale vermelding is de mooie 2de plaats van Gert 
Van Poucke, stichtend lid van onze joggingclub.  
  
Op zaterdagavond 24 mei gingen we ons al eens 
opwarmen in Laarne. Daar liepen de meeste 
wolven, Veerle en Tony uitgezonderd, een rusti-
ge wedstrijd.   

  
 
Steentjesloop Laarne (112 deelnemers  hoofdlopen + 37 
jeugdlopen) 

  

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

17/43 5 km Veerle Van Rentergem 27 min 40 sec 10,84 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/gentdom04.jpg


 
49 

 

18/43 5 km Rudy Vande Velde 29 min 9 sec 10,29 

27/43 5 km Marie-France Dubs 31 min 57 sec 9,39 

28/43 5 km Dominique Van den Daele 31 min 57 sec 9,39 

34/43 5 km Rita Van Avermaet 35 min rond 8,57 

38/43 5 km Guy Gaelens 36 min 19 sec 8,26 

4/14 7,5 km Tony Demaret 31 min 8 sec 14,45 

19/28 10  km Philip De Vroe 58 min 20 sec 10,29 

     

Stadsloop Gent (1550 deelnemers. 5 km ; 
3980 deelnemers 10 km) 

    

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

2 9,83 km Gert Van Poucke 29 min 39 sec 19,89 

32 9,83 km Matti Buysse 34 min 31 sec 17,09 

165 9,83 km Tony Demaret 38 min 55 sec 15,16 

326 9,83 km Hedwig Van Beveren 40 min 58 sec 14,4 

1628 9,83 km Philip De Vroe 49 min 53 sec 11,82 

1758 9,83 km Rudy Vande Velde 50 min 35 sec 11,66 

2300 9,83 km Linda Van Gool 53 min 38 sec 11 

3076 9,83 km Veerle Van Rentergem 58 min 14 sec 10,13 

3846 9,83 km Rita Van Avermaet 1h 7 min 7 sec 8,79 

3851 9,83 km Dominique Van Den Daele 1h 7 min 13 sec 8,77 

3852 9,83 km Marie-France Dubs 1h 7 min 13 sec 8,77 

3929 9,83 km Guy Gaelens 1h 10 min 7 sec 8,41 

  

  

 

  

 

  

 
 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/gentdom01.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/gentdom02.jpg
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10. Biervliet, Averbode en Melsele 
Geplaatst 1 jun. 2014 14:29  

Op woensdag 28 mei waren we te gast in het gezelli-
ge Biervliet, een historisch stadje tussen Terneuzen 
en Breskens.   Er was mogelijkheid om één tot vier 
rondjes van 2,5 km te lopen.  In totaal waren er een 
kleine 140 deelnemers voor de hoofdlopen. 
Voor Matti Buysse en Bart Teirlynck was het een 
snelheidstest want ze kozen beiden voor een "snelle" 
2,5 km.  Rudy Vande Velde hield het bij het wat tra-

gere lange werk en liep 4 rondjes of de volle 10 km. Intussen is de uitslag 
beschikbaar en Matti won de 2,5 km in 8 min 15 sec. (18,18 km/h). Bart volg-
de als 4de in 8 min 48 sec. (17,04 km/h).  Rudy werd 46ste op de 10 km in 56 
min 42 sec. (10,58 km/h). 
  
Op donderdag 29 mei trok Bart Teirlynck  naar de abdijenloop in  Averbo-
de voor een 10 mijl of 16 km. En de uitslag leert ons dat Bart in bloed-
vorm verkeert. Hij werd 62ste op 2290 deelnemers in een tijd van 1h 3 min 
45 sec. Dat is goed voor een meer dan respectabel gemiddelde van 15,06 
km/h!   

  
Op zondag 1 juni waren Rudy Vande Vel-
de en Dominique Van den Daele actief in de aardbei-
enrun van Melsele (gemeente Beveren).  Daar waren 
meer dan 400 lopers voor de wedstrijden van 5 en 10 

km. Rudy en Dominique namen beiden deel aan die 10 km (241 deelne-
mers). Het was vrij warm maar gelukkig stak er nu en dan ook een windje 
op.  Na een zeer rustig eerste rondje in 28 min 30 kon Rudy nog wat versnel-
len in de 2de ronde om te finishen als 187ste  in 56 min rond (10,71 km/h).  
Dominique volgde als 238ste in 1h 6min 8 sec. (9,07 km/h).  Achteraf moch-
ten, net als in de veldlopen, alle deelnemers in volgorde van aanschuiven om 
iets te kiezen van de prijzentafel.  De tafel was dus al heel wat leger toen 
Rudy en Dominique aan de beurt kwamen.  Maar er gingen toch 2 flesjes 
rode wijn van goede kwaliteit (aan het etiket te zien) richting Wachtebeke.  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/bier.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/mel.jpg
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11. Maria-Aalter 
Geplaatst 4 jun. 2014 02:22 

Op vrijdag 30 mei was er ook nog een jogging in Ma-
ria-Aalter met 124 lopers. Er was keuze tussen 5,34 
km en 10,68 km. Drie wolven kwamen hier aan de 
start. Op de 5,38 km werd Bart Teirlynck 8ste in 19 
min 58 sec. (16,05 km/h).  Maria Van Belle volgde als 
48ste op 54 deelnemers in 31 min 3 sec. (10,32 km/h). 

Kevin De Wulf koos voor de langste afstand van 10,68 km en eindigde als 
41ste op 69 deelnemers in 52 min 41 sec. (12,16 km/h).  

 

12. Zwoel loopweekend 
Geplaatst 9 jun. 2014 05:23 

Op vrijdagavond 6 juni en zaterdag 7 juni was er een overaan-
bod aan wedstrijden in de streek. Op vrijdagavond kon je te-
recht in Lovendegem en Waarschoot. Op zaterdag was er 
Gentbrugge en Watervliet. Jammer dat er zoveel wedstrijden 
samenvielen...   
Daar bovenop stegen de temperaturen tot 25 à 30 graden en 

was de luchtvochtigheid hoog. Het was dan ook niet te verbazen dat 
de opkomst bij alle loopwedstrijden lager dan normaal was.    
 
Wij hadden wolven aanwezig in Waarschoot, Lovendegem en Gentbrugge.    
Ze kozen met deze weersomstandigheden allen voor de kortere afstanden... 

  
 
 

Drie van onze wolven behaalden trouwens een podium-
plaats.  Bart stond maar liefst 2 keer op het podium (Lo-
vendegem en Gentbrugge) en ook Tony wist in Waar-
schoot in de top 3 te eindigen. De officiële uitslag van 
Kevin hebben we zelf aangepast. Hij werd niet  laatste in 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/aal.jpg
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Lovendegem op de 5800 meter maar nam deel aan de 8700 meter !   Kevin is 
dus (vermoedelijk) niet, zoals sommige andere wolven doen, verloren gelo-
pen. Enfin, het is van horen zeggen...   
  
Hierbij de uitslagen: 
  

Waarschoot (131 dlnrs. hoofd-
lopen) 

h min sec afstand km/h rangschikking 

Maria Van Belle 0 26 3 4300 9,90 42/64 

Dominque Van den Daele 0 26 56 4300 9,58 43/64 

Rita Van Avermaet 0 30 21 4300 8,50 51/64 

Guy Gaelens 0 30 22 4300 8,50 52/64 

Tony Demaret 0 31 33 7800 14,83 3/33 

Linda Van Gool  0 45 8 7800 10,37 24/33 

Philip De Vroe 0 45 8 7800 10,37 25/33 

Rudy Vande Velde 0 45 9 7800 10,37 26/33 

Lovendegem ( 162 dlnrs. hoofd-
lopen) 

            

Bart Teirlynck 0 10 9 2900 17,14 3/31 

Kevin De Wulf 0 43 56 8700 11,88 22/37 

Gentbrugge ( 165 dlnrs. hoofd-
lopen) 

            

Bart Teirlynck 0 14 51 4100 16,57 3/65 

Veerle Van Rentergem 0 23 20 4100 10,54 47/65 

Philip De Vroe 0 23 22 4100 10,53 48/65 

Tony Demaret 0 28 42 7100 14,84 11/68 

Rudy Vande Velde 0 39 59 7100 10,65 45/65 
 

13. Eeksken Sleidinge 
Geplaatst 14 jun. 2014 15:04  

Voor de kermisloop in Eeksen-Sleidinge op vrijdag de 13de kwamen er 209 
lopers opdagen. Het betrof tevens de 3de wedstrijd van de Lovendegem 
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Cup. Ook onze club was aanwezig met een mooie delegatie van 12 lopers !  
Een aantal van onze wolven deed het rustig aan. Voor Michael was het z'n 
eerste wedstrijd in wolvenshirt. 
  
Er was keuze tussen 1,2 of 3 rondjes. Het was vrij warm maar gelukkig brach-
ten de bomen langs de Lieve, waarlangs een groot deel van het parcours liep, 
enige schaduw en verkoeling.   
  
Hierbij de uitslagen van onze wolven: 

Korte afstand 5,6 km (101 
dlnrs.) 

h min sec afstand km/h rangschikking 

Bart Teirlynck 0 21 48 5600 15,41 5 

Matti Buysse 0 25 9 5600 13,36 12 

Veerle Van Rentergem 0 35 16 5600 9,53 80 

Maria Van Belle 0 35 16 5600 9,53 81 

Dominique Van den Daele 0 43 1 5600 7,81                           94 

Middenafstand 10,3 km (70 
deelnemers) 

            

Kevin De Wulf 0 49 57 10300 12,37                           28 

Michael Verstraeten 0 58 47 10300 10,51                           59 

Rudy Vande Velde 0 58 48 10300 10,51                           60 

Linda Van Gool 0 59 18 10300 10,42                           61 

Lange afstand 14,9 km (38 
deelnemers) 

            

Tony Demaret 1 1 42 14900 14,49                             8 

Marnix Hillaert 1 3 32 14900 14,07                           11 

Hedwig Van Beveren 1 6 49 14900 13,38                           18 

  

14. Reynaertloop Belsele 
Geplaatst 15 jun. 2014 14:39  

Op zondag 15 juni trokken we richting Waasland.  De Reynaertloop 
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te Belsele  is een organisatie van AC Waasland en trekt jaarlijks een pak deel-
nemers. Het mooie loopweertje was dit jaar goed voor een 400-tal deelne-
mers waarvan een 310 voor de hoofdlopen van 4 km, 8 km en 16 km.  Dit jaar 
voelden we ons een beetje als ramptoeristen. Dat het onweer van vorig 
weekend met hagelstenen zo groot eieren zware schade had toegebracht in 
de omgeving van Sint-Niklaas hadden we al gelezen en gezien in kranten en 
tv.  Maar nu konden we het met onze eigen ogen vaststellen. Tal van daken 
en dakramen waren zwaar beschadigd, serres helemaal stuk, auto's gespik-
keld met builen,...  Het was confronterend !  
  

 
 

 
Terug nu naar het sportieve luik.  Voor de 4 km waren er 131 deelne-
mers. Dominique Van den Daele werd 115de in 25 min 38 sec. (9.36 km/h). 
De overige 4 wolven namen deel aan de 8 km (2 rondjes).  Hier waren er 87 
deelnemers. Tony Demaret werd 10de in 41 min 49 sec. (15.09 km/h).  Philip 
De Vroe volgde als 58ste in 41 min 8 sec. (11,67 km/h).  Een kleine  minuut 
later volgde Rudy Vande Velde als 66ste in 42 min 3 sec. (11,41 km/h).  En op 
plaats 83 volgde Veerle Van Renterghem in 48 min 27 sec. (9,91 km/h). 
  
En ook de après was gezellig: een ruim terras , tripel karmeliet van het vat en 
goed gezelschap...  Meer is er is niet nodig voor een geslaagde namiddag!  
 

15. Kaprijke, Gent en Bassevelde 
Geplaatst 25 jun. 2014 04:44  

Vorig weekend was het midzomer en dat is synoniem voor 
een gevulde loopkalender.   Omdat kiezen moeilijk is heb-
ben heel wat wolven deelgenomen aan meerdere loop-
wedstrijden.  Op vrijdagavond waren we met 13 in Kaprij-
ke, zaterdagnacht waren er 12 wolven die deelnamen aan 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/gent.gif
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de midzomernachtrun te Gent en op zondagmorgen was er nog een loopdes-
sert in Bassevelde met de ezelsbierloop. Hier waren 4 wolven present. 
  
Meer wolven die deelnemen aan wedstrijden betekent ook meer werk voor 
uw reporter ter plaatse. Maar dat doen we met plezier! Hieronder een over-
zicht van de wedstrijdprestaties van het voorbije weekend. Voor Bassevelde 
werd er geen officiële uitslag opgemaakt. 
  
Wolven zijn nachtdieren en dat zien we ook aan de uitstekende prestaties in 
de midzomernachtrun te Gent. Sommigen kregen er na hun wedstrijd niet 
genoeg van en bleven nog uren doordansen aan de watersportbaan. Anderen 
trokken nog naar een nachtcafé in Evergem om de wolvendorst te laven. 
Volgend weekend trekken we naar Waasmunster en Merelbeke... 
  
Jogging Kaprijke (234 deelnemers hoofdlopen)     

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

6/150 5,1 km Bart Teirlynck 18 min 53 sec 16,2 

17/150 5,1 km Tony Demaret 20 min 16 sec 15,10 

32/150 5,1 km Kevin De Wulf 22 min 13 sec 13,77 

40/150 5,1 km Merel Demaret 23 min 48 sec 12,86 

57/150 5,1 km Rudy Vande Velde 25 min 35 sec 11,96 

70/150 5,1 km Linda Van Gool 27 min 21 sec 11,19 

93/150 5,1 km Veerle Van Rentergem 30 min 18 sec 10,10 

100/150 5,1 km Maria Van Belle 30 min 42 sec 9,97 

107/150 5,1 km Dominique Van Den Daele 31 min 40 sec 9,66 

122/150 5,1 km Guy Gaelens 34 min 31 sec 8,87 

123/150 5,1 km Rita Van Avermaet 34 min 32 sec 8,86 

41 /64 10,2 km Michael Verstraeten 54 min 28 sec 11,24 

43 /64 10,2 km Philip De Vroe 54 min 43 sec 11,18 

     

     

Midzomernachtrun Gent (4669 deelnemers : 2881 voor de 10   
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km en 1788 voor de 15 km) 

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

2164 10 km Dominique Van den Daele 1h 4 min 17 sec 9,33 

2165 10 km Veerle Van Rentergem 1h 4 min 17 sec 9,33 

2420 10 km Guy Gaelens 1h 7 min 7 sec 8,90 

2701 10 km Rita Van Avermaet 1h 11 min 13 sec 8,43 

39 15 km Tony Demaret 1h 0 min 59 sec 14,76 

56 15 km Marnix Hillaert 1h 1 min 58 sec 14,52 

130 15 km Hedwig Van Beveren 1h 5 min 29 sec 13,74 

904 15 km Philip De Vroe 1h 20 min 19 sec 11,21 

1161 15 km Rudy Vande Velde 1h 24 min 30 sec 10,65 

1331 15 km Mariet Van Moorhem 1h 27 min 45 sec 10,26 

1333 15 km Michael Verstraeten 1h 27 min 45 sec 10,26 

1336 15 km Evelien De Landtsheer 1h 27 min 45 sec 10,26 

 
 

    

Ezelsbierloop   Bassevelde     

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

  5,2 km Rudy Vande Velde N.A.   

  5,2 km Maria Van Belle N.A.   

  5,2 km Dominique Van den Daele N.A.   

  5,2 km Rita Van Avermaet N.A.   

   

16. Waasmunster en Merelbeke 
Geplaatst 30 jun. 2014 02:20  

De weerberichten voor het weekend waren ongunstig voor zonnekloppers. Er 
werd heel wat regen voorspeld. Maar zowel zaterdag in Waasmunster als 
zondag in Merelbeke bleef de regen achterwege tijdens de wedstrijd.  Inte-
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gendeel zelfs, de zon was van de partij en de temperaturen klommen vlotjes 
boven de 20 graden. 

  
De 10 mijl van Waasmunster is in 5 jaar tijd 
uitgegroeid tot een klassieker.   Vorig jaar 
was de wedstrijd goed voor 1.000 lopers 
voor de 7 km en de 10 mijl.  Dit jaar( 
28 juni) waren er een kleine 900 deelnemers 
waarvan 235 voor de 7 km en 660 voor de 10 
mijl.  Voor een super tijd moet je niet naar 
Waasmunster trekken. Het parcours, met 
diverse hellingen en heel wat onverharde 
stukken, is daarvoor te zwaar.  Maar je kan 

wel genieten van de vele mooie stukjes natuur die Waasmunster rijk is. Dit 
jaar stonden ook 11 wolven aan de start waarvan 10 voor de 10 mijl. Net als 
vorige week in de midzomernachtrun te Gent legden we beslag op enkele 
mooie ereplaatsen !  
 
De meeste deelnemers hadden last van het zwoele weer en de tijden waren 
minder scherp dan vorig jaar. Omstreeks 18h, alle lopers waren intussen bin-
nen, begon het onophoudelijk te regenen. Onder het tentzeil hielden we 
echter nog een uitgebreide après met het degusteren van enkele lokale 
streekbieren. We waren net op tijd terug thuis voor de strafschoppen in de 
voetbalwedstrijd Brazilië-Chili... 
  
Op zondag 29 juni waren we terug op post in Merelbeke voor ATS-run van 
Kurt en Sonja. Dit is een aflossingsmarathon waaraan dit jaar 72 ploegen van 
6 lopers deelnamen. We hadden geen ploeg ingeschreven maar Rudy en Lin-
da namen wel deel aan de individuele 5 km.  
  
En we mogen zeker onze supporters niet vergeten. Marie-France en Philip 
sukkelen met een blessure maar waren op zaterdag en zondag wel op post 
als vurig supporter! Ook Dominique was zondag op post als supporter.  
  
Nu nog de uitslagen: 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/waas.jpg
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10 mijl van Waasmunster (660 deelnemers)     

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

35 16100 Bart Teirlynck 1h 5 min 26 sec 14,76 

45 16100 Tony Demaret 1h 6 min 16 sec 14,58 

48 16100 Marnix Hillaert 1h 6 min 57 sec 14,43 

117 16100 Hedwig Van Beveren 1h 12 min 57 sec 13,24 

243 16100 Wim Laureys 1h 19 min 14 sec 12,19 

459 16100 Michael Verstraeten 1h 32 min 24 sec 10,45 

536 16100 Linda Van Gool 1h 36 min 33 sec 10,01 

548 16100 Rudy Vande Velde 1h 37 min 50 sec 9,87 

552 16100 Mariet Van Moorhem 1h 38 min 10 sec 9,84 

655 16100 Guy Gaelens 2h 1 min 1 sec 7,98 

     

     

7 km van Waasmunster (235 deelnemers)      

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

192 7000 Dominique Van den Daele 48 min 23 sec 8,68 

     

ATS-run Merelbeke ( 72 ploegen Ekiden + 58 dlnrs. 10 km & 
74 dlnrs. 5 km) 

  

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

14/74 4800 Rudy Vande Velde 24 min 7 sec 11,94 

23/74 4800 Linda Van Gool 25 min 56 sec 11,11 
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juli en augustus 2014 

01. Vinderhoute en Zeebrugge 
Geplaatst 7 jul. 2014 04:52  

Het zwaartepunt van het eerste weekend van juli 
lag op vrijdagavond. Met 10 wolven waren we in 
Vinderhoute voor de trappistenloop. Bart Teir-
lynck verkoos de strandloop van Zeebrugge. 
  
Ooit waren er bijna 1.000 deelnemers voor 
de trappistenloop van Vinderhoute . Dit jaar 
moest de organisatie het stellen met een kleine 
600 lopers. Toch nog altijd een flink aantal in de 
wetenschap dat er die avond 2 W.K.-wedstrijden 
op de agenda stonden en de weersvoorspellingen 
onzeker waren (onweersdreiging). Minpuntje is 

toch wel de gestegen inschrijvinsprijs. Deelnemen kost tegenwoordig 8 tot 10 
euro bij een daginschrijving. Dat worden wel heel dure trappistjes. Maar voor 
het overige was het een prima organisatie. Ook dit jaar was de formule: per 
rondje (max. 4) verdien je een trappist. Startend met een donkere Westmal-
le, vervolgens een rode Chimay, dan de enig echte Orval en dan tenslotte een 
Rochefort. De Westvleteren was voorbehouden voor de tombola waar er een 
bak werd verloot onder de aanwezige deelnemers. Ook dit jaar ging deze 
prijs aan onze (wolven)neus voorbij.  
  
Sportief hadden we wolven op alle afstanden. Officieel was het het 3,3 km 
per rondje. Op mijn GPS kwam ik voor 4 rondjes net onder de 13 km uit.  
  
Op de 3,3 km met 83 deelnemers vinden we Merel Demaret terug op plaats 
29 (18 min 13 sec., 10.87 km/h) en Rita Van Avermaetop plaats 72 (24 min. 
23 sec. , 8.12 km/h). We hadden ook Guy Gaelens gespot maar in de uitslag 
komt hij niet voor. Voor Merel en Rita was het een oefenloopje want Merel 
had in het weekend ook nog een pistewedstrijd op het progamma staan. Rita 
en Guy waren na de loop behulpzaam in de catering. P.S. Rita, ten onrechte 
heb ik je vorige week niet vermeld bij de aanwezige supporters in Waasmun-

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/girl.jpg
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ster. Door ziekte kon je niet deelnemen maar je hebt ons samen met je hond 
Hummer wel enthousiast aangemoedigd ! 
  
Voor de 6.6 km (2 rondjes) waren er 135 deelnemers. Hier kwamen Veerle 
Van Rentergem en Maria Van Belle samen over de meet als 77ste en 78ste in 
40 min 13 sec. (9.85 km/h). Iets verder volgde Dominique Van den Daele als 
97ste in 42 min 15 sec. (9.37 km/h).  
  
102 deelnemers kozen voor 3 rondjes of 9.9 km. Hier werd Tony Dema-
ret 6de in 40 min 6 sec (14.81 km/h). 
  
De meeste deelnemers kozen 4 rondjes of 13.2 km. Hier zette Geert De 
Bock een heel knappe prestatie neer. Hij werd 8ste op 216 deelnemers in 52 
min 42 sec. (15.03 km/h). Ook bij Michael Verstraeten liep het lekker. Hij 
werd 133ste in 1h 12 min 38 sec. (10.90 km/h). Rudy Vande Velde volgde als 
157ste in 1h 15 min 18 sec. (10.52 km/h). Zowel Michael als Rudy liepen 3 
rustige rondjes om in de laatste ronde nog flink te versnellen.  
  
Ook op vrijdagavond was Bart Teirlynck actief in de strandloop van Zeebrug-
ge. Hier waren er 223 lopers voor een 5 of 10 km. Bij zo'n strandloop moet je 
niet hopen op toptijden. Je moet vooral genieten van de zee en ook ook een 
beetje afzien op de stroken met mul zand. Bart werd 15de op 136 deelne-
mers voor de 10 km. Z'n tijd van 42 min 50 sec. was goed voor een gemiddel-
de van 14,01 km/h.  

02. Vlaamse feestlopen in Zevergem, Assenede en 

Diksmuide 
Geplaatst 12 jul. 2014 11:10  

Op de Vlaamse feestdag van 11 juli was er een ruime keuze aan lopen. Er 
werden 10 wolven gespot in Zevergem, Assenede en Diksmuide.  
  
De jogging van Zevergem trekt ieder jaar een pak deelnemers. Een belangrijk 
aandeel in het succes van deze jogging ligt bij Antoine Matthys die wekelijks 
present is op één of meerdere joggings. En dit jaar was het niet anders. In 
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totaal waren er 527 deelnemers waarvan heel lopers uit andere provincies. Er 
was keuze tussen één of twee rondjes van 5 km. Als het wat meer is dan de 
officiële afstand mag het ook gezegd en gecorrigeerd worden. Mijn G.P.S. gaf 
5,05 km per rondje.  
De deelnemers waren netjes verdeeld over de 2 afstanden nl. 264 lopers voor 
de 10,1 km en 263 lopers voor de 5,05 km. En zo was het ook het geval met 
onze 4 wolven in Zevergem.  
De loopomstandigheden waren dit jaar optimaal. De temperaturen lagen iets 
onder de 20 graden en er was noch wind noch regen. Ideale omstandigheden 
dus om eens door te lopen...  
  
Tony Demaret behaalde één van zijn beste resultaten van de voorbije jaren. 
Met een tijd van 39 min 52 sec. dook hij op de 10.1 km onder de 40 minuten. 
Goed voor een gemiddelde van 15,2 km/h ! Hij werd hiermee 11de. 
Ook Rudy Vande Velde was heel tevreden met zijn 53 min 41 sec. (11,28 
km/h). Hij werd 175ste op de 10,1 km. 
Op de 5.05 km werd Guy Gaelens 194ste in 33 min 41 sec. (9 km/h). Eén mi-
nuutjes later volgde Rita Van Avermaet als 210de in 34 min 41 sec. (8,73 
km/h).  
  
Iets dichter bij huis was er de kiekenloop in Nieuwburg-Assenede. Hier wa-
ren 5 wolven present. Ze namen allen deel aan de kortere afstanden nl. één 
of twee rondjes van 3,8 km. Op de langere afstanden (3 of 4 rondjes) hadden 
we geen wolven.  
Op de 3,8 km werd Bart Teirlynck knap 2de op 47 deelnemers in 13 min 51 
sec. (16,46 km/h).  
Ook Kevin De Wulf was goed op dreef met een 22ste plaats op 66 deelne-
mers op de 7,6 km. Z'n tijd bedroeg 34 min 20 sec. (13,28 km/h). 
Veerle Van Rentergem volgde als 50ste in 43 min 28 sec (10,49 km/h). Iets 
verder volgde Maria Van Belle als 61ste (45 min 5 sec. ; 10.11 km/h) 
en Dominique Van den Daele als 64ste (47 min 19 sec ; 9.63 km/h). 
  
En ook Philip De Vroe was terug op post na zijn blessure. Hij combineerde z'n 
vakantie aan zee met een loopwedstrijd in Diksmuide. Aan het resultaat te 
zien is de conditie nog steeds prima. Hij werd 87ste op 111 deelnemers op de 
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15,4 km in 1h 22 min 55 sec. (11,1 km/h). 

03. Brakel 
Geplaatst 14 jul. 2014 14:23  

Op zondag 13 juli zochten we eens wat verdere oorden op. Voor de meeste 
wolven was het hun allereerste raploperkesloop te Brakel. Waar de naam 
van deze loop vandaan komt weet ik niet maar rap lopen op dit zware par-
cours was allesbehalve evident. Het betrof een rondje van 5,3 km in het hart 
van de Vlaamse Ardennen. Ongeveer 500 meter na de start verlieten we de 
dorpskom van Brakel en starte een klim van in bijna 2 km. Er zaten enkele 
stukken vals plat tussen maar ook een paar langere stukken met stijgingsper-
centages van boven de 10%. Eenmaal boven volgde een afdaling van een 
kleine 2 km terug richting dorpskern van Brakel waarna nog een aantal stra-
ten in de dorpskern volgenden richting aankomst op de grote markt. Al bij al 
een natuurlijk maar heel pittig parcours. Afhankelijk van de gekozen afstand 
diende dit traject 1 tot 3X te worden afgelegd.  
  
De organisatoren waren heel tevreden met de opkomst dit jaar. Er waren in 
totaal 280 lopers waarvan 252 voor de hoofdlopen van 5.3 km, 10.6 km en 
15.9 km.  
Van onze club was er een delegatie van 8 wolven afgezakt naar Brakel. Bart 
Teirlynck, Dominique Van den Daele en Marie-France Dubs namen niet deel 
aan de wedstrijd maar zorgden wel voor verbale steun langs het parcours (en 
de nodige sfeerfoto's voor op facebook). De 5 andere wolven namen wel deel 
aan de wedstrijd.  
Rita Van Avermaet zette samen met haar loopmaatje Tamara Vervaet een 
heel mooie prestatie neer op dit zware parcours. Ze werden 109de en 110de 
op de 5.3 km in 34 min 55 sec. (9.10 km/h). Er waren 135 deelnemers op 
deze afstand. 
Kevin De Wulf koos voor 2 rondjes en werd 25ste op 76 deelnemers in 54 
min 55 sec. (11.58 km/h). 
  
Onze overige 3 wolven kozen voor 3 rondjes van in totaal 15.9 km. Na z'n 
knalprestatie van vrijdag in Zevergem liep Tony Demaret terug een sterke 
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wedstrijd. Hij werd 8ste in 1h 6 min 35 sec (14.32 km/h). Philip De 
Vroe en Rudy Vande Velde, beiden ook actief op vrijdagavond, kozen voor 
een intensieve duurtraining. Ze werden 38ste en 39ste in 1h 40 min 9 sec. 
(9.53 km/h).  
  
Tijdens de wedstrijd bleef het, op een klein buitje na, grotendeels droog. 
Maar op de terugweg naar huis werden we vergast op een stevige donderbui 
met plensregen en wateroverlast. Gelukkig waren we hiervan bespaard ge-
bleven tijdens de wedstrijd. Maar het was al bij al een leuke loopervaring in 
de Vlaamse Ardennen die vatbaar is voor herhaling.  
 

04 Moerbeke 
Geplaatst 17 jul. 2014 13:30  

Dacht je nu werkelijk dat ik wat blauwig 
onder de treurwilg tussen de chrysanten 
bleef liggen? Ik kroop van mijn zonnema-
tras recht in mijn sporttenue. Mijn gps-
klok tikte immers naar 19 uur. 27 graden 
in de schaduw, maar mijn kuiten wilden 
rennen, de rede was even op vakantie. 
Het aantal wolven was averechts evenre-
dig met Celsius, maar we startten in een 

zonovergoten stil landschap dat lag te grillen en onze huigjes verdroogde. 
Bart schoot het bos in, zielig alleen en wat verloren, maar gemotiveerd. Luc 
koos voor een amicale stille loop samen met Dirk die lachte toen die de ko-
nijntjes zag omdraaien om met hun wit staartje ons voorbij te zwaaien. 
De hitte deed ons hallucineren over al die jonge clubleden die zo veerkrachtig 
en vlot in de voorbije maanden mee jogden, maar nu op reis zijn of afgehaakt 
hebben. Runnen in groep is als het caprioleren van een kievit; de buizerd 
keek verlangend uit over de meersen, slechts drie prooien in fel geel. De dou-
che nadien spoelde ons weer zuiver, de terugtocht: een geluidloze wandeling 
naar een koele nacht.  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/mhl/mhl (25).JPG
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05. Puffen in Sint-Margriete 
Geplaatst 22 jul. 2014 05:35  

Vrijdagavond 18 juli. Het is intussen 19h maar de thermometer in de wagen 
wijst nog steeds 33 graden aan wanneer we aankomen in het grensdorp-
je Sint-Margriete. Je moet een beetje (loop)gek zijn om te lopen in zo'n weer. 
Toch zijn er nog zo'n 182 lopers voor de hoofdafstanden van 5,8 km, 10,2 km 
en 10 mijl. Alleen zie je dat de korte afstanden dit jaar duidelijk de voorkeur 
genieten: 84 lopers voor de 5,8 km, 60 lopers voor de 10,2 km en 32 moedi-
gen voor de 10 mijl. In andere jaren zijn er heel wat meer kandidaten voor de 
10 mijl. 
Onder de deelnemers ook 6 moedige wolven waarvan 4 op de korte afstand 
en 2 op de 10 km.  
  
Op de 5,8 km vinden we Maria Van Belle terug op plaats 68 in een tijd van 38 
min 21 sec. (9.18 km/h) gevolgd door Guy Gaelens op plaats 71 (38 min 54 
sec ; 9.05 km/h), Dominique Van den Daele op plaats 72 (39 min 17 sec ; 8.96 
km/h) en Rita Van Avermaet op plaats 80 (46 min 58 sec ; 7.49 km/h). Niet 
echt toptijden maar wel een verstandige keuze om bij deze weersomstandig-
heden het heel rustig aan te doen.  
  
Op de 10,2 km deed Bart Teirlynck het minder rustig aan. Het was afzien 
geblazen maar de prestatie resulteerde in een 6de plaats en een tijd van 42 
min 29 sec. (14,42 km/h). Rudy Vande Velde koos onmiddellijk voor een heel 
rustig tempo en werd 45ste in 1h 2 min 5 sec (9.86 km/h). Maar zelfs een 
heel rustig tempo kan bij zo'n temperaturen heel inspannend zijn !  
  
Maar achteraf waren we allemaal tevreden en de frisse pint smaakte dubbel 
zo lekker! 

06. Sinaai en Grembergen 
Geplaatst 22 jul. 2014 06:10  

Voor zaterdag 19 juli werden nog hogere temperaturen voorspeld dan in 
Sint-Margriete. In de praktijk viel dat zaterdagnamiddag in Sinaai eigenlijk 
best mee. De vele wolken en het dreigende onweer zorgde ervoor dat de zon 
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niet constant op de lopers scheen. En een aangenaam briesje zorgde voor 
wat extra afkoeling. Het bleeft nog steeds heel warm met temperaturen tus-
sen 25 en 30 graden maar in vergelijking met Sint-Margriete waren de loop-
omstandigheden beter. 
  
Door de weersvoorspellingen waren er in dit jaar voor de RTS-
Stenenmuurloop duidelijk heel wat minder deelnemers. Voor de 1,2 of 3 
rondjes van 3.6 km waren er iets minder dan 110 deelnemers.  
Rudy Vande Velde koos voor 2 rondjes of 7.2 km. Hij werkte die af in 39 min 
rond of officieel 11.1 km/h. De GPS-afstand gaf evenwel 6.9 km aan waardoor 
de echte snelheid eerder rond de 10.7 km/h lag. Toch nog altijd reden tot 
tevredenheid in deze weersomstandigheden. Rudy werd 18de op 32 deelne-
mers. 
Wim Laureys speelde een thuismatch in Sinaai. Onder het goedkeurend oog 
van de familie en partner Mariet Van Moorhem liep hij z'n ziel uit het lijf op 
de 10.8 km. Hij werd uiteindelijk 25ste in een tijd van 51 min 36 sec (12.55 
km/h). Zelfs als we de afstand corrigeren naar 10.4 km is dit nog steeds goed 
voor een mooi gemiddelde van 12.1 km/h!  
  
Ook op de nationale feestdag van 21 juli waren er her en der wat lopen. Met 
3 wolven trokken we naar Grembergen bij Dendermonde voor de Schelde- en 
Denderjogging van AC Denderland. Het parcours strekt zich grotendeels uit, 
zoals de naam al aangeeft, langs de boorden van de Schelde en Dender. Hier 
waren er in totaal iets meer dan 230 lopers voor de hoofdafstanden van 4 
km, 8.3 km en 16.6 km. De 3 aanwezige wolven kozen allemaal voor de 16.6 
km. Het waren ideale loopomstandigheden: droog , een zon die achter de 
wolken bleef schuilen, een matig briesje en temperaturen van iets meer dan 
20 graden. Ideaal weer dus om eens wat kilometers af te werken in een 
mooie natuurlijke omgeving.  
  
Bart Teirlynck zette, net als in Waasmunster, een heel knappe prestatie neer. 
Hij werd 10de op 65 deelnemers op de 16.6 km in 1h 6 min 58 sec (14.87 
km/h). Op plaats 58 en 59 volgden Rudy Vande Velde en Philip De Vroe die 
samen de wedstrijd uitliepen in 1h 37 min 57 sec. (10.17 km/h). En ook de 
après viel goed mee: een frisse en ook lekkere Orvélo tripel en daarna had 
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Rudy ook nog geluk bij de tombola (aankoopbon bij de plaatselijke sportwin-
kel).  

07. Lopen voor cava en pannekoeken in Zele en Over-

slag 
Geplaatst 31 jul. 2014 01:18  

Op zaterdag 26 juli waren we met een 6-tal wolven op post in Heikant Ze-
le voor de Cava loop. De naam van de loop wijst naar de herinnering die de 
deelnemers krijgen nl. een fles cava. We waren daar niet alleen. Zo'n 230 
deelnemers was duidelijk meer dan wat de organisatoren hadden verwacht. 
Men moest ter plaatse nog heel wat extra startnummers aanmaken maar 
gelukkig bleek de voorraad cava wel voldoende om alle lopers nadien een 
herinnering mee te geven. In Zele kon men kiezen voor 1,2,3 of 4 rondjes van 
net geen 3 km. Door het warme weer liepen heel wat lopers minder rondjes 
dan bij hun inschrijving. Daarom was het achteraf bijzonder moeilijk een cor-
recte uitslag te maken. We wachten nog op de publicatie op internet.  
De deelnemende wolven waren Michael Verstraeten (2 rondjes), Frank 
Schoof (3 rondjes), Tony Demaret (4 rondjes), Rudy Vande Velde (4 rondjes) 
en Philip De Vroe (4 rondjes). Voor Frank was het z'n eerste optreden voor 
J.C. Moerbeke. Hartelijk welkom bij de wolvenroedel ! 
De meeste wolven deden het rustig aan behalve Michael. Die wou net voor 
z'n vakantie nog eens een snelheidstest doen over 2 rondjes of een goede 5 
km. Een geslaagde test trouwens want hij kwam uit rond de 12 km/h. Van 
zodra de uitslag op internet wordt gepubliceerd vullen we dit verslag nog 
aan. 
  
Op zondag 27 juli waren we terug op post in Overslag-Wachtebeke voor de 
pannekoekenloop georganiseerd door het plaatselijk kermiscomité i.s.m. AS 
Rieme. Hier waren er iets meer dan 100 deelnemers waaronder 10 wolven. 
En ook hier was er een wedstrijddebutant. Levy Daelman werkte dit voorjaar 
nog een S2R af en slaagde erin in zijn allereerste wedstrijd al meer dan 11 
km/h te lopen !  
  
In Overslag mochten ook 2 wolven een podiumprijs in ontvangst nemen. Bart 
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Teirlynck werd 2de op 4,5 km en Geert De Bock behaalde een 3de plaats op 
de langste afstand van 13,5 km. 
  
Nadat we op zaterdag een fles cava naar huis mochten meenemen was de 
herinnering hier een "pannenkoek" met een drankje en als toetje nog een 
streekbiertje om mee te nemen.  
  
Hierbij het overzicht van alle wolvenprestaties in Overslag: 
Overslagse Pannekoekenloop (101 dlnrs.   Hoofdlopen)   

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

2/35 4500 m Bart Teirlynck 16 min 48 sec 16,48 

30/35 4500 m Veerle Van Rentergem 27 min 23 sec 9,92 

31/35 4500 m Dominique Van den Daele 28 min 37 sec 9,52 

6/42 9000 m Tony Demaret 36 min 46 sec 14,81 

21/42 9000 m Kevin De Wulf 44 min 47 sec 12,14 

23/42 9000 m Frank Schoof 45 min 28 sec 11,93 

27/42 9000 m Levy Daelman 48 min 58 sec 11,12 

32/42 9000 m Rudy Vande Velde 52 min 53 sec 10,28 

33/42 9000 m Philip De Vroe 52 min 56 sec 10,27 

3/24 13500 m Geert De Bock 55 min 7 sec 14,71 

  

08. De Katte, Hoetsel en de "grote hoek" 
Geplaatst 5 aug. 2014 08:45  

De titel roept ongetwijfeld vragen op. De Katte ligt 
in Zelzate, Hoetsel in Zomergem en de "grote 
hoek" situeert zich in het azaleadorp Beervelde. 
Op al deze wedstrijden waren wolven aanwezig. 
De wedstrijden in Zelzate en Zomergem vonden 
plaats op zaterdagnamiddag 2 augustus. Beervelde 
was op zondagmorgen 3 augustus. 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/lin01.jpg
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De meeste wolven trokken naar Zelzate. Daaronder ook een aantal club-
genoten die al een aantal weken/maanden niet meer aan een wedstrijd 
hadden deelgenomen. Altijd goed om eens bij te praten...  
Philip was de eenzame wolf in Hoetsel Zomergem. 
  
De jogging te Beervelde was de allereerste editie en de organisatoren 
hadden amper publiciteit gevoerd. Meer dan een 20-tal deelnemers wa-
ren er niet maar daaronder wel 4 wolven nl. Geert De Bock, Linda Van 
Gool, Philip De Vroe en Rudy Vande Velde die allen deelnamen aan de 
11.56 km. Er was geen tijdsopname maar we kunnen wel meegeven dat 
Geert won met een snelheid van meer dan 15 km/h en dat Rudy, Linda, 
en Philip er een gezellige training van maakten aan een snelheid van ca. 
9.5 km/h. En meer nog: zowel Geert als Linda (zie foto)mochten op het 
podium gezien ze in de top 3 eindigden. En dat is niet onopgemerkt ge-
beurd. Geert Frickelo (JC Aalter) nam hiervan foto's! Link:  
http://www.bloggen.be/geert_frickelo/archief.php?ID=2558601  
  
Hierbij de uitslagen van onze wolven in Zelzate en Zomergem : 
Jogging De Katte Zelzate (148 dlnrs.  Hoofdlopen)    

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

40/73 4550 m Linda Van Gool 24 min 16 sec 11,25 

58/73 4550 m Dominique Van den Daele 26 min 40 sec 10,24 

62/73 4550 m Maria Van Belle 27 min 10 sec 10,05 

64/73 4550 m Evelien De Landsheer 27 min 25 sec 9,96 

66/73 4550 m Rita Van Avermaet 29 min 23 sec 9,29 

18/50 9100 m Kevin De Wulf 41 min 45 sec 13,08 

33/50 9100 m Rudy Vande Velde 47 min 37 sec 11,47 

38/50 9100 m William De Fleurquin 49 min 21 sec 11,06 

16/25 13650 m Kurt Goethals 65 min 10 sec 12,57 

     

http://www.bloggen.be/geert_frickelo/archief.php?ID=2558601
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Jogging Hoetsel Zomergem      

     

plaats afstand Naam Tijd km/h 

18/21 10300 m Philip De Vroe 58 min 53 sec 10,5 

 

 
 
 

09. Lovendegem 
Geplaatst 11 aug. 2014 06:09  

Vrijdag 8 augustus 18h30 : uw reporter 
ter plaatse staat in loopkledij te schui-

len onder het afdak van Van Wiemeersch in Sleidinge. Het was de laatste dag 
om de tombolaprijs van de Lovendegemcup van 2013 nog te verzilveren. De 
waardebon van 40 euro wordt nuttig besteed aan een rubberen wiel voor de 
kruiwagen. Het water komt op dat moment letterlijk in bakken uit de lucht 
gevallen...  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/lov.jpg
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Eén uur later staan we toch aan de start van de laatste wedstrijd van 
de Lovendegem-cup 2014 aan de sporthal van Lovendegem. Het is opgehou-
den met regen en de vooruitzichten zijn goed voor de rest van de avond. Al 
bij al zijn er toch nog 190 lopers opgedaagd. En de afwezigen hadden onge-
lijk. Het parcours was her en der wat drassig maar het was voor het overige 
een heerlijk loopweertje met heel wat zuurstof in de lucht bij een aangename 
temperatuur. En de vervelende vliegen bleven achterwege...  
  
Onder de 190 deelnemers waren er 8 wolven waarvan een aantal een heel 
knappe prestatie leverden.  
Zo werd Bart Teirlynck 4de op korte afstand van 4.16 km in 14 min 52 sec 
(16.79 km/h !). Op plaats 36 volgde Veerle Van Rentergem in 22 min 18 sec 
(11.19 km/h !). Dominique Van den Daele volgde als 53ste in 25 min 32 sec. 
(9.78 km/h). Op deze afstand waren er 62 deelnemers. 
  
Op de middenafstand van 8.32 km (2 rondjes) werd Kevin De Wulf 19de op 
60 deelnemers in 37 min 45 sec (13.22 km/h). Ook Rita Van Avermaet koos 
voor wat extra kilometers en volgde als 60ste in 59 min 34 sec. (8.38 km/h). 
  
Linda Van Gool, Philip De Vroe en Rudy Vande Velde kozen allen voor de 
langste afstand. Ze werkten de 3 rondjes of 12.48 km af in 1h 12 min 1 sec. 
(10.40 km/h). Hiermee werden ze respectievelijk 63ste, 64ste en 65ste op 68 
deelnemers.  
  
En de geschiedenis herhaalt zich: Rudy en Dominique winnen opnieuw 2 
waardebonnen bij Van Wiemeersch voor in totaal 40 euro met vervaldatum 8 
augustus 2015... 

10. Zomerlopen Zeeuws-Vlaanderen 
Geplaatst 15 aug. 2014 04:47  

Gedurende de zomer is er zowat iedere dinsdag een zomerloop in één van de 
vele dorpen van Sluis. In de voorbije 3 weken was Matti Buysse er aan het 
werk op de korte afstand. Voor Matti zijn die ideale lopen om terug conditie 
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en snelheid op te bouwen na meer dan 2 maanden blessureleed. 
  
Op 22 juli was hij in Nieuwvliet waar hij 5de werd op de 4.6 km in 16 min 9 
sec. (17.08 km/h - 5/40 heren). Op 29 juli was het criterium te gast in Zuid-
zande. Hier werd Matti 4de in 14 min 55 sec op de 3.7 km (14.88 km/h - 4/36 
heren). En op 8 augustus was het criterium te gast aan het strandpaviljoen de 
Zeemeeuw in Cadzand. Matti werd hier 6de op 35 heren op de 3.25 km in 12 
min 47 sec. (15.25 km/h). 

11 Cedric's run Overslag 
Geplaatst 19 aug. 2014 15:05  

Cedric is een jongen uit Overslag die 5 jaar geleden het leven liet in een ver-
keersongeval te Zelzate. Jaarlijks organiseren de familieleden een evenement 
ter herinnering aan Cedric. Voor deze run kwamen zowaar meer dan 400 
lopers, wandelaars, skeelers opdagen. Er was zelfs iemand te paard ! De 
eventuele opbrengst ging naar een goed doel nl. de vereniging van ouders 
van verongelukte kinderen. Het is hartverwarmend dat na 5 jaar nog zoveel 
mensen kunnen gemobiliseerd worden om Cedric te herdenken. 
En de deelnemers werden ook in de watten gelegd: op het parcours waren er 
3 bevoorradingsposten en voor na de run ook 2 drankbonnetjes en zelfs (oos-
ters) eten. 
 
Sportief was er keuze tussen 5 km en 10 km in de landelijke polders van 
Overslag. Een groot deel van het parcours bevond zich in Nederland maar de 
start en aankomst was aan buurthuis Snoopy in Belgisch Overslag. Onder de 
meer dan 400 aanwezigen waren ook 10 wolven. Er werd geen uitslag in 
volgorde van aankomst opgemaakt. Er werd een alfabetische lijst met alle 
deelnemers gepubliceerd met bij iedereen zijn eindtijd. Van getuigen hebben 
we echter gehoord dat Tony en Marnix bij de eerste 10 eindigden op de 10 
km. 
 
De uitslagen van de aanwezige wolven : 
UITSLAGEN CEDRIC's RUN OVERSLAG 15 AUGUSTUS  

5 km Min. Sec. km/h 
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Michael Verstraeten 25 43 11,67 

Veerle Van Rentergem 27 15 11,01 

Marie-France Dubs 31 56 9,39 

Dominique Van den Daele 32 0 9,38 

    

10 km    

Tony Demaret 40 49 14,70 

Marnix Hillaert 41 50 14,34 

Hedwig Van Beveren 44 57 13,35 

Philip De Vroe 57 38 10,41 

Rudy Vande Velde 58 18 10,29 

Linda Van Gool 58 22 10,28 
 

12. Kemzeke en Overmere 
Geplaatst 19 aug. 2014 15:15  

Rudy Vande Velde trok op vrijdag 15 augustus na de Cedric's Run in de na-
middag die avond ook nog naar Kemzeke voor de kemelrun. Daar kwamen 
zo"n 190 lopers opdagen voor de 5 en 10 km. In werkelijkheid was de afstand 
iets korter. Met een tijd van 24 min 57 sec op de (kleine) 5 km kwam Rudy 
heel dicht bij een gemiddelde van 12 km/h. Dus reden tot tevredenheid! 
 
Op zaterdag was er smouteriejogging in Overmere. Frank Schoof verdedigde 
daar de wolveneer op de 6 km. Met een tijd van 28 min 7 sec. werd Frank 
19de op 41 deelnemers bij de mannen. Dat was goed voor een gemiddelde 
van 12.8 km/h.  

13. Sirenejogging Middelkerke 
Geplaatst 19 aug. 2014 15:30  

Op zondag 17 augustus waren 4 wolven actief in Middelkerke en een 5de 
kwam supporteren. Er was keuze tussen 5 km, 8 km en 10 mijl. Achteraf 
bleek die 10 mijl 15.6 km te bedragen. Een volledige uitslag voor de 10 mijl is 
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nog niet beschikbaar. We kunnen wel meegeven dat Philip De Vroe over de 
meet kwam in iets minder dan 1h 28 min (10,7 km/h) en Rudy Vande Vel-
de volgde op zo'n 20 seconden (10.65 km/h). 
 
Voor de 8 km is de uitslag wel volledig. Hier kwamen Rita Van Aver-
maet en Dominique Van den Daele als 212ste en 213de over de meet in 53 
min 44 sec. (8.37 km/h). Er waren 226 deelnemers op deze afstand.  
Guy Gaelens was eveneens aanwezig als supporter.  
 
In tegenstelling tot vorig jaar was het met een kleine 20 graden heel wat koe-
ler in Middelkerke. Maar er stond dit jaar een felle wind en de klimmetjes in 
de duinen waren best pittig te noemen. Er moesten ook trappen beklommen 
worden!  

14. Lindekensjogging Evergem 
Geplaatst 19 aug. 2014 15:51  

Ook op maandag 18 augustus waren een aantal wolven actief. Ditmaal waren 
we te gast in de sporthal van Evergem voor de Lindekensjogging. Deze ker-
misloop (Lindekensfeesten) werd sportief in goede banen geleid door Run-
ners Evergem in samenwerking met het lokale kermiscomité. Er was keuze 
tussen 1, 2 of 3 rondjes van 4.3 km. 
 
De 48 deelnemers aan de 4.3 km hadden geluk met het weer. Ze waren net 
op tijd binnen vooraleer het stevig begon te regenen. 
De gelukkigen waren Dominique Van den Daele (35ste, 25 min 56 sec, 9.95 
km/h), Maria Van Belle (38ste, 26 min 10 sec, 9.86 km/h) en Rita Van Aver-
maet (43ste, 28 min 37 sec, 9.02 km/h). 
 
De overige 2 wolven namen deel aan de middenafstand van 8.7 km. Ze kwa-
men kletsnat over de eindstreep. Hier werd Frank Schoof 12de op 43 deel-
nemers in 41 min 2 sec (12.72 km/h). Rudy Vande Velde volgde als 40ste in 
49 min 46 sec (10.49 km/h). 
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15. Moerhofloop 
Geplaatst 30 aug. 2014 06:01 

Onze allereerste Moerhofloop te Moerbeke-Waas was een voltreffer. Hoe-
wel de weergoden ons die dag (vrijdag 22 augustus) niet goed gezind waren 
mochten we toch meer dan 180 lopers verwelkomen waaronder meer dan 25 
deelnemers aan de jeugdlopen over 600 en 1000 meter.  
Eén uur voor de wedstrijd was het letterlijk aan het gieten. Maar tijdens de 
wedstrijd bleef het droog en we zagen vooral gelukkige gezichten aan de 
aankomst. Iedereen had genoten van de prachtige natuur!  
  
Bij deze ook dank aan de meer dan 20 vrijwilligers om alles in goede banen te 
leiden en de talrijke gulle sponsors die ons hebben gesteund. Zonder deze 
hulp is het onmogelijk een jogging te organiseren! 
Het is alvast zeker. Volgend jaar volgt een 2de editie en hopelijk zijn de weer-
goden ons gunstig gezind ! Wie weet volgt de Moerhofloop hetzelfde traject 
als onze wolvenjogging. Bij de eerste editie van de wolvenjogging waren er 
150 deelnemers en 5 jaar later (2014) waren er dat al 430.  
  
Hierbij ook de sportieve prestaties van onze eigen clubleden die hebben 
deelgenomen aan de Moerhofloop : 

Positie Afstand Tijd Snelheid 
km/h 

Naam Voornaam 

            

2 5 km 0:18:43 16,0 Buysse Matti 

20 5 km 0:27:16 11,0 Polfliet Laurens 

34 5 km 0:31:45 9,4 Dubs Marie-France 

36 5 km 0:31:47 9,4 Versele Isolde 

41 5 km 0:34:30 8,7 Naudts Petra 

42 5 km 0:34:31 8,7 Maes Lut 

45 5 km 0:34:53 8,6 Van Avermaet Rita 
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8 8,2 km 0:38:20 12,5 Heirman Stefaan 

13 8,2 km 0:42:18 11,3 De Vleeschouwer Peter 

23 8,2 km 0:45:04 11,0 Van Zele Ann 

31 8,2 km 0:49:41 9,7 Palfliet Annick 

33 8,2 km 0:53:07 9,0 Van Belle Maria 

            

4 12,5 
km 

0:50:53 14,7 Hillaert Marnix 

39 12,5 
km 

1:08:19 11,0 Verstraeten Michaël 

47 12,5 
km 

1:08:58 10,9 Laureyn Hans 

59 12,5 
km 

1:17:44 9,6 De Landtsheer Evelien 

16. Ossekoppenloop Ossenisse 
Geplaatst 30 aug. 2014 06:31  

De dag na onze eigen Moerhofloop waren we al terug op post in het 
Zeeuwse Ossenisse voor de Ossekoppenloop. Deze keer was de zon wel 
van de partij en voor het overige was er stevig windje. Ossenisse ligt vlak-
bij de Westerschelde en het traject van de loop liep dan ook een aantal 
kilometer langs de zeedijk. Gezien we langs het water in westelijke rich-
ting liepen hadden we de wind op kop. Voor het overige was het gevari-
eerd en natuurlijk parcours waaronder ook een flink strook over gras. 
Deze wedstrijd was de eerste loop van het Zeeuws SSP-criterium 14-15 
die dit seizoen extra vroeg van start ging.  
Onder de 192 deelnemers aan de hoofdlopen waren er ook 11 wolven op 
post. Een aantal van onze wolven waren de dag voorheen ook al actief 
geweest op de Moerhofloop als loper en/of vrijwilliger.  
 
De uitslagen:  
 UITSLAGEN OSSEKOPPENLOOP OSSENISSE 23 AUGUSTUS  
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 6 km (49 deelnemers) Min. Sec. km/h 

21 Merel Demaret 31 6 10,80 

24 Michaël Verstraeten 32 10 10,50 

26 Veerle Van Rentergem 32 11 10,50 

     

 8 km (63 deelnemers)    

26 Frank Schoof 36 37 12,70 

54 Marie-France Dubs 50 21 9,20 

56 Dominique Van den Daele 50 54 9,10 

60 Rita Van Avermaet 55 34 8,40 

     

 12 km (80 deelnemers)    

8 Tony Demaret 48 30 14,40 

9 Marnix Hillaert 48 30 14,40 

70 Linda Van Gool 68 44 10,20 

71 Rudy Vande Velde 68 44 10,20 
 

 

17. Midweeklopen in Ertvelde en Terneuzen 
Geplaatst 30 aug. 2014 07:50  

In de laatste week van augustus waren er ook 2 midweeklopen waar we wol-
ven aan de start hadden. Op maandag 25 augustus waren we in Ertvelde en 
op woensdag 27 augustus in Terneuzen.  
 
Dit jaar geen 250 maar wel 151 lopers in Ertvelde voor de Blauw-geel augus-
tijnloop met start op de binnenkoer van brouwerij Van Steenberghe. Dat had 
alles te maken met het slechte weer voor en tijdens de loop. Maar wolven 
laten zich niet afschrikken door een beetje regen. Met liefst 11 clubleden we 
aan de start. En regen betekent ook veel zuurstof in de lucht. Er werden dan 
ook een aantal puike prestaties neergezet. Zo werd Bart Teirlynck 2de op de 
korte afstand. We moeten wel eerlijkheidshalve meegeven dat de werkelij-
ke GPS-afstand wat minder was dan in de officiële uitslag. 
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De kreekloop op woensdag 27 augustus in Terneuzen trok een 100-tal deel-
nemers waaronder dit jaar relatief weinig Belgen en slechts 1 wolf. Rudy 
Vande Velde nam deel aan de 9.2 km en werd 39ste op 47 lopers in een tijd 
van 50 min 10 sec (11 km/h).  
 
Nog de uitslagen van onze wolven in Ertvelde: 
UITSLAGEN BLAUW-GEEL AUGUSTIJNLOOP ERTVELDE 25/8 

4,4 km (59 deelnemers) Min. Sec. km/h 

Bart Teirlynck 15 48 17,10 

Veerle Van Rentergem 24 27 10,90 

Marie-France Dubs 25 41 10,40 

Evelien De Landsheer 25 54 10,30 

Maria Van Belle 26 16 10,10 

Dominique Van den Daele 26 30 10,00 

Rita Van Avermaet 29 29 9,00 

    

8,2 km (40 deelnemers)    

Frank Schoof 37 9 13,30 

Rudy Vande Velde 42 17 11,70 

    

11,9 km (52 deelnemers)    

Tony Demaret 49 7 14,60 

Kevin De Wulf 55 15 12,90 
 

18. Dwars door Nazareth 
Geplaatst 30 aug. 2014 08:14  

Op vrijdag 29 augustus waren terug met een mooie delegatie aanwezig 
in Nazareth. De organisatoren van Energy to Run waren wat verrast door de 
grote opkomst. Met bijna 400 lopers voor de 3 hoofdlopen (1, 2 of 3 rondjes 
van ca. 5.5 km) hadden ze niet echt rekening gehouden. Voor een aantal tra-
gere wolven die deelnamen aan de langste afstand was er geen goodie bag 
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meer beschikbaar. Maar voor het overige 
was het ideaal loopweer en hebben we 
genoten en ook een beetje afgezien.  
De meeste wolven die naar Nazareth trok-
ken deden dit in voorbereiding op de halve 
marathon van Evergem van komend 
weekend. Het was een ideale gelegenheid 
om nog eens wat kilometers te trainen. De 

ene deed het al wat sneller dan de andere. Zo wisten Tony Demaret en Bart 
Teirlynck zich in de kop van de uitslag te nestelen. De tegenstand was noch-
tans niet gering. 
 
Hierbij de uitslagen van onze wolven. Ook hier de bemerking dat onze GPS 
toch wel 100 tot 200 meter minder per rondje aangaf.  
 
 UITSLAGEN DWARS DOOR NAZARETH 29/8   

 5,5 km (185 deelnemers) Min. Sec. km/h 

79 Marie-France Dubs 30 53 10,69 

108 Dominique Van den Daele 33 34 9,83 

166 Rita Van Avermaet 38 31 8,57 

     

 11,1 km (103 deelnemers)    

6 Tony Demaret 44 5 15,11 

37 Frank Schoof 53 2 12,56 

     

 16,7 km (97 deelnemers)    

5 Bart Teirlynck 67 56 14,75 

52 Kevin De Wulf 84 47 11,82 

71 Michael Verstraeten 92 21 10,85 

78 Philip De Vroe 98 42 10,15 

79 Rudy Vande Velde 98 42 10,15 

80 Linda Van Gool 98 42 10,15 
 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/trio.jpg
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19. Erwetegem en Wetteren 
Geplaatst 2 sep. 2014 03:47  

Op zaterdag trokken Maria Van Belle en Philip De Vroe naar de kermisjogging 
van Erwetegem. Deze wedstrijd trekt al vele jaren 300 tot 400 deelnemers. 
Dit jaar waren de weergoden de organisatoren niet goedgezind. Tijdens de 
wedstrijd viel de regen met bakken uit de lucht. Philip De Vroe hield het 
daarom na één ronde voor bekeken. Maria Van Belle had zich ingeschreven 
voor één ronde van 3.7 km en werd 21ste op 30 in de categorie Dames Mas-
ters. Met een tijd van 23 min 31 sec haalde ze een gemiddelde van 9.44 

km/h.  
 
Op de laatste zondag van augustus staat traditioneel 
de Calipage Run in Wetteren geprogrammeerd. De 
wedstrijd vindt plaats in de late namiddag. Dit jaar 
was het een voltreffer. De locatie was gewijzigd van 
het centrum van Wetteren naar het sportpark de Wa-
rande. Daarenboven kwam ook het zonnetje piepen. 

Een heerlijk loopweertje die meer dan 400 lopers aantrok waarvan een kleine 
300 voor de hoofdlopen van 2.5 km, 5 km en 10 km. Dit jaar waren we met 7 
wolven op post.  
Op de 5 km werd Rudy Vande Velde 65ste in 24 min 55 sec (12.22 km/h) 
gevolgd door Michael Verstraeten op plaats 72 in 25 min 19 sec (11.91 
km/h). Michael verloor wat tijd onderweg door het verliezen van z'n borst-
nummer. Veerle Van Rentergem werd 97ste in 28 min 4 sec (10.70 km/h) 
gevolgd door Marie-France Dubs op plaats 98 in 28 min 44 sec (10.55 km/h). 
Als 5de wolf op de 5 km kwam Dominique Van Den Daele over de finish in 30 
min 45 sec (9.85 km/h). Er waren 143 deelnemers voor de 5 km.  
Tony Demaret en Frank Schoof namen deel aan de 10 km die overtuigend 
werd gewonnen door Abdi Bashir. Tony werd 19de in 40 min 55 sec (14.8 
km/h) en Frank volgde als 52ste op 109 deelnemers in 47 minuten rond 
(12.77 km/h).  
We willen ook nog meegeven dat Merel Demaret een uurtje voordien in het 
naburige Oordegem 5de werd in de finale van het B.K. 400 meter horden. 
Merel was echter al op post om onze wolven tijdens de wedstrijd aan te 
moedigen. Achteraf kregen we allen als prijs een rijkgevulde zak kantoorbe-

http://www.joggingclubmoerbeke.be/25pwolf.gif
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nodigdheden mee naar huis. Een attentie van de plaatselijke sponsor... 
 

september en oktober 2014 

01. Evergem 
Geplaatst 7 sep. 2014 12:20  

De doorgewinterde jogger associeert de eerste zaterdag van september met 
de halve van Evergem. Maar liefst 15 wolven trokken naar de sporthal van 
Evergem waar in totaal zowat 600 deelnemers opdaagden voor de jeugdlo-
pen, een wedstrijd van 6.7 km en een halve marathon. Dit jaar lag de organi-
satie voor het eerste in handen van Gerald Monteyne en hij mag fier terug-
blikken op een vlekkeloze organisatie.  

 
Onze wolven waren netjes verdeeld over de wedstrij-
den van 6.7 km en de halve marathon. Voor Kevin De 
Wulf en Michaël Verstraeten was het hun allereerste 
halve marathon. Beiden behaalden hun persoonlijke 
doelstelling. Kevin mikte op een tijd tussen 1h50 en 
1h55 en Michael wou onder de 2 uur blijven. Daar-
naast vallen nog een aantal persoonlijke besttijden in 
de kijker (Tony en Frank op 6.7 km en Bart op de halve 
marathon). 
 

Het was een geslaagde namiddag en daar mocht achteraf nog meer dan een-
tje op gedronken worden. We zijn dan ook nog een 2-tal uurtjes blijven na-
genieten. En ook bij de tombola was het prijs: Michael mocht een gevulde 
doos met vleesproducten (hesp, worsten,...) mee huiswaarts nemen.  
 
Alle prestaties op een rijtje: 
 
 UITSLAGEN EVERGEM 6 SEPTEMBER 

2014 
   

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/mi.jpg


 
82 

 

 6,7 km (144 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

8 Tony Demaret   25 32 15,70 

28 Frank Schoof   28 52 13,90 

89 Evelien De Landsheer   36 46 10,90 

100 Marie-France Dubs   37 59 10,60 

114 Maria Van Belle   40 34 9,90 

115 Veerle Van Rentergem   40 34 9,90 

125 Dominique Van den Daele   41 49 9,60 

132 Rita Van Avermaet   42 58 9,40 

      

      

 21,1 km (419 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

60 Bart Teirlynck 1 25 57 14,70 

123 Hedwig Van Beveren 1 34 51 13,30 

282 Kevin De Wulf 1 52 17 11,30 

322 Philip De Vroe 1 56 26 10,90 

331 Michael Verstraeten 1 57 30 10,80 

332 Rudy Vande Velde 1 57 37 10,80 

359 Linda Van Gool 2 1 56 10,40  
 

02. Bentille 
Geplaatst 14 sep. 2014 09:53  

Op vrijdagavond 12 september waren we te gast in Bentille voor de 'Bentille-
loop'. Zo'n 180 deelnemers kozen voor 1,2 of 3 rondjes van 4430 meter.  
Onder die 180 deelnemers voor de hoofdlopen waren er ook 9 wolven. De 
weersomstandigheden waren ideaal: niet te warm, geen regen en geen 
wind.  
 
Op de kortste afstand van 4430 meter werd Bart Teirlynck knap 4de op 76 
deelnemers in 15 min 52 sec (16.75 km/h). Dominique Van den Daele volgde 
als 66ste in 27 min 30 sec. (9.66 km/h) op korte afstand gevolgd door Marie-
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France Dubs die niet in de officiële uitslag werd opgenomen.  
 
Op de middenafstand van 8860 meter waren er 69 deelnemers waaronder 5 
wolven. Kevin De Wulf werd hier 34ste in 44 min 31 sec. (12.66 km/h). Mi-
chaël Verstraeten volgde als 47ste in 47 min 37 sec (11.16 km/h). Rudy Van-
de Velde eindigde een minuutje later als 49ste in 48 min 32 sec. (10.95 
km/h). Maria Van Belle en Veerle Van Rentergem kwamen samen als 63ste 
en 64ste over de streep in 55 min 22 sec. (9.60 km/h). 
 
Voor de langste afstand van 13290 m waren er 35 deelnemers. Marnix Hil-
laert werd hier 8ste in een scherpe 53 min 45 sec (14.83 km/h). Rap genoeg 
om de vallende duisternis net voor te zijn.  
 

 

03. Weekend 19 september : 4 joggings, een scholen-

cross en dag van de sport in Puyenbroeck 
Geplaatst 22 sep. 2014 05:14  

Het voorbije weekend was bijzonder druk. Op vrijdagavond trokken we naar 
het nabije Evergem voor de spaarbekkenloop. Onder de meer dan 300 deel-
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nemers ook 13 wolven. Bart Teirlynck wist een hier een podiumplaats te be-
halen op de korte afstand aan een gemiddelde van meer dan 18 km/h ! En op 
de langste afstand valt ook nog een knappe 4de plaats op van Marnix Hillaert. 
Bij de tombola won Frank Schoof zowaar de hoofdprijs nl. een goedgevulde 
gereedschapskoffer. Voor al uw klusjes kun je voortaan bij Frank terecht ! 
 
Twee vrouwelijke wolven zochten het vrijdagavond wat verder en trokken 
naar de Night Run in het Rivierenhof te Antwerpen. Net als vorig jaar werden 
ze op een nat pak getrakteerd maar volgens één van onze aanwezig wolven 
was het "magisch" ! Bij deze nachtloop draait het vooral rond ambiance en 
sfeer en is de snelheid bijkomstig.  

 
Op zaterdag verzorgden een team van 15 wolven het sportieve gedeelte van 
de scholencross van Wachtebeke-Moerbeke op de sportvelden van Moerbe-
ke-Waas. Met bijna 300 kinderen en 17 wedstrijden werd het een goedge-
vulde maar ook geslaagde namiddag. Alles liep perfect ! Wie op deze website 
naar de rubriek beeldmateriaal gaat kijken kan daar een 800-tal sfeerfoto's 
terugvinden.  
 
Op zaterdag 20 september was er ook een natuurloop in Philippine met in 
totaal een kleine 100 deelnemers. Hier hadden we 2 wolven aan het werk. 
 
Op zondagmorgen trokken we voor onze training naar Puyenbroeck waar de 
dag van de sport werd georganiseerd. Je kon er proeven van tal van sporten 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/collage.jpg
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waaronder ook joggen. Met een 8-tal wolven verkenden we de 3 onverharde 
looptrajecten die dit voorjaar werden ingehuldigd. Een werd een leuk 'zen'-
loopje van een goede 11 km.  
 
En op zondagnamiddag was er de eerste kermisloop te Rieme. Omwille van 
het drukke weekend en de beperkte publiciteit daagden er slechts een 27 
lopers op voor 1,2 of 3 rondjes van 5 km. Bij die 27 ook 3 wolven. En je ge-
looft het nooit... Rudy Vande Velde won zowaar de wedstrijd op de 5 km ! En 
Frank Schoof werd 2de op de 10 km. Na de wedstrijd werden we nog vergast 
op verse pannenkoeken en mochten we onze sportzak vullen met Cava, Au-
gustijn grand cru en andere degustatiebieren... Moraal van het verhaal: de 
afwezigen hadden ongelijk.  
 
Nog eens alle uitslagen van onze wolven op een rijtje: 
 
  UITSLAGEN SPAARBEKKENLOOP 19 SEPTEMBER 

2014 
    

 3,13 km (66 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

2 Bart Teirlynck   10 41 17,58 

60 Josefien Goethals   19 47 9,48 

62 Liseloy Goethals   19 47 9,48 

      

 6,3 km (126 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

66 Linda Van Gool   35 0 10,80 

103 Dominique Van den Daele   40 11 9,41 

114 Rita Van Avermaet   43 10 8,76 

      

 9,3 km (58 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

15 Frank Schoof   43 58 12,69 

29 Michael Verstraeten   50 8 11,13 

50 Veerle Van Rentergem 1 0 12 9,27 

51 Maria Van Belle 1 0 12 9,27 
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 12,6 km (64 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

4 Marnix Hillaert   50 45 14,90 

22 Kurt Goethals   58 41 12,88 

57 Rudy Vande Velde  1 11 30 10,57 

      

  UITSLAGEN NIGHT RUN ANTWERPEN 19 SEPTEMBER 2014   

 9 km (5784 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

3579 Marie-France Dubs 1 0 48 8,53 

4756 Sandra Van Kerckhove 1 5 56 7,87 

      

  UITSLAGEN NATUURLOOP PHILIPPINE 20 SEPTEMBER 2014   

 4,2 km (17 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

10 Matti Buysse   20 6 12,50 

      

 16,6 km (55 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

49 Philip De Vroe 1 38 58 10,06 

      

  UITSLAGEN KERMISLOOP RIEME 21 SEPTEMBER 
2014 

    

 5 km (11 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

1 Rudy Vande Velde   24 38 12,18 

9 Maria Van Belle   32 13 9,31 

      

 10 km (9 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

2 Frank Schoof   45 51 13,09 
 

04. Seniorenloop Lembeke 
Geplaatst 28 sep. 2014 11:07  

Op woensdagnamiddag 24 september waren de Lembeekse bossen het de-
cor van de seniorenloop. Er daagden 57 deelnemers op die konden kiezen 
tussen een kleine 5 of 10 km.  
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Onder de deelnemers ook Rita Van Avermaet en Guy Gaelens.  
Voor Guy was dit zijn eerste optreden na een aantal maanden blessureleed.  
Rita en Guy kwamen als 24ste en 25ste over de streep op de korte afstand in 
29 min 1 sec. (8.48 km/h). Voor de korte afstand waren er 29 deelnemers. 

 

05. Sint-Laureins 
Geplaatst 28 sep. 2014 11:20  

Vrijdagavond 24 september mochten de Kreken-
lopers in Sint-Laureins 66 jongeren voor de jeugd-
lopen en 168 deelnemers voor de hoofdlopen 
ontvangen. Een mooie opkomst gezien deze wed-
strijd al om 18h45 van start ging. Onder de deel-
nemers ook 3 wolven.  
 

Frank Schoof werd 22ste op de middenafstand van 9.44 km in 42 min 56 sec 
(13.19 km/h). Rudy Vande Velde hield het bij een rustig loopje op die mid-
denafstand en werd 55ste op 63 deelnemers in 55 min 9 sec (10.27 km/h). 
 
Voor de langste afstand van 14.16 km waren er 36 deelnemers. Marnix Hil-
laert ging voluit en werd knap 7de in 56 min 58 sec (14.91 km/h).  
 
 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/lem.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/JCMDIRK/logoloper.jpg
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06. Kluizen 
Geplaatst 28 sep. 2014 11:43  

Op zaterdag 25 september vond de voor-
laatste wedstrijd plaats van het kanaalcri-
terium.  Deze keer waren we te gast 
in Kluizen.   Er waren 32 deelnemers aan 
de jeugdlopen en 135 deelnemers voor 
de hoofdlopen.  Er was keuze tussen 1,2 
of 3 rondjes van 4.7 km. 

Onder de deelnemers ook 9 wolven die het beste van zichzelf gaven.   Als 
aandenken kregen alle deelnemers 2 streekbiertjes "Cluysenaer" mee naar 
huis.  Het gaat hier om een streekbiertje die werd gebrouwd door de proef-
brouwerij in Lochristi op basis van een lokaal Kluizens bierrecept.  
 
Hieronder een overzicht:  
 
  UITSLAGEN KLUIZEN 25 SEPTEMBER 

2014 
      

 4,7 km (51 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

2 Bart Teirlynck   17 9 16,44 

20 Rudy Vande Velde   23 27 12,03 

26 Marie-France Dubs   24 54 11,33 

44 Dominique Van den Daele   27 40 10,19 

      

 9,4 km (49 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

9 Kevin De Wulf   42 10 13,38 

12 Frank Schoof   42 57 13,13 

42 Veerle Van Rentergem   56 53 9,92 

43 Maria Van Belle   56 53 9,92 

47 Rita Van Avermaet 1 2 52 8,97 
 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/kdw.jpg
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07. Buggenhout en Klein-Sinaai 
Geplaatst 29 sep. 2014 07:28  

Op zondag 26 september hadden onze 
wolven heel wat keuze. Een groepje hield 
het bij een lange duurtraining van 17 km 
op zondagmorgen vanuit ons clublokaal 
te Moerbeke. Een 5-tal wolven trokken 
eveneens op zondagmorgen 
naar Buggenhout voor een halve mara-
thon. Zondagnamiddag waren nog 4 an-

dere wolven actief in Klein-Sinaai  voor de wedstrijd Tom Van Hooste. 
 

De bosmarathon te Buggenhout is in en-
kele jaren uitgegroeid tot een klassieker. 
Zondagmorgen waren iets meer dan 500 
lopers op post. Ze hadden de keuze tus-
sen een marathon, een aflossingsmara-
thon (ploegjes van 7) of een halve mara-
thon. Onze 5 wolven die naar Buggenhout 
trokken namen allemaal deel aan de hal-

ve marathon. Het weer was schitterend en de Buggenhoutse bossen vol zuur-
stof. En als dorstlesser was er Tripel Karmeliet of Malheur van het vat. Wat 
wens je meer op een zalige zondagmorgen... 
 
In Klein-Sinaai kwamen er 71 deelnemers opdagen. Daarvan waren 30 die 
deelnamen aan de 5 km en 41 aan de 12 km. Onze 4 wolven kozen allemaal 
voor de langste afstand en gaven zich helemaal. Zelfs Michael, die op het 
einde last had van zijn knie, bleef boven de 11 km/h. Dat gebeurde allemaal 
onder het toeziend oog van een schare supporterende wolven. Daaronder 
ook meerdere wolven die 's morgens al actief waren geweest in Buggenhout.  
 
 
 
 
De uitslagen: 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/bug1.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/bug2.jpg
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  UITSLAGEN BUGGENHOUT 26 SEPTEMBER 2014     

 21,1 km (62 dames) Uur Min. Sec. km/h 

35 Linda Van Gool 2 5 36 10,03 

      

 21,1 km (204 heren) Uur Min. Sec. km/h 

24 Bart Teirlynck 1 27 29 14,40 

12 Hedwig Van Beveren 1 36 25 13,07 

176 Philip De Vroe 2 5 32 10,03 

183 Rudy Vande Velde 2 8 5 9,84 

      

  UITSLAGEN TOM VAN HOOSTE 26 SEPTEMBER 
2014 

    

 12 km (41 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

9 Marnix Hillaert   46 55 15,34 

24 Stefaan Heirman   54 33 13,19 

35 Levy Daelman 1 2 10 11,58 

39 Michael Verstraeten 1 5 26 11,00 
 

08. Lotenhulle 
Geplaatst 6 okt. 2014 05:41 

De allerlaatste vrijdagavondwedstrijd van het zomerseizoen vond plaats 
in Lotenhulle op 3 oktober. De organisatoren mochten 263 deelnemers voor 
de hoofdwedstrijden verwelkomen waaronder ook 2 wolven nl. Frank en 
Maria. Ze namen beiden deel aan de 7 km (2 rondjes). 
 
  UITSLAGEN LOTENHULLE 3 OKTOBER 

2014 
      

 7 km (90 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

21 Frank Schoof   30 54 13,59 

79 Maria Van Belle   42 47 9,82 
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09. Beloeil en Herzele 
Geplaatst 6 okt. 2014 05:53  

Op zaterdag 4 oktober trokken een aantal wolven over de taalgrens naar 
Stambruges voor een mooie bosloop van 19.9 km doorheen de bossen van 
Beloeil en Stambruges. De "20 km van Beloeil", de officiële naam van deze 
wedstrijd, trok dit jaar maar liefst 753 deelnemers. We hebben er samen met 
Christian en Marie-Jeanne van JC Aalter een gezellige trainingsloop van ge-
maakt. Tijdens de wedstrijd waren de weersomstandigheden ronduit zomers 
met temperaturen ruim boven de 20 graden. En na de loop hebben we er ook 
het plaatselijke artisanaal streekbeer "diôle" leren ontdekken... 
  
Een aantal andere wolven trokken die zaterdagnamiddag naar Herzele voor 
de Moryloop. Ook hier waren er meer dan 300 lopers voor de hoofdwedstrij-
den. Jammer genoeg was er geen tijdsopname voor alle deelnemers van de 
6.3 km. We weten alleen dan Rita en Guy kort na Dominique over de meet 
kwamen. 
 
  UITSLAGEN BELOEIL 4 OKTOBER 2014       

 19,9 km (753 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

659 Rudy Vande Velde 2 5 18 9,52 

660 Philip De Vroe 2 5 18 9,52 

663 Linda Van Gool 2 5 18 9,52 

      

  UITSLAGEN HERZELE 4 OKTOBER 2014       

 6,3 km (121 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

117 Dominique Van den Daele   40 55 9,23 

118 Rita Van Avermaet   ? ? ? 

119 Guy Gaelens   ? ? ? 

      

 12,3 km (100 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

56 Kevin De Wulf   59 20 12,43 
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10. Brussel en Tervenen 
Geplaatst 6 okt. 2014 06:12  

En ook op zondag 5 oktober konden we op diverse plaatsen wolven spotten. 
Een 10-tal wolven hielden het bij een Moerbeekse zondagochtendtrai-
ning variërend van 8 tot 23 km. 
Hedwig en Hans zochten de drukte van Brussel op waar de marathon en hal-
ve marathon op de agenda stond. Beiden wisten een mooie tijd neer te zet-
ten.  
 
En op zondagnamiddag was er ook nog de slotloop van het kanaalcriterium. 
In Tervenen (Ertvelde) waren er, naast een pak deelnemers voor de jeugdlo-
pen, een kleine 200 deelnemers voor de hoofdlopen. Er was keuze tussen 1 
tot 4 rondjes van 3.5 km.  
De meeste wolven hielden het bij één snel rondje om het loopweekend af te 
ronden... 
 
  UITSLAGEN BRUSSEL 5 OKTOBER 2014       

 21,1 km (7316 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

649 Hedwig Van Beveren 1 34 34 13,38 

3400 Hans Laureyn 1 53 51 11,12 

      

  UITSLAGEN TERVENEN 5 OKTOBER 2014       

 3,5 km (52 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

2 Bart Teirlynck   12 12 17,21 

21 Rudy Vande Velde   16 37 12,64 

24 Veerle Van Rentergem   17 54 11,73 

25 Philip De Vroe   17 54 11,73 

31 Kathleen Vande Velde   19 31 10,76 

37 Dominique Van den Daele   20 41 10,15 

41 Rita Van Avermaet   21 34 9,74 

  
 

    

 7 km (57 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 
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12 Kevin De Wulf   33 17 12,62 

45 Maria Van Belle   41 33 10,11 

      

 10,5 km (37 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

10 Frank Schoof   47 43 13,20 
 

11. Westermolenloop Lembeke 
Geplaatst 12 okt. 2014 11:35  

Op zaterdag 11 oktober waren er een 100-tal lopers opgedaagd voor 
de Westermolenloop te Lembeke. Tot een uur voor de start was het nog 
hevig aan het regenen maar toen trok de hemel helemaal open en kregen we 
tijdens de wedstrijd een heerlijk herfstzonnetje. 6 van de 7 aanwezige wolven 
kozen voor de middenafstand van 6 km die er in feite 5.8 was.  
Er werden afzonderlijke uitslagen voor de mannen en vrouwen opgemaakt.  
Frank Schoof was de enige wolf die koos voor de langste afstand van 11.6 
km. Hij werd 14de op 31 mannelijke deelnemers. Zijn tijd van 53 min 12 sec 
was goed voor een gemiddelde van 13.08 km/h.  
 
De uitslagen van onze 6 wolven op de 6 km: 
16/32 heren: Rudy Vande Velde in 29 min 1 sec (12 km/h) 
31/32 heren: Guy Gaelens in 38 min 5 sec (9.14 km/h) 
3/10 dames: Veerle Van Rentergem in 33 min 26 sec (10.4 km/h) 
4/10 dames: Maria Van Belle in 34 min 1 sec (10.23 km/h) 
7/10 dames: Rita Van Avermaet in 37 min 59 sec (9.15 km/h) 
8/10 dames: Dominique Van den Daele in 38 min 2 sec (9.15 km/h) 
 
Na afloop was er nog de prijsuitreiking in een landbouwloods die voor de 
gelegenheid was omgebouwd tot een feestzaal. Deze keer waren er geen 
wolven die prijs hadden bij de tombola maar we trokken wel huiswaarts met 
elk een kilo 'Belgische' appelen. Alle beetjes helpen om onze fruitteelt te 
steunen...  
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12. Deinze, Bergen op Zoom en Ertvelde 
Geplaatst 13 okt. 2014 11:05  

Op zondag 12 oktober nam Philip De Vroe deel aan de eerste winter-
loop van AC Deinze. Na een rustige start drukte hij nog eens op het gaspedaal 
in de laatste kilometers. Uiteindelijk werd Philip 63ste op 71 deelnemers op 
de lange afstand. Hij werkte de 13.22 km af in 1h 17 min 29 sec. (10.24 
km/h). 
 
Marnix Hillaert en Linda Van Gool trokken naar Bergen op Zoom voor 
de Bergse havenloop. Daar namen 55 lopers deel aan de halve marathon. 
Marnix werd knap 5de in 1h 27 min. 54 sec. Linda volgde als 51ste in 2h 7 
min. 26 sec. 
 
De overige wolven trokken naar de atletiekterreinen van AS Rieme 
in Ertvelde voor de prijsuitreiking van het kanaalcriterium. Daar was tevens 
een parkloop van een goede 4 km. Namen deel: Bart Teirlynck, Kevin De 
Wulf, Rudy Vande Velde, Maria Van Belle en Dominique Van den Daele. 
Philip De Vroe en Rita Van Avermaet vervoegden in de "après" (bier, frie-
ten, etc.) de wolvenroedel. Er werd geen uitslag opgemaakt van de parkloop 
maar dat belette niet dat sommige wolven er een flink lap op gaven. 
Bart Teirlynck had na de parkloop de smaak te pakken en nam daarna ook 
nog deel aan de oefenveldloop op de korte cross (2 km). Een wedstrijd die hij 
overigens won (beste van 5 waaronder een aantal atleten van AS Rieme)!  

13. Nieuw-Namen 
Geplaatst 21 okt. 2014 05:40  

Op zaterdag 18 oktober trokken we naar Nieuw-Namen voor de 2de loop van 
het SSP-criterium. Nieuw-Namen ligt in Nederland en vormt één geheel met 
het Belgische Kieldrecht. Het was die zaterdagnamiddag uitzonderlijk prach-
tig weer met temperaturen dik over de 20 graden. Eigenlijk een beetje te 
warm om diep te gaan. Ereplaatsen waren er voor Bart (3de op de 4 km) en 
Marnix (4de op de 12.5 km). Marie-France en Dominique vertrokken als een 
raket en moesten nadien serieus gas terugnemen. De meeste andere wolven 
hielden het bij een gezapige duurloop. 
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En ook deze keer was het geluk terug aan onze kant in de tombola. Na de 
hoofdprijzen van Michaël en Frank in de voorbije weken was Linda deze keer 
de gelukkige. Haar trofee was... een grote koffiethermos! 
 
Dat werd achteraf nog uitvoerig gevierd... Voor sfeerfoto's verwijs ik naar 
facebook. 
 
De uitslagen: 
  UITSLAGEN NIEUW-NAMEN 18 OKTOBER       

 4 km (41 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

3 Bart Teirlynck   14 56 16,07 

26 Veerle Van Rentergem   22 19 10,75 

      

 7,4 km (96 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

21 Frank Schoof   34 8 13,00 

81 Maria Van Belle   45 48 9,69 

84 Guy Gaelens   48 43 9,11 

85 Rita Van Avermaet   48 46 9,10 

87 Marie-France Dubs   49 49 8,91 

93 Dominique Van den Daele   53 30 8,30 

      

 12,5 km (65 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

4 Marnix Hillaert   51 3 14,69 

57 Philip De Vroe 1 15 30 9,93 

59 Linda Van Gool 1 16 13 9,84 

60 Rudy Vande Velde 1 16 15 9,83 

 
 

14. Brussels Ekiden en Urban Trail Brugge 
Geplaatst 21 okt. 2014 05:49  
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Eveneens op zaterdag 18 oktober vond de Brussels Ekiden plaats met dit jaar 
1549 ploegen. Deze aflossingsmarathon is een beetje speciaal want de deel-
nemers vertrekken en komen aan op de piste van het Kon. Boudewijnstadi-
um. Het is altijd leuk om eens in de voetsporen te lopen van Usain Bolt... 
Onder de deelnemers ook Kevin De Wulf. Hij nam deel met het 2de team van 
Rutgers en liep 4,85 km in een tijd van 22 minuten rond (13.22 km/h). Met 
zijn team werd hij 157ste op 1549 teams in een tijd van 3h 18 min 3 sec. 
 
Op zondag 19 oktober was Marie-France Dubs terug op post in Brugge voor 
de Urban Trail. Deze keer geen blitz-start zoals de dag voordien in Nieuw-
Namen. Het resultaat was een mooie tijd van 1h 4 min 8 sec. (9.64 km/h). 
Niet slecht in de wetenschap dat het hier niet om een gewone loop gaat 
maar wel een trail met heel wat trappen... Ze werd daarmee 3237ste op 4946 
deelnemers. 

 

 

15. Piet Spruyt Memorial Hoek 
Geplaatst 27 okt. 2014 09:08  

Voorlopig blijft het nog even wachten op een volledige uitslag van deze wed-
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strijd op zaterdag 25 oktober in het vakantiepark Marina Beach te Hoek. On-
der een lekker herfstzonnetjes namen een 150-lopers deel aan deze wed-
strijd doorheen het vakantiepark. Er was keuze tussen 1,2 of 4 rondjes van 
3.5 km. Alle deelnemende wolven namen deel aan de 7 km of 2 rondjes. We 
hebben enkel een uitslag gezien van de eerste 62 aankomsten. 
 
Beste wolf werd Frank Schoof op plaats 13 in een tijd van 31 min 26 sec (13.4 
km/h). Op plaats 56 en 57 vinden we Philip De Vroe en Rudy Vande Vel-
de terug met een tijd van 41 min 3 sec (10.2 km/h). Namen eveneens deel 
maar komen voorlopig niet in de uitslag voor: Veerle Van Rentergem, Maria 
Van Belle en Dominique Van den Daele.  
En ook deze keer was de tombola onze wolven gunstig gezind. Alle deelne-
mers kregen een zak spruiten mee naar huis naast een prijs uit de kleine 
tombola. Maar achteraf werden nog een aantal hoofdprijzen uitgeloot en 
deze keer was het Veerle die naar huis mocht gaan met de hoofdprijs nl. een 
mooie waardebon voor een paar loopschoenen in een sportwinkel.  

16. Etten Leur 
Geplaatst 27 okt. 2014 09:17  

Niet alle wolven trokken naar Nazareth op zondag 26 oktober. Het alterna-
tief Etten Leur was iets verder maar je kreeg in ruil een prachtig natuurlijk 
parcours voorgeschoteld. Rita Van Avermaet was daar aanwezig en werkte 
de halve marathon af in 2h 31 minuten rond (8.38 km/h). Ze werd daarmee 
900ste op deze afstand. Wie Rita wil bewonderen in haar wolvenuitrusting 
kan surfen naar de website van deze wedstrijd.  

17. Omega Pharma Run Nazareth 
Geplaatst 27 okt. 2014 09:31  

Niet alleen bij KV Oostende maar ook bij deze loop kun je van een Coucke-
effect spreken. Dit jaar liep het aantal deelnemers op tot zo'n 2800. Mooi kun 
je het parcours in Nazareth niet noemen.  
Het is wel een prima organisatie verzorgd door een pak vrijwilligers. 
We hebben ze niet geteld maar het zijn er zeker 200 of meer... Maar 
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de 'Marc & Brunilde' - show wilde niemand missen.  
En Marc Coucke slaagde erin met z'n startpistool zelfs alle nieuwswebsites te 
halen.  
 
Onder de deelnemers dit jaar ook 8 wolven waarvan 6 deelnamen aan de 
halve marathon. Stefaan mikte op 2h45 maar wist er maar liefst 4 minuten 
onder te blijven. Voor Evelien en Sophie was het hun allereerste halve mara-
thon. Tot km 18 liepen Rudy, Linda, Sophie, Philip en Evelien nog samen. 
Maar dan begon de tol van de kilometers te wegen voor onze neofieten... 
Maar uiteindelijk kwam iedereen moe maar voldaan over de meet !  
 
De uitslagen : 
  UITSLAGEN NAZARETH         

 10 km (969 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

120 Frank Schoof   44 47 13,40 

229 Kevin De Wulf   47 49 12,55 

      

 21,1 km (900 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

307 Stefaan Heirman 1 41 1 12,53 

792 Rudy Vande Velde 2 6 30 10,01 

797 Philip De Vroe 2 6 46 9,99 

809 Linda Van Gool 2 7 28 9,93 

840 Sophie Appelmans 2 11 13 9,65 

847 Evelien De Landtsheer 2 11 29 9,63 
 

18. Begin van het veldloopseizoen 
Geplaatst 5 nov. 2014 08:25  

Op de "weg" was het weekend van 1 en 2 november bijzonder rustig. Er was 
geen enkele wegwedstrijd in de regio. Een aantal wolven kozen het voorbije 
weekend uit voor een stevige duurtraining, anderen waagden zich eens aan 
een veldloop. 
Op zondag 2 november was er in Don Boscocollege te Gent een veldloop 
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georganiseerd door KAAG atletiek waaraan Merel Demaret, Veerle Van Ren-
tergem en Rudy Vande Veldeaan deelnamen. 
Merel werd 9de op 15 deelneemsters bij de scholieren meisjes. Een mooie 
prestatie gezien Merel zich toch voornamelijk toespitst op de kortere loopaf-
standen en springnummers.  
Ook Veerle wist bij de dameswedstrijd junioren-senioren-masters (34 deel-
neemsters) een 2 tal concurrentes achter zich te houden. Ze diende daar-
voor wel meer dan 11 km/h te lopen op iets meer dan 4 km. Ook Rudy liep 
11,2 km/h over 6.9 km maar dat was niet genoeg om de rode lantaarn bij de 
masters heren te ontlopen. Hij werd 43ste op 43 deelnemende masters-
heren.  

november en december 2014 

01. Appelloop Axel 
Geplaatst 9 nov. 2014 07:11  

Op zaterdag 8 november vond de 3de wedstrijd van het SSP criterium 
plaats in het naburige Axel. Sinds vorig jaar werd het parcours gewijzigd 
en lopen we nu vooral door en omheen de 'groene' golf. Dit jaar fusio-
neerden ook de Axelse voetbalclubs waardoor ook de lopen in Axel mee 
verhuisden naar een ander voetbalcomplex.  
Qua weersomstandigheden konden we zeker niet klagen. Het was , om 
het in het Hollands te zeggen, een "lekker weertje" en dat trok 241 deel-
nemers voor de 3 hoofdlopen van respectievelijk 5.9 km, 9.15 km en 13.8 
km. Onder de deelnemers ook 13 wolven! 
 
Aan de 5.9 km, met in totaal 55 deelnemers, waren er 3 wolven die voor 
het eerst weer deelnamen aan een wedstrijd na een blessure. Voor Matti 
en Tony was dat een succesvolle terugkeer na een aantal maanden bles-
sure. Michael ging voor de eerste keer weer voluit na 1 maand 'relatieve' 
rust. En Veerle was heel tevreden met haar snelheid van meer dan 11 
km/h ! 
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Op de middenafstand van 9.15 km namen maar liefst 102 lopers deel 
waaronder 6 wolven. Frank stak weeral een tandje bij met een snelheid 
van 13.63 km/h. Marie-France had zich eveneens een aantal weken rustig 
moeten houden na een blessure. Maar dankzij 'haas' Gerald zette ze een 
sterke tijd neer. Dat was ook het geval voor Rita die samen met Domini-
que over de streep kwam. 
 
Op de lange afstand van 13.8 km met 84 lopers springt vooral de prestatie 
van Marnix in het oog. Hij werd 5de met een snelheid van maar liefst 
15.47 km/h. Maar ook Rudy en Philip waren heel tevreden met hun tijd en 
snelheid van meer dan 11 km/h. En ook hier speelde Gerald 'haas' gedu-
rende de laatste 5 km. Waar de eerste 9 km nog werden afgewerkt tegen 
zowat 10.5 km/h werd de snelheid opgetrokken tot 11.5 à 12.5 km/h in de 
laatste 5 km. Als hun dat dinsdag maar niet zuur opbreekt in de halve 
marathon Deinze-Bellem ?! 
 
De naam van deze loop was de appelloop. Het was dan ook geen verras-
sing dat na de wedstrijd alle deelnemers een zakje appels als herinnering 
mee naar huis mochten nemen.  
 
Alle uitslagen van onze wolven op een rijtje: 
  UITSLAGEN APPELLOOP AXEL         

 5,9 km ( 55 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

6 Matti Buysse   23 40 15,08 

7 Tony Demaret   24 34 14,53 

30 Michael Verstraeten   31 7 11,47 

35 Veerle Van Rentergem   32 11 11,09 

      

 9,15 km (102 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

17 Frank Schoof   40 16 13,63 

77 Marie-France Dubs   52 24 10,47 

86 Maria Van Belle   56 1 9,80 

92 Dominique Van den Daele   58 46 9,34 
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93 Rita Van Avermaet   58 50 9,33 

94 Guy Gaelens   59 49 9,17 

      

 13,8 km (84 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

5 Marnix Hillaert   53 31 15,47 

60 Rudy Vande Velde 1 14 59 11,04 

62 Philip De Vroe 1 15 9 11,01 
 

02. Deinze-Bellem 
Geplaatst 12 nov. 2014 14:03  

Op 11 november herdenken we niet alleen het einde van de 1ste wereld-
oorlog, het is ook de datum dat J.C. Aalter haar loopklassieker Deinze-
Bellem organiseert. Dit jaar waren de weersomstandigheden terug opti-
maal. Er was amper wind en er scheen een lekker herfstzonnetje. Dat trok 
maar liefst 611 lopers aan waarvan 449 voor de halve marathon. Voor de 
omkaderingslopen van 3.9 km en 7.7 km waren er 162 lopers. En ook dit 
jaar stonden onze loopvrienden van J.C. Aalter in voor een vlekkeloze 
organisatie.  
 
Onder de deelnemers ook 12 wolven waarvan er 5 deelnamen aan de 
halve marathon en 7 aan de 7.7 km.  
Op de 7.7 km werden enkele knappe individuele prestaties neergezet. Eén 
uitschieter: Frank heeft zijn gemiddelde intussen opgetrokken naar meer 
dan 14 km/h !  
 
Onze 5 wolven op de halve marathon hadden allen deze wedstrijd uitge-
kozen om eens voluit te gaan. Voluit gaan staat echter ook voor risico's 
nemen. Alle 5 onze wolven namen een verschroeiende start en sommi-
gen zaten op hun tandvlees in de laatste kilometers. Maar het resultaat 
mag toch gezien worden. Hedwig bleef onder de 1h35. Hans, Philip en 
Rudy zaten net onder of boven de 1h55. En Linda vond in Kurt Crom-
melinck een prima haas om af te klokken net boven de 2h. 
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Het was een mooie dag geweest. Moe maar tevreden keerden we huis-
waarts met een paar kilo vol-au-vent in de koffer! 
 
Alle wolvenprestaties op een rijtje: 
  UITSLAGEN DEINZE - BELLEM         

 7,7 km ( 129 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

18 Tony Demaret   31 22 14,73 

23 Frank Schoof   32 56 14,03 

86 Marie-France Dubs   42 53 10,77 

96 Maria Van Belle   44 41 10,34 

114 Dominique Van den Daele   47 42 9,68 

118 Rita Van Avermaet   48 30 9,50 

119 Guy Gaelens   48 30 9,50 

      

 21,1 km ( 449 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

127 Hedwig Van Beveren 1 34 41 13,37 

322 Hans Laureyn 1 54 51 11,02 

328 Philip De Vroe 1 55 32 10,96 

336 Rudy Vande Velde 1 56 35 10,86 

378 Linda Van Gool 2 2 35 10,33 
 

 

03. Heikant en Aalst 
Geplaatst 19 nov. 2014 11:51  

Op zaterdag 15 november vond de 4de wedstrijd van het ssp criterium 
plaats in het Nederlandse Heikant. Het parcours slingert zich door de bos-
sen in de grensstreek en verschillende kilometers van het parcours situe-
ren zich in Stekene. Door de felle regen van vrijdag waren de niet verhar-
de stroken vrij zwaar. Vooral voor de lopers van de korte afstanden was 
het niet zo evident om een snelle tijd neer te zetten. De mindere weers-
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omstandigheden hielden onze wolven echter niet thuis. Met maar liefst 
17 stonden we aan de start ! 
 
Enkele opvallende uitschieters: Bart zat Frederick De Backer dicht op de 
hielen en werd knap 2de op de korte afstand. Merel won bij de dames op 
de korte afstand en mocht een mooie ruiker bloemen mee naar huis ne-
men. Kevin heeft heel wat intervaltraining gedaan en boekt serieuze pro-
gressie met een gemiddelde die al dicht in de buurt van 14 km/h komt. En 
Marnix die loopt iedere week wat sneller... 
 
Op zondag trok Rudy Vande Velde ook nog naar Aalst voor de Priester 
Daensloop doorheen het centrum van Aalst. Voor de hoofdlopen waren er 
maar liefst 677 deelnemers. Rudy werd 101ste op 269 deelnemers op de 
korte afstand van 5 km die volgens de GPS neerkwam op 4.83 km. Zelfs 
met de gecorrigeerde afstand was de tijd nog steeds goed voor een ge-
middelde van 12.3 km/h. Reden tot tevredenheid! 
 
Alle uitslagen van onze wolven in Heikant nog eens op een rijtje : 
 
  UITSLAGEN HEIKANT          

 3 km ( 42 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

2 Bart Teirlynck   10 57 16,44 

8 Matti Buysse   12 17 14,65 

9 Tony Demaret   12 40 14,21 

12 Merel Demaret   13 15 13,85 

21 Michael Verschueren   15 2 11,97 

29 Veerle Van Rentergem   15 57 11,29 

      

 5,4 km ( 84 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

16 Kevin De Wulf   23 38 13,71 

19 Frank Schoof   23 55 13,55 

63 Marie-France Dubs   30 55 10,48 
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71 Maria Van Belle   34 15 9,46 

76 Dominique Van den Daele   35 6 9,23 

79 Rita Van Avermaet   35 57 9,01 

81 Guy Gaelens   36 3 9,00 

      

 12,3 km (116 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

9 Marnix Hillaert   47 22 15,58 

100 Linda Van Gool 1 11 6 10,38 

102 Philip De Vroe 1 11 15 10,36 

103 Rudy Vande Velde 1 11 16 10,36 
 

04. Kieldrecht 
Geplaatst 30 nov. 2014 08:20  

Een beetje later dan gewoonlijk maar we zijn ons verslag niet vergeten ! 
Vorige week zaterdag 22 november waren er in Kieldrecht een kleine 250 
lopers voor de hoofdafstanden van 5 km, 7.4 km en 12 km doorheen de 
Wase polders richting Antwerpse haven en terug. De deelnemers aan de 
langste afstand moesten zelfs een aantal kilometers door havengebied 
lopen. Maar het was schitterend weer met veel zon en amper wind. En de 
uitzichten over de polders waren best genietbaar.  
 
Alle deelnemers kregen als herinnering een pak suikerwafels mee naar 
huis (daar moet je heel wat kilometers voor lopen om al die calorieën te 
verbranden...). En bij de tombola viel enkel Maria in de prijzen.  
 
Onder de deelnemers ook 12 wolven en die waren netjes verdeeld over 
de 3 afstanden. De uitslagen : 
 
  UITSLAGEN KIELDRECHT         

 5 km ( 59 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

8 Matti Buysse   19 31 15,37 



 
105 

 

9 Tony Demaret   20 28 14,65 

29 Veerle Van Rentergem   26 58 11,12 

      

 7,4 km ( 94 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

16 Kevin De Wulf   32 4 13,84 

19 Frank Schoof   33 16 13,34 

71 Maria Van Belle   43 49 10,13 

79 Rita Van Avermaet   46 52 9,47 

81 Guy Gaelens   46 53 9,47 

81 Dominique Van den Daele   48 25 9,17 

      

 12 km (91 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

9 Marnix Hillaert   46 20 15,54 

100 Rudy Vande Velde 1 6 35 10,81 

103 Linda Van Gool 1 6 55 10,76 
 

 

 

05. Beveren 
Geplaatst 30 nov. 2014 10:11  
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Na Axel, Heikant en Kieldrecht was Beveren 
de 4de ssp-criteriumloop van november. 
Het is een buitenbeentje in het circuit. En 
dat om 2 redenen. Enerzijds ligt de organi-
satie in handen van een atletiekclub nl. 
Volharding Beveren en dat trekt naast de 
gewone joggers ook een pak snelle atleten 
aan. Anderzijds lopen we op een circuit dat 
voor minstens 2/3de niet verhard is met 
heel wat stroken finse piste.  
En er waren ook nog een paar kleinere en 
grotere bulten op het parcours. Best pittig 
dus. "You love it or you hate it" ! 

 
Net als de vorige week in Kieldrecht waren er 250 lopers voor de hoofdlo-
pen naast 65 deelnemers voor de jeugdlopen.  
Onder de deelnemers ook deze week 12 wolven. Het parcours was 4 km 
lang en er was keuze tussen 1,2 of 3x dit rondje.  
 
De wolven die vorig jaar ook al van de partij waren hadden er zin in. Stuk 
voor stuk liepen ze heel wat sneller dan vorig jaar : Kevin, Rita en 
Guy liepen bijna 4 minuten sneller. Rudy en Marie-France knibbelden een 
minuut van hun tijd van vorig jaar.  
Frank en Kevin hielden een spurtje om de beste wolf te worden op de 
middenafstand. Deze week won Frank het pleit. 
 
Alle uitslagen van onze wolven op een rijtje: 
 
  UITSLAGEN BEVEREN         

 4 km ( 66 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

14 Tony Demaret   17 23 13,81 

45 Veerle Van Rentergem   22 27 10,69 

      

 8 km ( 98 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/kf.jpg
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27 Frank Schoof   36 1 13,33 

28 Kevin De Wulf   36 2 13,32 

79 Marie-France Dubs   44 21 10,82 

94 Guy Gaelens   52 0 9,23 

95 Rita Van Avermaet   52 2 9,22 

      

 12 km (77 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

12 Marnix Hillaert   46 41 15,42 

32 Hedwig Van Beveren   53 6 13,56 

66 Rudy Vande Velde 1 6 26 10,84 

71 Linda Van Gool 1 8 46 10,47 

72 Philip De Vroe 1 8 50 10,46 

 

 

06. Aflossingsmarathon Terneuzen 
Geplaatst 6 dec. 2014 11:59  
 
Op Sinterklaas , 6 december dus, trokken we met maar liefst 4 ploegen en 
20 atleten en atletes naar Terneuzen. Met een mix van ambitie en fun 
werd het een meer dan geslaagde namiddag. Iedereen deed meer dan zijn 
best en alle prognoses van uw reporter werden moeiteloos verbroken.  
 
De eerste herenploeg wist zich op een 5de plaats te nestelen, het beste 
resultaat in de geschiedenis van onze joggingclub. Maar ook de overige 3 
ploegen behaalden een meer dan behoorlijke prestatie. Ploeg 2 werd 
38ste en ploeg 3 werd 59ste op 119 teams. En onze damesploeg werd 5de 
op 8 damesteams. Chapeau! Een leuk weetje: onze wolvenroedel heeft 
deze namiddag samen 168 km gelopen aan een gemiddelde van 12.3 
km/h !  
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Een overzicht van alle individuele en groepsprestaties kun je hieronder 
terugvinden. De werkelijke afstand per rondje lag volgens de meesten iets 
lager dan 5.25 km maar dat doet niets af van de vele mooie prestaties.  
 
  Ploeg Run Afstand 

(meters) 
Min. Sec. km/h 

Matti Buysse heren 1 1  5.250 19 31 16,14 

Bart Teirlynck heren 1 1  5.250 19 57 15,79 

Kevin De Wulf heren 1 1  5.250 21 48 14,45 

Kevin De Wulf heren 2 2  5.250 23 47 13,24 

Hedwig Van Beve-
ren 

heren 1 1  5.250 21 52 14,41 

Hedwig Van Beve-
ren 

heren 2 2  5.250 23 14 13,56 

Frank Schoof  heren 1 1  5.250 22 18 14,13 

Frank Schoof  heren 2 2  5.250 23 10 13,60 

Tony Demaret heren 1 1  5.250 21 20 14,77 

Marnix Hillaert heren 1 1  5.250 19 56 15,80 

Marnix Hillaert heren 1 2  5.250 19 57 15,79 

Hans Laureyn heren 2 1  5.250 25 30 12,35 

Rudy Vande Velde heren 3 1  5.250 25 3 12,57 

Rudy Vande Velde heren 3 2  5.250 26 40 11,81 

Dirk Baert heren 3 1  5.250 27 1 11,66 

Johny Bral heren 3 1  5.250 23 14 13,56 

Katleen Heirman dames 1  5.250 34 35 9,11 

Veerle Van Ren-
tergem 

dames 1  5.250 28 25 11,09 

Stefaan Heirman heren 2 1  10.500 47 26 13,28 

Michael Verstrae-
ten 

heren 2 1  10.500 53 18 11,82 

Hermien Matthys dames 1  10.500 52 31 12,00 
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Linda Van Gool dames 1  10.500 59 25 10,60 

Rita Van Aver-
maet 

dames 1  10.500 66 0 9,55 

Philip De Vroe heren 3 1  10.500 55 14 11,41 

William De Fleur-
quin 

heren 3 1  10.500 57 12 11,01 

 

Rangsch. Ploegresultaten (119 deel-
nemende ploegen ) 

 meters  h min sec gem. 

5 Gemiddelde ploeg 1      42.000 2 46 39 15,12 

38 Gemiddelde ploeg 2      42.000 3 16 25 12,83 

59 Gemiddelde ploeg 3      42.000 3 34 25 11,75 

94 Gemiddelde damesploeg 
(5de / 7 damespl.) 

 42.000 4 0 55 10,46 

 Gemiddelde alle 4 de ploe-
gen  

   168.000  12  96  144 12,32 

 

 

  

    

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/trudi.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/tmatti.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/tfrank.jpg
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07. Scheldeloop Terneuzen 
Geplaatst 14 dec. 2014 11:40  

Op zaterdag 13 december stond de traditionele halve marathon 
van Terneuzen op het programma. Tot 2 jaar terug was dat steeds met 
start en aankomst aan Scheldorado. Sinds vorig jaar ligt de organisatie in 
handen van atletiekvereniging Scheldesport. De start en aankomst situ-
eert zich nu aan de atletiekterreinen van Terneuzen. Er was keuze tussen 
5.8 km, 10.8 km en 21.1 km. Voor de langere afstanden situeert het par-
cours zich hoofdzakelijk langs de zeedijk met zicht op de Westerschelde. 
Maar de aankomende maandagstaking was het bijzonder druk op de Wes-
terschelde. Voor het overige was het prima weer om te lopen. Het was 
droog en de wind was, in tegenstelling tot vrijdag, bijna volledig gaan lig-
gen. 
 
Onder de 154 lopers waren er ook 6 wolven netjes verspreid over de 3 
afstanden. 
 
Op de korte afstand (5.8 km, 26 deelnemers) werd Matti Buysse 3de in 22 
min 45 sec. (15.3 km/h) gevolgd door Tony Demaret op plaats 4 in 23 min 
53 sec. (14.6 km/h). Veerle Van Renterghem volgde als 18de in 33 min 31 
sec (10.4 km/h). 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/tkevin.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/tdirk.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/tstepfan.jpg
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Op de middenafstand (10.8 km, 56 lopers) werd Bart Teirlynck 3de in 44 
min 24 sec (14.6 km/h).  
 
Voor de halve marathon (2 ronden van samen 21.1 km, 72 deelnemers) 
liepen Linda Van Gool en Rudy Vande Velde de ganse wedstrijd samen 
met een klein groepje. Het doel was een goede training aan circa 10 km/h 
en de eindtijd van 2h 6 min 37 sec was ook goed voor een gemiddelde 
van exact 10 km/h. Linda en Rudy werden hiermee 65ste en 66ste.  

08. Lokeren, Deinze en Stekene 
Geplaatst 14 dec. 2014 12:12  

In het weekend van 13 en 14 december was er, naast de Scheldeloop in 
Terneuzen, nog heel wat meer keuze. 
 
Op zaterdagavond 13 december was er de 2de editie van 
de Citytrail in Lokeren met dit jaar 657 deelnemers op een vernieuwd 
parcours. De wedstrijd kent nog een aantal kinderziektes, heel wat lopers 
liepen verloren, maar achteraf hadden de meesten toch een positief ge-
voel. Er was heel animatie naast de weg en het parcours liep door heel 
wat verschillende gebouwen. Onder de deelnemers ook 4 wolven. Mi-
chael Verstraeten liep samen met zijn zoontje en werd 318de in 48 min 
32 sec (9.3 km/h). Rita Van Avermaet, Marie-France Dubs en Guy Gae-
lens liepen de ganse wedstrijd samen en finishten als 625ste , 626ste en 
627ste in 1h 3 min 16 sec (7.1 km/h). Eerlijkheidshalve moeten we mee-
geven dat ze de verkeerde richting werden opgestuurd en zo meer dan 1 
km te veel hebben gelopen... Rudy Vande Velde en Dominique Van den 
Daele kwamen supporteren en hebben ook meegeholpen om... de pan-
nenkoeken op te eten ! 
 
Op zondagmorgen 14 september trok Philip De Vroe naar de Brielmeer-
sen in Deinze voor de winterloop. Hij nam daar deel aan de 13.22 km en 
werd 102de op 110 deelnemers in 1h 17 min 9 sec (10.28 km/h). Door de 
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weersomstandigheden, veel regen op vrijdag en rijm op zondagmorgen, 
was het parcours vrij zwaar en glibberig.  
 
Op zondagnamiddag nam Rudy Vande Velde ook nog deel aan de veld-
loop in Stekene bij de Masters Heren. Het parcours was een goede 6.5 km 
lang met enkele zeer zware modderstroken. Hoewel Rudy toch nog bijna 
11 km/h liep was de voorlaatste plaats zijn lot. Maar een degustatiepak-
ket van 6 biertjes van brouwerij van Steenberghe waren zijn troost... 
 

09 Ooooh! Ooooh! Ooooooh! Santarun Zelzate 
Geplaatst 20 dec. 2014 10:32  
Als een school, in dit geval Sint-Laurensinstituut te Zelzate, uitnodigt om te 
gaan joggen hangt er wel een pedagogisch geurtje in de lucht. De minionder-
neming van het zevende jaar Salute leert handelsknepen en event manage-
ment door dit soort initiatieven. Vergeet dus de sporttijden en –afstanden, 
enig doel voor de deelnemers was fun! 
 

 
Dankzij enkele kerstmannen en de nodige kerstmutsen was gezelligheid 
troef. Na een late start door burgemeester en oud-leerling van SL, Frank 
Bruggeman, zette een groepje van zo’n vijftig joggers zich in beweging. 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/santa01.jpg
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Het ging rond de markt en door een paar wijken; de karavaan werd op 
tempo gehouden door kerstman Danny die met een luidruchtige bel van-
op zijn troon de wegen vrij galmde, de lokale politie sloot de sportieve 
kerstrun keurig af met blauw zwaailicht. 
 
Nadien waren onze vijf wolven, Veerle Van Rentergem, Tony Demaret, 
Michael en Dario Verstraeten en Dirk Baert, niet moe maar tevreden, te 
vinden voor de lens van fotograaf Wim. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10 Kerstloop Lembeke 
Geplaatst 22 dec. 2014 12:00 

Op vrijdagavond 19 september waren er ook 5 wolven actief 
in Lembeke voor de traditionele kerstloop van de lokale Boslopers. Met 
213 namen ze de start voor één, twee of vier rondjes van 2.4 km. Het 
parcours slingert zich voor een groot gedeelte over de sportvelden van 
Lembeke met een mix van Finse piste, gras, verharde wandelpaden en 
nog een stuk straat. Best een pittig parcours door de hevige regenval van 
vrijdagmorgen. 
Hieronder de prestaties van de 5 aanwezige wolven. Rudy was de enige 
die koos voor 4 rondjes. De andere 4 wolven hielden het bij 2 rondjes. Er 
werden afzonderlijke uitslagen opgemaakt voor de mannen en de vrou-
wen.  
 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/santa02.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/santa03.jpg
http://www.joggingclubmoerbeke.be/2014/wedstrijden/santa04.jpg
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  UITSLAGEN LEMBEKE         

 4,6 km HEREN ( 52 deelne-
mers) 

Uur Min. Sec. km/h 

7 Frank Schoof   20 21 13,56 

50 Guy Gaelens   30 59 8,91 

      

 4,6 km DAMES (34 deelne-
mers) 

Uur Min. Sec. km/h 

21 Maria Van Belle   29 25 9,38 

24 Rita Van Avermaet   30 57 8,92 

      

 9,2 km HEREN (80 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

76 Rudy Vande Velde   52 47 10,46 
 

 

 

 

11 Olympiarun Terneuzen 
Geplaatst 23 dec. 2014 14:00 

Op zaterdag 20 december , daags na de kerstlopen van Lembeke en Zelza-
te, waren we alweer op post in Terneuzen voor een SSP-criteriumloop. 
Het was de 2de editie van de Olympiarun georganiseerd door de lokale 
hockeyclub van Terneuzen die voor de gelegenheid een kerstmarktje had 
opgezet in een tent naast het clublokaal. Het parcours was ons heel ver-
trouwd want het was exact dezelfde omloop als de aflossingsmarathon 
van 2 weken terug. Alleen was het deze keer wat kouder en winderiger. 
Maar op de kerstmarkt was er volop keuze aan warme dranken zo-
als erwtensoep, glühwein, warme chocomelk,... om terug op temperatuur 
te komen.  
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Onder de bijna 200 deelnemers ook 12 wolven. Sommigen liepen voluit. 
Anderen spaarden zich omdat er op zondag alweer een wedstrijd op de 
agenda stond... 
 
Een leuke vermelding: Linda mocht een ruiker bloemen in ontvangst ne-
men als beste dame op de langste afstand. De uitslag bleek achteraf niet 
helemaal te kloppen. Maar ook als 2de dame mocht ze de welverdiende 
ruiker behouden... 
 
Alle uitslagen van onze wolven op een rijtje: 
  UITSLAGEN OLYMPIARUN TERNEUZEN       

 5,05 km ( 69 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

6 Matti Buysse   18 48 16,12 

12 Tony Demaret   21 20 14,20 

44 Veerle Van Rentergem   28 38 10,58 

      

 10,1 km (71 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

20 Kevin De Wulf   45 52 13,21 

23 Frank Schoof   46 44 12,97 

57 Maria Van Belle 1 4 50 9,35 

60 Rita Van Avermaet 1 6 5 9,17 

67 Guy Gaelens 1 12 49 8,32 

      

 15,15 km (50 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

5 Marnix Hillaert 1 0 25 15,05 

45 Rudy Vande Velde 1 35 45 9,49 

46 Linda Van Gool 1 35 45 9,49 

47 Philip De Vroe 1 35 45 9,49 
 

12. Midwinternachtrun Gent 
Geplaatst 23 dec. 2014 14:00 
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Na de midzomernachtrun op of rond de 21ste juni werd dit jaar door 
'Gent Loopt' voor de allereerste keer ook 
een midwinternachtrun georganiseerd. Zondagavond 21 december waren 
er meer dan 5.400 lopers op post voor een 5 of 10 km doorheen een aan-
tal wijken in de buurt van de Dampoort. Start en aankomst was op de 
vrijdagsmarkt.  
 
Ik heb 4 wolven gespot in de uitslag (vergeef me als ik er andere over het 
hoofd heb gezien, of beter nog, geef me een seintje ) die allemaal deel-
namen aan de wedstrijd over 10 km. Voor Frank en Tony was het al hun 
derde optreden van het weekend.  
 
  UITSLAGEN WINTERNACHT-

RUN  
        

 10 KM ( 3667 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

252 Frank Schoof   45 1 13,33 

320 Tony Demaret   45 58 13,05 

396 Hedwig Van Beveren   47 6 12,74 

2382 Sophie Appelmans  1 0 56 9,85 
 

13 Kerstloop Stekene 
Geplaatst 23 dec. 2014 15:00 

Op zondagnamiddag 21 december trokken er ook 8 wolven naar het na-
bije Stekene voor de traditionele kerstloop. 
 
Ondanks de concurrentie van de midwinternachtrun in Gent konden ze 
toch rekenen op zo'n 572 deelnemers aan de hoofdlopen van 3 km , 6 km 
en 12,05 km. En dit jaar was het ook wat gezelliger want de kerstverlich-
ting stond, in tegenstelling tot vorig jaar, de ganse namiddag en voor-
avond aan.  
 
Daarnaast waren er ook nog 68 jongeren die deelnamen aan de 1 km. 
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Onder die 68 jongeren ook 4 kinderen van clubleden. De jeugdloop werd 
trouwens gewonnen door Jesse Heirman, de zoon van Stefaan Heirman. 
En ook Nino, Angel en Dario Verstraeten , de kinderen van Mi-
chael Verstraeten deden alle drie hun uiterste best.  
 
Op de 3 km met 82 deelnemers werd Matti Buysse 3de in 10 min 51 sec. 
(16.59 km/h). Stapje voor stapje evolueert Matti na zijn blessure terug 
naar zijn oude vormpeil.  
 
De meeste deelnemers nl. 291 kozen voor de 6 km. Kevin De Wulf werd 
hier 42ste in 26 min 32 sec (13.57 km/h). Guy Gaelens volgde op plaats 
246 in 38 min 48 sec (9.28 km/h) enRita Van Avermaet werd 250ste in 39 
min 1 sec (9.23 km/h). En dit jaar verliep alle prima aan de meet ! 
 
De langste afstand van 12.05 km trok 199 deelnemers en net als vorig jaar 
begon het te regenen tijdens de wedstrijd. Voor de toeschouwers is dat 
niet zo prettig maar voor de lopers gaf het heel wat extra zuurstof om 
eens flink diep te gaan.  
Beste wolf werd Stefaan Heirman maar hij werd vergeten in de uitslag. 
Stefaan dacht dat hij ongeveer dezelfde tijd gelopen had als vorig jaar en 
dat was een goede 54 minuten of een gemiddelde van ca. 13.3 km/h.  
Michael Verstraeten mikte op circa één uur en met een tijd van 1h 2 min 
4 sec kwam hij aardig dicht in de buurt. Goed voor een mooi gemiddelde 
van 11.64 km/h en plaats 140. Rudy Vande Velde vond nog voldoende 
reserves voor een snelle laatste ronde en werd 154ste in 1h 4 min 8 sec 
(11.27 km/h). Philip De Vroe volgde kort nadien als 160ste in 1h 5 min 28 
sec (11.04 km/h). 
 
Dat was meteen ook de afsluiter van een druk loopweekend. Rudy Vande 
Velde, Frank Schoof, Rita Van Avermaet Guy Gaelens en Tony Demaret 
namen deel aan 3 wedstrijden. En ook Philip De Vroe, Maria Van Belle, 
Matti Buysse , Kevin De Wulf , Michael Verstraeten en Veerle Van Renter-
gem liepen in het voorbije weekend 2 wedstrijden.  
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14. Eindejaarscross Axel 
Geplaatst 27 dec. 2014 11:40  

De traditionele eindejaarscross van Axel vond dit jaar op zaterdag 27 
december onder winterse omstandigheden plaats. De ganse namiddag 
bleef het sneeuwregen en het parcours was daardoor bijzonder zwaar en 
glibberig geworden. Deze cross loopt voor 80% over half verharde of zelfs 
onverharde paden doorheen het natuurgebied achter de sportvelden van 
Axel. Met droge voeten geraak je er niet door en verschillende deelne-
mers gingen ook meermaals onderuit. Maar voor de liefhebbers van dit 
soort lopen was het genieten geblazen ! 
 
Dit jaar kwamen er door de weersomstandigheden heel wat minder deel-
nemers opdagen. Er was keuze tussen 3.5 km, 7 km (die er 6.7 was) en 
10.5 km (die er eigenlijk 10 was). We hadden enkel wolven aan start van 
de 3.5 km en 6.7 km die ook een 1h15min vroeger van start ging dan de 
10 km. Naast 7 lopende wolven hadden we met Marie-France en Domini-
que ook enkele supporterende wolven.  
 
Achteraf kregen alle deelnemers een zakje oliebollen als "smakelijke" 
herinnering. Zo'n herinnering neem je beter niet mee naar huis maar eet 
je ter plaatse op...  
 
Alle uitslagen van onze wolven: 
  UITSLAGEN EINDEJAARSCROSS AXEL       

 3,5 KM ( 36 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

2 Matti Buysse   13 40 15,37 

25 Veerle Van Rentergem   21 43 9,67 

      

 6,7 KM ( 55 deelnemers) Uur Min. Sec. km/h 

14 Frank Schoof   32 6 12,52 

21 Michael Verstraeten   35 19 11,38 

23 Rudy Vande Velde   35 53 11,20 
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46 Philip De Vroe   42 37 9,43 

50 Maria Van Belle   44 32 9,03 
 

15. Urban Trail Sluis 
Geplaatst 18 uur geleden  

Op vrijdag 27 december werd voor de allereerste maal ook een Urban 
Trail georganiseerd in het historische Sluis. Er waren 374 deelnemers voor 
de tocht van 11.3 km doorheen de vele historische plekjes en gebouwen 
van Sluis.  
 
Zo'n wedstrijd is vooral genieten. De tijd is bijkomstig. Onder de deelne-
mers ook Guy Gaelens en Rita Van Avermaet. 
 
Guy werd 364ste in 1h 28 min 1 sec. Rita volgde als 368ste in 1h 29 min 41 
sec.  
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