Verslag

Een frisse maandagmorgen 1 mei 2017, om 6u20 verzamelen 15 Beverhouters en hun schare fans
aan de sporthal Drogenbrood, ze hebben allen één bestemming Bavinchove (nee niet Bavikhove
nabij Harelbeke maar haar Franse naamgenoot). Onderweg ontspinnen zich naar Beverhoutse
gewoonte hoogstaande gesprekken zoals bijvoorbeeld wanneer werden Frans Vlaanderen en
Vlaanderen gescheiden…. Het antwoord kan steeds bekomen worden bij ondergetekende…
Aangemoedigd door wat vallende sterren zijn we wat sneller ter plaatste dan gedacht want nog voor
acht uur bereiken wij het kleine Franse gehucht. Tijd genoeg om kennis te maken met de plaatselijke
Bert Goos. De man kijkt wel eens vreemd op als we hem vragen waar de vestiaires zijn, de vraag als
we ook ergens kunnen douchen nadien laten we dan ook maar achterwege. Het gebrek aan comfort
wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de vriendelijkheid want rond 8u40 komt hij
persoonlijk onze enige vertegenwoordiger op de 5,8 kilometer verwittigen dat ze zich naar de start
moet begeven. Liesbeth doet het beter dan verwacht op die afstand want haar man Bart mist bijna
haar finish.
Net voor de start blijken nog 2 hevige supporters afgezakt te zijn met de moto om ons aan te
moedigen en om 10 uur is het tijd voor het hoofdgerecht de 11 kilometer met ruim 380 deelnemers.
Op een heuvelachtig parcours wordt het vechten tegen een koude westenwind. De heuvelachtige
omgeving zorgt wel voor een mooi landschap maar als velen daar oog zullen gehad hebben is maar
de vraag. Want het is afzien en alsof het parcours nog niet zwaar genoeg is ligt er een brug met een
serieuze hellingsgraad onderweg. Die ene brug is er wellicht teveel aan voor Filip Van Cauwenberghe
die gans de wedstrijd uitzicht heeft op een medaille maar op enkele seconden van een podiumplaats
strandt. Hij wordt 4 ° in de einduitslag en 2 ° master en mag tevreden terugblikken op zijn wedstrijd.
Achter hem strandt Peter Verhelst op een 26 ° plaats. Bart Hurtecant vervolledigt het Beverhout
podium op de 95 ° plaats. Bij de dames bevestigt Lotte Verhelst haar goeie vorm door als 12 ° dame
te finishen (ze werd ook eerste in haar categorie miniemen). Na haar knappe podiumplaats in
Damme blijft Lotte verbazen, op 15 jarige leeftijd op een zeer selectief parcours 11 km aan 12,67
km/u lopen: “ chapeau Lotte!”. Lieve Keirse moet tevreden zijn met de 2 ° plaats. Petra Van Daele
wordt derde dame.
Lang moet er gewacht worden tijdens de prijsuitreiking want de Fransen hebben voor zowat alles
een prijs uitgevonden. Een speciaal woordje van dank van de speaker gaat uit naar onze mensen van
Beverhout en in één adem maakt hij reclame voor onze Berenloop 2017. De man struikelt over zijn
woorden bij het uitspreken van Filip’s naam en doet dat nogmaals als hij de derde club mag
aankondigen. Jawel Koninklijke Atletiek en Joggingclub Beverhout is derde en mag zo mee het
podium op. Onze aanwezigheid aldaar is dus zeker niet onopgemerkt gebleven.
Afsluiten doen we ons dagje Frans Vlaanderen in de plaatselijke taverne de Goeiendag waar de tijd
lijkt te zijn stil blijven staan. Bij een Picon Vin Blanc (al maakten sommigen daar een Rouge van)
wordt geopperd om volgend jaar opnieuw een wedstrijd in Frans Vlaanderen op te nemen in ons
wegcriterium.
Steve
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Filip Van Cauwenberghe (4)
Peter Verhelst (26)
Bart Hurtecant (95)
Frank Couffez (114)
Dewilde Nick (153)
Lotte Verhelst (158)
Genbrugge Marnix (191)
Lieve Keirse (212)
Peter Minne (234)
Roland Vanderschaeghe (262)
Petra Vandaele (286)
Luc Masyn (316)
Geertrui Dumoulin (321)
Steve Vandenbussche (337)
Wendy Blomme (341)

5,8 km
1. Liesbeth Goossens (112)

