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Woordje van de Lokomotief  

 

 Bij het begin van dit jubileumjaar sluit ik me aan bij de vele nieuwjaarswensen 

die in de loop van de laatste weken kwistig werden rondgestrooid. Uit de grond 

van mijn hart wens ik iedereen een gemeend gelukkig nieuwjaar. 

2017 wordt een bijzonder jaar voor onze club. We zullen immers 

ons eerste lustrum vieren. Vijf jaar! Wat ooit begon als een 

vangnet om beginnende starters een veilige thuishaven te 

bezorgen, is uitgegroeid tot een constante groep enthousiaste 

lopers, waarvan het overgrote deel op regelmatige basis hun 

rondjes van de Crack draaien of de vestingen en Zillebekevijver 

gaan opzoeken.  

Meer en meer wordt er rekening gehouden met deze grote groep recreanten. 

Straks starten wij opnieuw met een loopinitiatie, de tiende al. Een kleine 

rekensom leert dat er tot op heden 465 starters waren in de negen voorbije 

edities. Het is dus niet te verwonderen dat juist deze groep de ruggengraat 

vormt van onze Lokomotief-runners. 

In een tijd waarin veel mensen zich niet meer engageren in verenigingen, de 

iPhone, iPad en computer hebben immers de plaats ingenomen van gezellige 

babbels op café of in restaurants. We horen over virtuele trainingen, een 

virtuele werkvloer en soms denk ik dat persoonlijk contact iets is van voor mijn 

tijd. Bij de Lokomotief-runners gaat dit niet op. Dat bewijzen jullie talrijke 

aanwezigheden op de wekelijkse loopavonden die ondanks koude of slecht weer 

druk bijgewoond worden. Ook bemerk ik dat "oortjes" steeds minder aanwezig 

zijn op de trainingen, zodat we steeds een luisterend oor hebben voor de 

gezellige babbel tijdens de eerste 2 km en de daaropvolgende rondes.  

Het doel van jullie club is mensen aanzetten tot en het onderhouden van  het 

lopen. Daar is het Loko-team zich ook van bewust en wij besloten om ons daarop 

te concentreren. Lopen zal steeds onze hoofdactiviteit blijven. Regelmatig 

krijgen wij aanvragen om andere loopinitiaties te ondersteunen of zelfs mee te 

helpen organiseren. Dat alles vraagt veel inzet en werk, zodat we ons enkel op 

onze eigen drie realisaties gaan concentreren: Joggen voor Beginners, de 
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Herdenkingsloop voor MarathonWilly en ons paradepaardje, de Colora Santa 

Claus Run. 

In het verleden konden wij steeds op ieder van jullie rekenen om alles degelijk 

en zelfs pico bello te laten verlopen. Daarmee bewijzen jullie uit het goede 

clubhout gesneden te zijn en zijn we jullie dankbaar om de eer en de goede 

reputatie van de club te helpen hoog houden. 

Weldra worden de dagen opnieuw langer, in één, twee, drie is de lente er weer en 

denken we met de verlofdrink om er een heel speciale training van te maken om 

ons 5jarig bestaan te vieren. Maar eerst nog enkele maanden onderhoudend 

trainen, een wedstrijdje hier of daar mee pikken, maar vooral genieten van de 

gezellige sfeer en babbels op de trainingen. 

Een fijn, gezellig nieuw jaar. 

De Lokomotief 
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Statistiek 2016 

1) Leden  

31-12-2016 : 185 (+6,9%) 

31-12-2015 : 173 (+11,6%) 

31-12-2014 : 155 (+6,8%) 

31-12-2013 : 145 

2016 werd dus afgesloten met 185 leden, dat zijn er 12 meer dan eind 2015. 

Hiervan namen er 107 (57,8%) ooit deel aan een sessie “Joggen voor Beginners”. 

Net niet de helft van onze mannen nam ooit deel aan onze starterscursus, dit 

terwijl 62,5% van onze dames via deze weg onze club ontdekten. Dit jaar 

verwelkomden we 55 nieuwe lopers, 23 via Joggen voor Beginners, en 32 

ontdekten uit eigen beweging onze club. Ons peloton bestaat momenteel uit 81 

mannen (76-2015)  en 104 vrouwen (97-2015). Ons oudste lid waakt met veel 

zorg over onze clubkas (Claude is 77 jaar). Ons oudste actieve lid is Walter (72 

jaar). Hij wordt op de voet gevolgd door Jenny (71 jaar). De gemiddelde leeftijd 

is 41 jaar, idem als vorig jaar. De dames zijn gemiddeld 38 jaar de mannen 45 

jaar. De courantste leeftijden zijn 39 en 51 jaar. Daarvan hebben we negen 

stuks (3 mannen en  6 vrouwen).  

 

 

M/V 

  aansluitingsjaar M V Eindtotaal 

2012 16 13 29 

2013 9 13 22 

2014 11 16 27 

2015 25 27 52 

2016 20 35 55 

Eindtotaal 81 104 185 

 

JVB aansluitingsjaar M V Eindtotaal 

Joggen 2012 9 10 19 

 

2013 4 11 15 

 

2014 7 11 18 

 

2015 16 16 32 

 

2016 6 17 23 

Totaal  

 

42 65 107 
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2) Joggen voor Beginners 

2016 : 42 deelnemers – eindrun 34 - lid geworden 23 

2015 : 45 deelnemers (lid geworden ,41) ! 

2014 : 56 deelnemers (31) 

2013 : 76 deelnemers (34)  

3) De trainingen lagen in de lijn van de voorbije jaren. Soms was het tijd voor 

een verwenmoment. 

 

Geert Ryckaert 
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Nieuwjaarsfeest  

Voor het eerst werd het nieuwjaarsfeest omgetoverd tot pastaparty. Eenmaal 

de buikjes gevuld werd er zelfs een dansje geplaatst. 

 

 
 

 

 
 

  
 

 



Jaarverslag 2016 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 9 
 

Verlofdrink  

 

Op maandag 2 juli 2016 organiseerden we onze tweede verlofdrink. De 

vertrouwde parking van de Crack werd omgeruild voor de site rond de Fenix. Bij 

slecht weer konden we naar binnen. Gelukkig werd het opnieuw weer een 

stralende avond. 

 

 

 
 
 

 
 

 

In 2017 staat de verlofdrink in het teken van  

5 jaar LOKOMOTIEF-RUNNERS 
(meer info volgt in de komende LOKO-letters) 

noteer nu al maandag 3 juli 2017 
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Joggen voor Beginners  

 
Van 0 naar 5 km in 10 weken 

Vijf kilometer, dat is de afstand die ik vroeger van mijn ouderlijk huis naar 

school fietste. Dat ik die afstand probleemloos zou lopen, dat zag ik mezelf niet 

onmiddellijk doen. Tot ik het besluit nam om het toch eens te proberen …  

“Ja, ik weet het, ik doe niets van sport. Ja, ik weet het, 

het was een goed voornemen voor 2016 en ja, ik moet er 

dringend iets aan doen.” Op 26 maart sprak ik mijn 

nicht, een Lokomotief-runner, erover aan. Het was 

eerder een soort van mededeling: ‘Ik zal mij inschrijven 

voor de loopcursus.’ Wist ik veel dat ik de eerste lessen 

al had gemist! Later instappen zou wellicht geen 

probleem zijn. Zo flexibel zijn ze wel bij de Lokomotief-

runners. Een mailtje naar Roland bevestigde dat alleen 

maar en ik was welkom. 

Ik haalde mijn vijf jaar oude, weliswaar ongebruikte 

sportschoenen uit de doos en besloot te gaan. Mijn 

eerste les was voor de andere starters al de derde. 

Gelukkig was ik niet de enige en Roland week niet van 

onze zijde, een echte coach dus. Elke week bouwden we 

verder en de conditie geraakte stilaan op peil.  

 

De weken gingen snel en de vorderingen bleven gelukkig niet uit. Het leuke was 

dat je jezelf niet voorbij holde als je het trainingsprogramma nauwgezet volgde. 
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Iedereen werd dan ook enorm goed gestimuleerd 

door Roland of Gerard. Bovendien zijn de 

Lokomotief-runners een hechte groep die 

nieuwelingen graag opneemt. Elke week sprak ik wel 

met iemand anders en steeds waaide een 

aanmoediging in mijn richting.  

30 mei zou de dag van de waarheid worden, ware het 

niet dat de weergoden roet in het eten gooiden. De 

Lokomotief mailde ons die dag twee keer. De eindrun 

zou uitgesteld worden, maar van uitstel kwam geen 

afstel.  

Woensdag 1 juni, le moment suprême …  Iedereen 

was present om Dikkebusvijver twee maal rond de 

lopen. Ik was verbaasd over de organisatie; het leek 

wel een echte wedstrijd: een borstnummer, een 

persfoto voor de aanvang, kilometerbordjes, een 

digitale klok, een echte sportfotograaf en last but 

not least, de supporters! 

 

Ja, ik heb een nieuw diploma behaald; dat van ‘joggen 

voor beginners’ en ja, ik ben er trots op  .  

Annelies Druart 

 

Joggen voor Beginners 2017 : 22 maart – 22 mei 
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Daguitstap 2016: Sluis  

 

Als je de naam Sluis hoort, welke associaties komen dan bij je op? Voor de één 

zal dit de verschillende shops zijn, voor de ander de depots van paracetamol. 

Wat ? Parachutemol.  Neen, paracetamol is geen mol aan een parachute, maar wel 

het bestanddeel van de gekende pijnstillers Dafalgan en Perdolan. Wie heeft ze 

nog niet geslikt? Dit middel is in Nederland stukken goedkoper dan hier in 

Belgenland ! 

Op 20 maart was Sluis tevens het decor voor de 23e editie van 

de " Zwinstedenloop", en dat zullen de "Lokomotief-runners" 

geweten hebben. Lang voordien werd het aangekondigd en zou 

er een bus ingelegd worden. Te weinig inschrijvingen zorgden 

ervoor dat de trip naar Sluis met eigen wagens gebeurde. 

Spijtig! Samen met Jan en Nadine mochten we ons neervlijen in 

de bolide van Carla. Rond 9 uur werd de colonne in gang 

getrokken. Via Brugge, waar de pylonen van de nieuw aan te 

leggen A1 opdoken, bereikten we Sluis. 

In Sluis was het via bochtige straatjes zoeken naar de 

sporthal waar we ons individueel en als ploeg mochten 

aanmelden. 

  In afwachting van de start van de 5 km 

kwam onze ploeg uitgebreid in de 

picture. De speaker van dienst 

interviewde de nestor van onze ploeg: 

Walter Vanrenterghem. Zo leerden we 

dat  Walter in 1972 Belgisch kampioen 

marathon werd, en dat hij daarmee een 

plaats kreeg tijdens de Olympische 

Spelen in München. Geert en Roland 

moesten dit keer door een infectie 

verstek geven. Hun aanmoedigen deden 

deugd voor diegenen die wel meeliepen. Het parcours voor zowel de 5 tot de 21 
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km meanderde door fijne steegjes, langs rustieke grachtjes en door idyllische 

dorpskernen. Je zou alleen al meelopen voor de cultuur en natuur van zo'n 

middeleeuwse stad.  

Voor mij deed de uitslag er niet toe. Competitie is niet 

aan mij besteed. Ik mocht erbij zijn en genieten van de 

kameraadschap van de ploeg. 

Dit is en blijft voor mij naast het sportieve karakter, nog 

steeds de kern om bij de ploeg te mogen  en kunnen 

horen. 

Johan Couchez 

  

Afsluiter in Les Halles  

 

Een idee voor een daguitstap? Laat het weten aan het LOKO-team! 
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Lactaattest 

beter leren lopen door professionele test 
 

Op zaterdag 26 maart kon je jouw conditie laten testen door het sportmedisch 

testcenter ‘Running and More’ uit Brugge. Een hele mond vol, om te laten weten 

dat de testen niet afgenomen werden door eender wie maar door professionals. 

Kort door de bocht en veel te simpel gezegd, kan je met de lactaattest je 

uithoudingsvermogen en je trainingstoestand testen. Lactaat is immers de 

zuurrest van melkzuur: hoe meer lactaat, hoe meer zuurstoftekort, hoe meer 

melkzuur en dus hoe meer energie je nodig hebt voor de inspanning die je doet. 

 

Maar terug naar zaterdag 26 maart. De plaats van actie was de atletiekpiste in 

Ieper. Met weinigen zijn we eraan begonnen, maar zoals steeds hadden de 

afwezigen verschrikkelijk ongelijk. De omstandigheden waren nochtans niet 

ideaal: een mooie temperatuur van 11°C, maar de wind was tamelijk fors. We 

lieten ons echter niet uit het lood slaan. de hartslagmeter werd omgegord en het 

uurwerk gestart. In de week voordien hadden we al heel wat gegevens 

doorgestuurd naar het testcentrum, dus zij wisten wie en wat ze voor zich 

hadden. Nu kon het echte werk beginnen. Iedereen kreeg instructies van de 

tester: 2.000 meter lopen op de piste en voor iedereen individueel - op basis van 

de doorgestuurde gegevens - de gemiddelde hartslag om aan te houden tijdens 

het lopen. Tijdens de eerste 2.000 meter was het dus vooral zaak om, door heel 

traag te lopen, je hartslag heel laag te houden. Na het einde van deze eerste 

2.000 meter nam de tester met een prikker een druppeltje bloed uit je 

wijsvinger, dit bloed werd op een strip gelegd en na luttele seconden, wist je  de 

lactaatwaarde. Daarna volgde de tweede 2.000 meter met een gemiddelde 

hartslag die zo’n 10 slagen hoger mocht liggen. Dit resulteerde in een nieuwe prik 

en een nieuwe lactaatwaarde. Hoe beter je conditie, hoe langer de lactaatwaarde 

laag bleef. De meesten deden vijf maal 2.000 meter. Sommigen mochten het zes 

maal doen. Na de laatste 2.000 meter volgde nog een loop van 600 meter die aan 

volle snelheid mocht gelopen worden. Hierna werd de maximale hartslag en de 

lactaatwaarde genoteerd.  
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De week daarna kreeg iedereen per mail netjes zijn resultaat doorgestuurd. De 

mail bevatte heel wat cijfers en grafieken met waardevolle informatie over 

jezelf en je conditie. Daarnaast kreeg je ook een duidelijke analyse van de 

gegevens en aanbevelingen over hoe je je trainingen best kan aanpakken.  

In ieder geval vond ik dit een leuke activiteit om te doen, waar je nadien nog heel 

wat van kan leren. 

 

Frank Degels 

 

     

 

Lactaattest 

rustig beginnen en gestaag het tempo en de hartslagen de hoogte injagen tot … 

en dit alles voor een druppel bloed 
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Wings for Life - Woestijnlopen in Ieper 

Wings for Life 2016 in Ieper in één woord samenvatten? Ik zou het houden op 

‘warm’, of doe maar ‘heet’. Waarschijnlijk zullen sommige deelnemers mij 

tegenspreken en liever spreken van ‘droog’ of, ‘waterloos’. 

 
Het is nochtans een mooie prestatie voor een stad(je) als Ieper: erin slagen om 

voor de derde maal op rij, de organisatie van Wings for Life voor België binnen 

te halen. Vele steden zijn en waren jaloers op dit voorrecht. Het concept blijft 

goed gevonden: de finishlijn die je inhaalt in plaats van zelf naar de finishlijn te 

moeten lopen. bovendien is alles ook nog eens voor het goede doel: lopen voor zij 

die niet kunnen lopen. Vandaar dat de Lokomotief-runners graag hun schouders 

(of waren het hun vleugels?) onder dit initiatief zetten: een waarlijk 

indrukwekkende, fluogele armada was op zondag 8 mei van de partij. 

 

En of het heet was? Naar mijn mening was het minstens 35° die dag, maar het 

kan ook 30° geweest zijn. In ieder geval was het veel te 

warm om onbeschut in de blakende zon in de Menenstraat 

op de start te wachten. Ik dacht nog te kunnen teren op 

de conditie van mijn marathonbenen van in Antwerpen 

eind april. Met flukse stap nam ik dan ook de start en 

sloot aan bij een groepje dat er flink de pas in hield, maar 

al bij de eerste passage op de markt werd duidelijk dat 

dit tempo veel te hoog was om vol te houden in dergelijke 

bakoventemperaturen. Gelukkig was er ook bevoorrading: we dronken meer dan 1 

beker water. Sommigen namen zelfs de flessen water van achter de mensen die 

voor de bevoorrading zorgden. Achteraf bleek dat we dan ook de voorraad water 

opgedronken hadden van de lopers die achter ons kwamen. Wie had kunnen 
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denken dat de organisatie maar zo weinig water zou voorzien in dergelijke 

omstandigheden? Ondertussen was ik op de Haiglaan en losten meer en meer 

lopers de rol van het groepje waar ik in zat. Uiteindelijk nam ik ook de 

verstandige beslissing om mijn tempo te laten zakken en kwam ik terecht in een 

kleiner groepje van drie. Zo liepen we met zijn drieën samen richting Boezinge, 

klagend over de omstandigheden en onwetend dat we bij iedere bevoorrading ook 

het water opdronken van diegenen die achter kwamen. 

 

Langs het kanaal ging de weg terug naar Ieper. Bijna terug op de markt voor de 

tweede passage, dacht ik er heel sterk aan om daar te stoppen. Mijn enige 

overgebleven medeloper overtuigde mij om toch nog door te lopen naar de 20 

kilometer. Ik had het beter niet gedaan: tussen de passage op de markt en 

kilometer 20 heb ik verschrikkelijk afgezien. Van een fietsbegeleider van iemand 

anders kreeg ik gelukkig een flesje water, waarbij ik dus nog eens het water van 

iemand anders opdronk. Toen liep het weer iets beter. Nogmaals overtuigde mijn 

loopcompagnon mij om door te gaan tot 25 kilometer. Weer gaf ik toe, maar aan 

kilometer 25 zou ik hoe dan ook definitief stoppen. Aan de bevoorrading van 25 

kilometer ben ik effectief gestopt: ik heb mijn gps op stop gezet, water 

gedronken, water gedronken en water gedronken, dus zeker ook het water van 

iemand anders. 

 

Na een tiental minuten was ik al heel wat minder uitgedroogd en warempel, ik zag 

daar Geert Ryckaert afkomen. ‘Ik ga nog een stukje meelopen met jou’, zei ik. Ik 

startte mijn gps opnieuw en weg was ik weer. Toen we het 30 kilometer punt 

naderden was er een hele heisa van brommers, want de catcher car was nakend. 

Dus ben ik maar gestopt aan de 30 kilometer en zette ik mijn gps op stop. Maar 

van de catcher car was geen spoor te zien. Dan maar opnieuw aangesloten bij 

Geert. Eindelijk, na 31,37 kilometer, werd ik ingehaald door de auto. Met alle 

geluk van de wereld hebben 2 vriendelijke mensen ons dan met hun auto vlak bij 

de markt afgezet. 

 

Jammer genoeg is er in 2017 geen Wings for Life in Ieper. Je kunt wel 

deelnemen via een app, dat wel. Vergeef me als ik voorlopig met de nodig scepsis 

tegen dit initiatief aankijk. Aan de organisatoren om deelnemers te overtuigen 

dat het ook een concept is dat kan werken! 

Frank Degels  
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Mcbride-run  

 
 Ik was al een tijdje aan het lopen,  meestal alleen, recreatief en niet met 

een bepaald doel voor ogen.  Op de duur werd het echter wat saai en wilde 

ik wat meer uitdagingen.  Samen met een vriendin schreef ik me  in voor de  

KBC-trail te Ieper.   Al voor we van start gingen, viel mijn oog op een bende 

lopers  in flashy shirts met een treintje op.  Ook onderweg zag ik ze 

geregeld voorbijlopen en trokken ze mijn aandacht. ‘Tof clubje’, dacht ik en 

ik wou er wel wat meer over te weten komen.        

Na de wedstrijd trok ik mijn stoute 

loopschoenen aan en vroeg aan enkele leden wat 

meer uitleg over het reilen en zeilen van de 

club. Thuis bleef het idee om me aan te sluiten 

door mijn hoofd spoken en de maandag erop 

stuurde ik de voorzitter meteen een mail.  Dat 

iedereen in zijn eigen tempo kon lopen en alles 

mag en niets moest, vond ik super.  Na de eerste training was ik al verkocht.  

Ik probeerde tweemaal per week aanwezig te zijn en telkens leerde ik 

nieuwe gezichten kennen. Alles verliep heel vlot en ik voelde dat de conditie 

steeds beter werd.                                                                  

Begin dit jaar kwam de McBride-run ter sprake.  ‘Carol, jij doet toch ook 

mee ?’,  hoorde ik een paar collega’s vragen. Gelukkig  ben ik goed opgevoed 

en dàcht ik alleen maar, ‘Ben je gek !’.  Hoe meer ik erbij stilstond, hoe meer 

zin ik kreeg in die uitdaging.  Ik besloot om mee te trainen. Ik zou wel zien 

waar ik geraakte.  Het schema dat ik kreeg, volgde ik heel nauwgezet. Week 

na week slaagde ik erin om onder het waakzaam oog van de voorzitter de 

vooropgestelde afstanden aan het juiste tempo te  lopen. De steun van de 

medelopers, waarvan een deel ook hun eerste halve marathon zou lopen, gaf 

me een boost. Ik kreeg er echt vertrouwen in dat het zou lukken. Stel je 

voor; ik zou een halve marathon lopen ! Zelfs de langste training op het 

traject van de McBride-run verliep vlotjes, maar was ik er nu echt klaar 

voor?                                                                                                



Jaarverslag 2016 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 19 
 

De wedstrijd naderde en ik begon wat te panikeren. Ik hield vooral het 

weerbericht in de gaten.  Gelukkig werd het niet te warm, want daar kan ik 

niet tegen. Dat had ik al ervaren in Wings for Life. Het zou jammer zijn om 

te moeten opgeven om die reden. Waren er nog dingen die ik moest weten 

qua verzorging, voeding …? Met al mijn vragen kon ik gelukkig bij de ervaren 

rotten van de club terecht.  

De avond voordien had ik al alles klaargelegd, bang dat ik in mijn 

zenuwachtigheid iets zou vergeten. Tot mijn verbazing had ik een heel 

rustige nacht. Na een licht ontbijt maakte ik enkele flessen  energiedrank 

klaar en ik vertrok.  

                                                                                                                      

Ik was heel blij om mijn loopmakkers te zien in Les Halles en de sfeer was 

ook ontspannen. In groep gingen we naar de start, klaar voor het grote 

moment.  Aan het vooropgestelde tempo maalden we de eerste kilometers 

af.  Het was niet te warm, zelfs wat mistig en het liep lekker.  Geregeld 

durfde ik iets sneller te lopen dan voorzien, maar ik werd door ‘de 

lokomotief’ aangemaand me rustig te houden, want het was nog ver. En 

inderdaad, aan kilometer 14 kwam de zon erdoor.  Ik voelde  mijn 

ademhaling stokken en mijn benen werden zwaar.  Even begon ik te 

panikeren, maar mijn loopmakkers stelden me gerust.   Aan een iets rustiger 

tempo liepen we verder.   Ik begon er zelfs weer van te genieten.  Nog de 

laatste helling en dan bergaf richting  Poperinge.  Met de eindstreep in 

zicht werd de clubvlag bovengehaald en even moest ik de emoties 

doorslikken.  Ik had het gehaald, samen met de  vrienden van de club. Een 

club om fier op te zijn! 

Carol Bouckaert 
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Siegen  27 & 28-08-‘16 

 

Ruim op voorhand had ik dit weekendje naar Siegen (Duitsland)in het rood 

aangestipt. Samen met Ronny zou ik de halve marathon lopen. Ter voorbereiding 

op de In Flanders Fields marathon. Geert Ryckaert en Roland Outtier zouden er 

de volledige marathon lopen. 

Op zaterdagmorgen 27 augustus 

vertrokken we dan met zijn viertjes. 

We werden uitgezwaaid door enkele 

clubgenoten en een delegatie van 

stad Ieper. Siegen is een zusterstad 

van Ieper. Daarom kregen we van de 

stad een geschenk mee om er af te 

geven. die ons een geschenk 

meegaven om af te geven in Siegen, 

die een zusterstad van Ieper is. 

Het beloofde een warm weekend te worden met temperaturen van rond de 30 

graden. Het was leuk gezelschap en we hadden een mooie sportieve uitdaging 

voor de boeg.  

Na vier uurtjes rijden kwamen we in Siegen aan. waar onze lokomotief zich al 

onmiddellijk thuis voelde, want de inschrijving bleek immers in een stationnetje 

te zijn waar we hartelijk ontvangen werden door de organisator Martin 

Hoffmann. Hij was heel behulpzaam met de inschrijvingen en fotografeerde ons 

als trotse loko’s bij een plaatselijke locomotief. 
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We hadden nog enkele uurtjes voor de start van de HM, dus op naar het 

hotelletje waar we de kamerverdeling simpel hielden: de  twee marathonlopers 

kamer één en de twee halve marathonlopers kamer twee. De kamers waren helaas 

niet voorzien van airco wat met deze temperaturen niet bevorderlijk was voor de 

nachtrust. Gelukkig was onze wedstrijd nog dezelfde avond. Ronny en ik hadden 

dus onze nachtrust niet echt broodnodig in tegenstelling tot Roland en Geert die 

de volgende morgen mochten aantreden voor hun marathon. Zij konden wat 

verkoeling goed gebruiken. 

Normaal was de start van de halve marathon voorzien om 17.00 uur, maar omdat 

het zo warm was, werd er beslist om pas om 19.00 uur te starten. De start werd 

uiteindelijk pas om 19.20 uur gegeven, want er werd gewacht op de aankomst van 

de laatste deelneemster van de 10km loop. Ze beleefde onder een oorverdovend 

applaus van het publiek en de wachtende lopers een onvergetelijke aankomst.  

157 deelnemers kwamen aan de start voor vijf pittige rondjes met op enkele 

punten langs het parcours livemuziek die voor de nodige motivatie moest zorgen. 

bevoorrading werd verzorgd door onze ploegmakkers Geert en Roland. Na 

1u40min kwam Ronny door de finish als 15de en eerste in de categorie M45 wat 

ons al meteen een eerste trofee opleverde. Ikzelf finishte als 28ste in 1u50m en 

was daarmee de 2de  in de categorie M40.  

Na enkele alcoholvrije biertjes bij de stand van de hoofdsponsor werden we op 

het podium uitgenodigd voor enkele foto’s en de overhandiging van het geschenk 

van de stad Ieper evenals ons clubgeschenk voor de organisatie. 
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Nadien genoten we van een lekker bord spaghetti om daarna moe en voldaan naar 

ons hotel terug te keren om te bekomen van onze inspanningen. De 

marathonmannen gunden we zo ook de nodige rust alvorens de volgende morgen 

om 8 uur de start te nemen.  

Slapen zou evenwel door de ondraaglijke warmte op onze kamer voorlopig nog 

niet lukken, dus besloten Ronny en ik om er nog eens op uit te trekken en de 

plaatselijke horeca wat te steunen. Na enkele biertjes en wat extra 

kilometertjes in de benen ging het slapen in ieder geval wat beter . 

 

De volgende morgen werden we gewekt door Geert, vol goede moed om aan de 

marathon te beginnen. Hij bleek immers al in een serieuze overwinningsroes te 

verkeren.. 

 

Na het ontbijt gingen we terug richting Sieg arena waar Roland en Geert de 

start zouden nemen voor de volle 42km. Het beloofde in ieder geval terug een 

tropisch warme dag te worden met al aan de start een goede 26 graden. Ditmaal 

zouden Ronny en ik zorgen voor een optimale bevoorrading en wat foto’s van de 

twee dappere Lokomotief-runners. 
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Van zodra het startsein was gegeven, ging Geert er al vlug als een speer vandoor 

en eindigde zijn marathon na 10 ronden in een supertijd van 3u15min. Hij werd 

daarmee 7de in het algemeen en 1ste in zijn leeftijdscategorie M45. Trofee nr 2 

was een feit. 

Roland deed het ook super, hij etaleerde zijn wilskracht en karakter door vol te 

houden in deze loodzware weersomstandigheden om uiteindelijk te finishen in 

een tijd van 4u51min met als kers op de taart een derde trofee voor de 

lokomotief-runners. Roland eindigde als 1ste in zijn leeftijdscategorie van M65. 

  

Dat ze ons daar zullen blijven herinneren is niet onwaarschijnlijk afgaande op 

onze resultaten: met vier loko’s gestart met als eindbalans driemaal de 1ste 

plaats en één 2de plaats in onze respectievelijke leeftijdscategorieën. 

Na de podiumhulde werden we nog getrakteerd op twee vaatjes bier en werd er 

afscheid genomen met de belofte om zeker nog eens terug te komen met een 

grotere delegatie vanuit Ieper. 
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We namen nog een verfrissende douche en namen afscheid van de hoteleigenaar  

die dankzij de bekers en medailles in de wolken was omdat hij de winnaars van de 

wedstrijd op logement had gehad. Roland en Geert waren voldoende hersteld en 

klaar om de terugweg aan te vatten We kwamen in de vooravond weer in Ieper 

aan, en waren een fantastische ervaring rijker. 

Onze deelname is zeker voor herhaling vatbaar. Volgende keer rijden we 

misschien met een buslading Lokomotief-runners richting Duitsland? 

 

Filip Vermeulen   
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  Herdenkingsloop “MarathonWilly” 

 

 
 

Voor de 2e maal organiseerden we onze herdenkingsloop. Ditmaal hadden we geen 

regen, maar een mooie herfstavond. We hadden ook lessen getrokken uit de 

eerste editie. De donkere stukken werden verlicht, mede dankzij de verlichting 

van de Nocturnes. Bijna 200 lopers en wandelaars herdachten Willy. 

 

 
 

 

3e editie herdenkingsloop “MarathonWilly” 

 

maandag 18 september 2017 
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In Flanders Fields marathon   

 

In 2016 wou ik mijn eerste marathon lopen. Naar 

aanloop van de IFF- marathon ben ik eerst beginnen 

trainen voor de halve marathon. De McBride-run was 

hiervoor de ideale wedstrijd. 

De trainingen verliepen heel goed totdat ik mijn voet 

verzwikte en mijn gewrichtsbanden scheurde.  Meteen 

moest ik twee weken rusten. 

Daarna heb ik toch verder kunnen trainen voor de halve 

marathon. Ik heb mijn eerste doel bereikt en stond aan 

de start van de McBride-run. De dag begon echter met 

pech. ‘s Morgens stond ik op met pijn in de rug. Ik heb 

toch meegedaan met de hoop dat de pijn zou 

verdwijnen, maar tevergeefs. Ik bereikte toch de finish 

in 2u 10min. 

 

De dag nadien ging ik naar de dokter. Ik hoorde dat de helft van mijn rug en 

bekken geblokkeerd zat. Opnieuw een maand rust. Rustig ben ik dan terug 

beginnen trainen voor de marathon. Ik trainde vroeger altijd alleen, maar hoorde 

van Ariane dat de Lokomotief-runners op zondagmorgen altijd gingen trainen. Ik 

heb me dan ook bij de groep aangesloten. De eerste keren had ik het wel lastig, 

maar beetje per beetje begon het te beteren. 
 

 
 

De dag van de marathon was ik enorm nerveus. Hoe zou het verlopen? De eerste 

10 km vond ik mijn tempo en voelde ik me heel goed. Km 26 was het keerpunt. Ik 
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begon af te zien en kreeg krampen in mijn benen die niet meer weggingen, maar 

ik heb het toch gehaald in  4u 30min. 

 

 
 

Na de finish volgde natuurlijk de vraag of ik het nog zou doen? Wel, na een paar 

weken twijfelen heb ik mezelf toch voorgenomen dit jaar opnieuw aan de start te 

staan. De dag zelf is het wel zwaar maar ook leuk met de morele steun die je  

onderweg krijgt. ik dank de club voor de steun op de trainingen en de dag zelf. 

Dank aan iedereen!!!!!! 

 

Danny Degrave 
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Coopertesten 2016 

Zoek het verschil :  

Frank Degels is de nieuwe recordhouder bij de mannen met 3.274 meter 

Deborah Dejonghe voert nog steeds de lijst van de dames aan met 2.473 meter 

(gelopen tijdens de coopertest in 2015) 
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4 e Colora Santa Claus Run  

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze 4e editie van de Santa Claus Run kreeg een extra kleurtje dankzij onze 

nieuwe hoofdsponsor voor de komende drie edities COLORA.  

Hieronder enkele foto’s en enkele statistische gegevens aan de hand van de 

ingeschreven één week voor de wedstrijd. 

 

  

Afstand 

  M / V 2,8 km 5,6 km ? Eindtotaal 

Man 105 317 1 423 

Vrouw 168 351 

 

519 

? 

  

35 35 

Eindtotaal 273 668 36 977 
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Gemeente 2,8 km 5,6 km ? Eindtotaal 

Ieper 109 220 1 330 

Vlamertinge 18 20 

 

38 

Boezinge 10 27 

 

37 

Zillebeke 11 21 

 

32 

Elverdinge 6 16 

 

22 

Dikkebus 6 8 

 

14 

Hollebeke 

 

5 

 

5 

Voormezele 

 

4 

 

4 

Brielen 

 

4 

 

4 

Zuidschote 1 2 

 

3 

Eindtotaal 161 327 1 489 

 

De versten : 

Aantal 

 

Afstand 

  Gemeente 2,8 km 5,6 km ? Eindtotaal 

Zwolle (NL) 

  

4 4 

Heverlee (clublid Justien Degry en 

partner) 

 

2 

 

2 

Wervicq-Sud (FR) 1 

  

1 

Houplines (FR) 

 

1 

 

1 

Lille (FR) 

 

1 

 

1 

Tremelo 

 

1 

 

1 

Eindtotaal 1 5 4 10 

 



Jaarverslag 2016 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 32 
 

Top 10 gemeenten buiten Ieper :  

Gemeente 2,8 km 5,6 km 

 

Eindtotaal 

Zonnebeke 11 31 

 

42 

Langemark 3 34 

 

37 

Poperinge 8 25 

 

33 

Wijtschate 11 17 

 

28 

Poelkapelle 12 13 

 

25 

Roeselare 2 17 

 

19 

Merkem 10 7 

 

17 

Beselare 3 13 

 

16 

Menen 1 13 

 

14 

Geluwe 

 

12 

 

12 

Kemmel 1 9 

 

10 

Wevelgem 6 4 

 

10 

 

 
 

De club top 10 :  

Club 2,8 km 5,6 km ? Eindtotaal 

KVK Westhoek U9 37 3 

 

40 

Colora 

  

25 25 

Brielen Sport Ladies 

 

24 

 

24 

Blue Cats 9 9 

 

18 

U15 Hyacinthen 

Heuvelland 

 

17 

 

17 

Lokomotief-runners 

Ieper 

 

14 

 

14 

brandweer ieper 

 

14 

 

14 

De Felle Lopers 

 

12 

 

12 

ergo/animatie 

Wieltjesgracht 11 1 

 

12 

Bank BNP-Paribas 

 

11 

 

11 

Dapalo 

 

11 

 

11 



Jaarverslag 2016 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 33 
 

 
  

En nog iets vergeten 296 dlnrs zijn dus geboren in de “nillies” 

  

 Aantal  Afstand     

geboortejaar 2,8 km 5,6 km Eindtotaal 

2000 6 14 20 

2001 9 14 23 

2002 10 29 39 

2003 14 25 39 

2004 14 20 34 

2005 13 25 38 

2006 18 15 33 

2007 13 13 26 

2008 21 9 30 

2009 5 3 8 

2010 3 

 

3 

2011 1 

 

1 

2013 

 

1 1 

2016 

 

1 1 

Eindtotaal 127 169 296 

 

Afspraak vrijdag 22 december 2017 

voor de 5e editie 

van de Colora Santa Claus Run 



Jaarverslag 2016 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 34 
 

Nieuwjaarsreceptie Stad Ieper 

 

8 januari 2017 
 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de Ieperlingen werden de cheques officieel 

overhandigd aan onze goede doelen van de Colora Santa Claus Run 2016. Aan Ons 

Tehuis schonken we  € 3.000, de voedselbank € 1.500 en Huis a/d Vaart €500. 
 

Nieuwjaarsreceptie Lokomotief-runners 

9 januari 2017 
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Trofee voor sportverdienste 2016 

Reeds bij de opmaak van het jaarverslag 2015 leefde het idee binnen het LOKO-

team om Walter in 2016 te nomineren voor deze prijs. Het interview was een 

eerste bouwsteen voor een stevig dossier. We wilden een olympisch jaar 

afsluiten met deze voordracht en hoopten dat de andere leden van de sportraad 

de nominatie ook zouden bestendigen. Het feit dat dit ook  gebeurde is een 

mooie bekroning. Hieronder een uittreksel uit ons dossier: 
 

In 1972 reikte de sportraad van Ieper voor het eerst de sporttrofeeën uit. 1972 

was ook het jaar van de olympische spelen in München. Spelen die altijd zullen 

bijblijven omwille van de dood van 4 sporters uit Israël. Ook Walter Van 

Renterghem was op deze spelen aanwezig. Als kersvers kampioen van België in de 

marathon had hij zijn plekje in de selectie naast Karel Lismont en Gaston 

Roelants verdiend.  

10 jaar later stond hij aan de start van allereerste halve marathon in 

Ploegsteert. Hij won deze allereerste editie. Een loopwedstrijd, die jaarlijks 

duizenden lopers naar de geboorteplek van Frank Vandenbroucke lokt.  

44 jaar na zijn Olympische deelname loopt hij nog steeds wekelijks op maandag 

en op woensdag zijn rondjes bij de Lokomotief-runners hier in Ieper.  De club 

waar hij de liefde  voor de loopsport terugvond. Vanop de laatste rij inspecteert 

hij de benen van elke nieuwkomer. Hij herkent vlugger de benen dan het 

aangezicht. Hij schuifelt dichterbij en geeft ieder de gepaste raad. Soms steekt 

hij de wijsvinger in de lucht en mijmert met veel smaak en gevoel voor humor nog 

eens terug over de heroïsche duels die hij uitvocht met 

Karel Lismont,  Gaston Roelants... 

Soms waagt hij zich nog eens aan een wedstrijd. Hij 

strijd niet meer om de eerste plaats, maar veelal om de 

laatste, maar dat deert hem niet. Hij blijft dapper 

volharden uit liefde voor de sport en bovenal omdat lopen 

de beste gezondheidstherapie is voor Walter. 

Deze trofee is dan ook een bekroning voor een atleet, die 

in alle eenvoud de liefde voor de loopsport uitdraagt en 

een prachtige afsluiter van 2016. 
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PROFICIAT WALTER ! 

Kalender 2017 

 

maandag 9 januari Nieuwjaarsreceptie 

zondag 29 januari Toost Toast Run -Boezinge 

vrijdag 17 februari Nieuwjaarsfeest 

zaterdag 4 maart Warden Oom Loop - Beselare 

zondag 12 maart Run for Laubia - Poperinge 

maandag 20 maart Start: Joggen voor Beginners 

zaterdag 22 april Night Run Ieper 

zondag 7 mei Wings for Life – APP Run 

maandag 22 mei Eindrun: Joggen voor Beginners 

woensdag 31 mei Station tot Stationloop Zwolle 

zondag 4 juni Mc Bride run – Ieper - Poperinge 

maandag 3 juli 5 JAAR LOKOMOTIEF-RUNNERS 

woensdag  Kermisloop Poperinge 

zondag 6 augustus 10 km van België – Ieper (?) 

zondag 10 september Dwars door Ieper/IFF-marathon 

maandag 18 september Herdenkingsloop”MarathonWilly” 

zondag 1 oktober Elverdinge 

zondag 15 oktober Ieper Trail 

zaterdag (21) oktober Vredesloop Ieper 

zaterdag 11 november Zonnebeke / Ploegsteert 

zondag 12 november Passendale 

zaterdag 25 november Milcobel run - Langemark 

zondag 10 december Kerstcorrida - Langemark 
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In de pers  

Ze verdient een tweede kans in de sport." 

Lokomotief-runners spotten Femke van Den Driessche op podium loopwedstrijd in 

Nederland 

21/03/2016 om 10:33 door Thijs Pattyn - Print - Corrigeer 

 
Femke (rechts) staat er wat bedeesd bij. FOTO: THIJS PATTYN  
IEPER - Femke van Den Driessche (19) is onlangs gestopt met veldrijden door de affaire 
met het motortje in haar fiets op het WK veldrijden. Sporten doet ze nog altijd want ze liep 
zondagnamiddag mee in de Zwinstedenloop in Sluis, Nederland. Dat haar conditie goed is, 
bewees een derde plaats op de 10 kilometer. 

Roland Outtier was ook aanwezig met de Lokomotief-runners, een Ieperse loopclub, en legde het 
podium bij de vrouwen vast op foto. "Ik vind het jammer dat Femke geen eerlijk proces gekregen 
heeft", zegt hij. "Vanaf de eerste minuut werd ze door velen veroordeeld. In vergelijking met 
dopingzondaars die een korte termijnschoring krijgen, hangt haar een levenslange straf boven 
het hoofd. Dat is overdreven. Mijn indruk is dat ze er wat bedeesd en onwennig bij stond op het 
podium, maar vanuit het publiek kwam geen enkele negatieve opmerking. Integendeel, collega-
recreanten vinden dat ze ten onrechte zwaar aangepakt wordt. Toen ze haar naam afriepen op 
het podium kreeg ze een applaus. Ze verdient een tweede kans in de sport." 

  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bltpa_02194294
mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-%20%27Lokomotief-runners%20spotten%20Femke%20van%20Den%20Driessche%20op%20podium%20loopwedstrijd%20in%20Nederland%27&body=http://www.nieuwsblad.be/cnt/bltpa_02194294
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Het LOKO-team 

  
Ons team slankte in 2016 af van negen naar zeven leden. drie leden stapten 

hoofdzakelijk wegens tijdgebrek uit het team. We danken Emily Deroo 

(Persverantwoordelijke), Veerle Sabbe (kledijverantwoordelijke) en Yves Lagage 

(logistiekverantwoordelijke) voor hun inzet binnen het team ten dienste van de 

club. Ivan Martin versterkte in de loop van 2016 ons team.   

 

 
 
 

 

Zin om het LOKO-team te versterken? 

 

Aarzel niet! 

 

en informeer bij een van de leden!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi69cShrpLSAhVQlxQKHZPbCtwQjRwIBw&url=http://www.gezinsbode.nl/evenementen/64913/expositie-alles-goed-in-atelier-y2/&bvm=bv.146786187,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNGqMqUn1GVM-T5WTyNH2XQ2QdrbhA&ust=1487257006549861
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Het Loko-team wenst je veel leesgenot en dankt zijn verslaggevers : 

Carol Bouckaert 

Johan Couchez  

Frank Degels 

Danny Degrave 

Annelies Druart 

Filip Vermeulen  

onze sponsors :  

Marktcafé Les Halles 

Bakkerij Henk 

Garage Citroën 

McBride 

 

     Opmerkingen, suggesties, 

en veel meer… 

 

 

 

zijn steeds welkom  

bij het LOKO-team! 

 
 


