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Woordje van de Lokomotief  

 

 Het nieuwe jaar diende zich al enkele weken aan. Opvallend veel 

duistere dagen vielen ons weer te beurt, maar de gele truien langs 

de ‘Vlaamsche’ wegen gaven iets van een zongevoel en toverden 

een glimlach op vele gezichten. 

2017 is voorbij, maar niet vergeten.  

Het afgelopen jaar was het jaar dat we net niet de kaap van 200 

inschrijvingen haalden. 

Een must? Voor velen hoeft het niet, als er maar vriendschap 

onder de rangen is. 

Het werkt steeds aanstekelijk als die mooie groep bij de start van de trainingen, 

op het winterparcours, luid taterend en kwetterend de eerste kilometer afmaalt. 

Sommige buurtbewoners blijven al eens lager in de deuropening staan om de troep 

te aanschouwen.  

Er komt ook beweging in de groep. Regelmatig verschijnen berichten en oproepen 

om samen een extra training te houden of om elkaar aan te sporen om eens deel 

te nemen aan een of andere wedstrijd. 

De trainingen zelf worden heel geregeld goed opgevolgd, aanwezigheden boven de 

35 deelnemers zijn al geen uitzondering meer. Zie maar eens de statistiek van 

Geert na. 

Onze clubactiviteiten waren keer op keer een schot in de roos. In de volgende 

pagina's hebben clubgenoten en sympathisanten de moeite genomen om er een 

verslag van te maken. Dit maakt het jaarverslag compleet. 

Een hoogtepunt springt in het oog: ons vijfjarige bestaan. 

Het was opnieuw een ouderwetse zomeravond, een loopje, een drankje en een 

zonde in de vorm van frietjes met mayonaise. De aanwezigheid van 

sportverantwoordelijken en bevriende sympathisanten maakte het feest 

compleet. 

De Herdenkingsloop voor MarathonWilly, zorgt ervoor dat Willy nog lang niet 

vergeten is. Zijn hartsvrienden uit Zwolle houden eraan om Willy heel gemeend, 

samen met ons, een waardig eerbetoon te brengen. 

Nu gaan we richting loopwedstrijden 2018.  

Ieper zal weerom vele malen het sportieve strijdtoneel worden voor veel mooie 

wedstrijden. Aan ons om het eens erop te wagen.  

Maar ons voornaamste doel is en blijft: een recreatieve loopclub zijn om met 

vrienden gezonde ontspanning samen te beleven. 

Een lopende 2018! 
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Statistiek 2017 

 

1) Leden  

31-12-2017 : 194 (+4,9%) 

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

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

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

31-12-2013 : 145 

2017 werd dus afgesloten met 194 leden, dat zijn er 9 meer dan eind 2016. Hiervan 

namen er 101 (52%) ooit deel aan een sessie “Joggen voor Beginners”. Net niet de 

helft van onze mannen nam ooit deel aan onze starterscursus, dit terwijl 55% van 

onze dames via deze weg onze club ontdekten. Dit jaar verwelkomden we 67 nieuwe 

lopers, 31 via Joggen voor Beginners en 36 ontdekten onze club uit eigen beweging. 

Ons peloton mannen blijft status quo (79 -2017), (81-2016) en (76-2015)  Terwijl 

het aantal vrouwen blijft stijgen (115-2017), (104-2016), (97-2015). Ons oudste 

lid waakt met veel zorg over onze clubkas (Claude is 78 jaar). Ons oudste actieve 

lid is Walter (73 jaar). Nadat Jenny er op 71-jarige leeftijd mee stopte, trekt 

Christine Leroy (63 jaar) de vrouwelijke wagon. De gemiddelde leeftijd is 41 jaar, 

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

courantste leeftijd is 34 jaar. Daarvan hebben we tien stuks (5 mannen en  5 

vrouwen). De absolute verhouding tussen vrouwen en mannen is 60/40. 

 
    vergelijking 

met vorig 
jaar 

aansluitingsjaar man vrouw eindtotaal 

2012 13 7 20 -9 

2013 7 9 16 -6 

2014 7 14 21 -6 

2015 16 18 34 -18 

2016 12 24 36 -19 

2017 24 43 67 67 

Eindtotaal 79 115 194 9 
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2) Joggen voor Beginners 

 

2017 : 52 deelnemers – eindrun 38 – lid geworden 31 

2016 : 42 deelnemers – eindrun 34 - lid geworden 23 

2015 : 45 deelnemers (lid geworden, 41) ! 

2014 : 56 deelnemers (31) 

2013 : 76 deelnemers (34)  

Leden die ooit begonnen met Joggen voor Beginners. 

 man vrouw eindtotaal 

vergelijking 
met vorig 

jaar 

Joggen 38 63 101 107 

2012 7 4 11 -8 

2013 3 8 11 -4 

2014 3 9 12 -6 

2015 9 12 21 -11 

2016 5 10 15 -8 

2017 11 20 31 31 

Eindtotaal 38 63 101 -6 
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3) De trainingen lagen in de lijn van de voorbije jaren. Soms was het tijd voor 

een verwenmoment. 

 

 
gemiddelde van 

aantal 

maandag 36 

woensdag 29 

vrijdag 7 

  

  max van aantal datum 

maandag 88 3 juli 

woensdag 45 10 juli 

vrijdag 15 20 oktober 
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Nieuwjaarsfeest  

Ook in 2017 werd het nieuwjaarsfeest omgetoverd tot pastaparty. Eenmaal de 

buikjes gevuld werd er zelfs een dansje geplaatst.  

 

 
 

  

    

 

Nieuwjaarsfeest 2018 

Vrijdag 23 februari – 19 uur 
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Verlofdrink – 5 jaar Lokomotief-runners 

Op maandag 2 juli hielden wij onze traditionele verlofdrink. Dit jaar stond die 

volledig in het teken van ons 5-jarige bestaan. We konden Stefan Engels strikken 

als “special guest”. Na een vestingsloopje werden onze leden getrakteerd op een 

drankje en een hapje van de frituur. 

 

 

 

Afspraak op maandag 2 juli voor een nieuwe verlofdrink! 

Opnieuw aangevuld met een frietje?! 
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De streep  

Met de hulp van enkele minutieus beitelende leden kreeg onze streep deze 

originele verwijsplaat.
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Joggen voor Beginners  

 
 

In 2016 zag ik mijn buurvrouw haar wekelijkse 

kilometers afmalen met de Lokomotief-runners. Ik ben 

geen sportief type maar toch had ik zin om ook mijn 

loopschoenen aan te trekken. Ik startte samen met een 

vriendin, mijn man en heb uiteindelijk de Santa Claus-

run met veel moeite uitgelopen.  

 

Voor 2017 had ik het goede voornemen om me in te schrijven voor “Joggen voor 

beginners” met de Lokomotief-runners, omdat de motivatie dikwijls ontbrak om 

alleen te lopen.  

 

Zo gezegd zo gedaan: ik ging van start op 21 maart 2017. Ik ontbrak op geen enkele 

afspraak en deed plichtsgetrouw mijn wekelijkse 'huiswerk'. Roland stuurde 

wekelijks een oppeppend mailtje met het loopschema. Het feit in groep te lopen 

en de toffe ambiance is voor mij heel motiverend. Er is geen tijdsdruk en iedereen 

loopt zijn eigen tempo. Ik had ook nooit het gevoel dat het me teveel werd. 

Op 29 mei stond ons 'examen' gepland: 5 km lopen rond Dikkebusvijver met 

achteraf de nodige recuperatiedrank. 

Daags nadien heb ik me onmiddellijk op de website van de Lokomotief-runners 

ingeschreven en ik sta sindsdien om 20.00 uur paraat aan de parking van de Crack! 

Mijn zoon, Luka, is intussen ook door de loopmicrobe gebeten en is een van de 

jonge snaken binnen de Lokomotief-runners. 

Mocht je ooit twijfelen om de stap te wagen, ik beklaag het me zeker niet! 

 

Groetjes en tot maandag! 

Charlotte 

 

 

 



Jaarverslag 2017 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 11 
 

Ontspannen of toch niet? 

Uitkijken naar die eerste stapjes en loopmeters op de piste 

        

   

 

 

 

 

 

Joggen voor Beginners 2018 

Start 19 maart 2018 – eindrun 28 mei 2018  
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Wings for Life APP-run 07-05-2017 

 

Eventjes dachten we een nieuw lid te strikken. 

Dominique Dehaene wist van alle clubleden het langst de virtuele auto achter 

zich te houden. Het leverde hem als derde zelfs een mooie podiumplaats op 

Belfius Trail Ieper – 15-10-2017 

Op 15 oktober werd opnieuw gelopen door de Ieperse binnenstad. Onze club was 

met 110 deelnemers weerheel prominent aanwezig. 
 

 
 

Op 18 maart verhuist de Ieper trail naar Bellewaerde. Opnieuw wisten 109 leden 

zich tijdig in te schrijven. De LOKO-rollercoaster zal door het Bellewaerdepark 

denderen.  

https://www.facebook.com/1582935908634477/photos/1894019187526146/
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Vijfurenloop vzw Ons Tehuis 13-05-2017 

Als club wilden we niet ontbreken op deze aflossingswedstrijd. We konden twee 

teams afvaardigen en het werd fun. 
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McBride-run  

Aankomst oefenloop op vrijdag 19 mei 

 

 
 

Groepsfoto voor de start 
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Vredesloop – zaterdag 21-10-2017 

 

De organisatoren gaven forfait, maar wij niet. Jaarlijks houden we een 

parcoursverkenning. Nu liepen we deze training op de geplande dag en uur van 

de wedstrijd. Omdat dit initiatief geen opstap is om de organisatie de komende 

jaren naar ons toe te trekken werd de training voorbehouden voor clubleden.  
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Hardloop3Daagse Zeeland 18-19 & 20-

08‘17 

Hardloop3Daagse Zeeland (Roland, Ronny & Filip) op 18, 19 & 20 augustus. 

 

Na onze deelname aan de halve marathon in Cadzand op 17 februari 2017, hadden 

Ronny en ikzelf (Filip) al het plan opgevat om deel te nemen aan deze driedaagse. 

Roland was onmiddellijk dolenthousiast en wou direct in dit avontuur meestappen. 

Het werd een trail, veelal door zand een duinen, om u tegen te zeggen.  

Roland zocht en vond voor ons een uitstekend hotelletje te Wissenkerke (Hotel 

De Kroon Zeeland) waar we na iedere wedstrijd goed konden eten, drinken en 

uitrusten. 

Etappe 1, VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017 

Eerste kennismaking met het Zeeuwse strand, een tijdloop van 6,5km op het 

werkeiland Neeltje Jans. 
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We maten windkracht 6 beaufort op het strand tussen Burgh-Haamstede en 

Vrouwenpolder. Nergens was er enige beschutting te vinden met als gevolg dat we 

het gevoel hadden levend gezandstraald te worden. Om 16 uur zou het startschot 

worden gegeven waarbij de deelnemers per twee om de 5 seconden mochten 

vertrekken. We startten uiteindelijk een 15-tal minuten later. Het werd een pittig 

rondje met al een voorproefje van wat ons de komende twee dagen te wachten zou 

staan. Roland liep de 6,5 km in een tijd van 36min08sec, Ronny en ikzelf bleven 

samen en finishten in een tijd van 31min20sec. Terug in het hotel konden we 

genieten van een lekkere aperitief en lekkere Zeeuwse mosselen om daarna vroeg 

onder de wol te kruipen zodat we  de volgende dag fris aan de start van de halve 

marathon zouden staan. 

              

                   

 

Etappe 2 ZATERDAG 19 AUGUSTUS 

Na een lekker ontbijt trokken we richting Burgh-Haamstede voor de halve 

marathon van Westenschouwen. Tot onze verrassing bleek Zeeland niet echt vlak 

te zijn, Nadat de start opnieuw wat werd uitgesteld kwamen we terecht op een 

lastig heuvelachtig parcours, waarvan een heel deel onverhard terrein door bossen 

en duinen met heel wat hoogteverschillen en met een “wandelende duin” als 

bijzonder obstakel. Met de zware etappe van de volgende dag in ons achterhoofd 

werd al snel besloten om het “rustig” aan te doen, wat in de praktijk betekende 

aan 90% van mijn vermogen om alsnog Ronny te kunnen volgen. Voor Roland 
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resulteerde deze “rustige” halve marathon in een supertijd van 01u59min Ronny 

finishte in 01u51min en ikzelf in een tijd van 01u52min ( allesbehalve rustig dus 

…).  

     

                     

Na een deugddoende douche en een even deugddoend recuperatiedrankje zijn we 

nog een windmolenpark en Deltapark Neeltje Jans gaan bezoeken waar we danig 

onder de indruk waren van de kracht van water en wind. ‘s vvonds konden we 

wederom genieten van een lekker gerechtje waarna we terug vroeg naar bed gingen 

in de hoop snel te recupereren voor deel drie van ons avontuur. 

     

Etappe 3 ZONDAG 20 AUGUSTUS 

Op zondagmorgen was het belangrijk om heel vroeg te ontbijten omdat de start 

voor de langste en zwaarste proef van het weekend al om 9.15 uur werd gegeven. 

25 km volledig onverhard met verzuurde benen die na enkele moeizame kilometers 

gelukkig toch weer wat beter begonnen aan te voelen. Terug besloten Ronny en 

ikzelf verstandig te lopen tijdens deze slopende laatste etappe. We volgden een 
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groepje aan een gezapig tempo van om en bij de 10,70 km/u. Met nog een vijftal 

kilometer voor de boeg spatte ons groepje volledig uit elkaar en kwamen Ronny en 

ik als enkelingen over de finishlijn in een tijd van 02u26min en 02u28min. Roland 

liep op de afsluitende etappe de 10 km (short distance) in een knappe tijd van 

56min. 

     

Welbeschouwd was dit een prachtig, uniek en winderig driedaags avontuur om in 

te kaderen, een blijvende herinnering van drie loopmakkers dat zeker smaakt naar 

meer…                                        

 

Filip Vermeulen  

In 2018 verwachten we van deze mannen een verslag uit Zwitserland.  
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  Herdenkingsloop “MarathonWilly” 

 
Voor de 3e maal organiseerden we onze 

herdenkingsloop. 

 

Net als voor de eerste  editie was het een 

regenachtige dag. Toch waren er zo’n 150 

lopers present.  

 

De start werd vervroegd naar 19 uur. Zo 

wonnen we de strijd met de duisternis 

zonder extra inspanningen. 

 

 

  

Atletiekpiste Willy Lemaire 

In het kader van de 3e herdenkingsloop dienden we bij 

het stadsbestuur een aanvraag in om de atletiekpiste 

naar Willy te noemen. Er werd een Facebookgroep 

opgericht en ons voorstel maakte heel wat emoties los. 

Velen waren onze mening toegedaan dat dit de ultieme 

erkenning zou zijn voor Willy en volgens ons zou een 

naamloze piste meer uitstraling geven. 

Helaas oordeelde het stadsbestuur dat de piste onder 

de hele Vauban-sportsite valt en deze naam draagt. 

Ondanks het feit dat wij het een gemiste kans vinden, 

waarderen wij deze beslissing  

 

4e editie herdenkingsloop 

“MarathonWilly” 
maandag 17 september 2018  



Jaarverslag 2017 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 21 
 

Relaas in De Blazende Veiligheid 

Onze vrienden uit Zwolle waren opnieuw present op de herdenkingsloop. In het 

oktobernummer van hun clubblad ‘De Blazende Veiligheid’ vulden ze drie pagina’s. 
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De Sint 

Op woensdag 8 november brachten de Sint en Zwarte Piet een bezoekje aan de 

training.  

Tijdens het officiële onthaal van de Sint in Ieper op vrijdag 10 november mochten 

onze Lokomotief en secretaris mee de boot op. SMOCY wilde ons hiermee al op 

voorhand danken voor onze steun aan hun projecten dankzij de Colora Santa Claus 

Run  
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5e Colora Santa Claus Run 22 december  

 

Onze 5e editie van de Colora Santa Claus Run joeg weer duizend kerstmannen en 

-vrouwen door de Ieperse binnenstad. We konden bovendien € 8.500  aan 

verschillende goede doelen wegschenken. 

  

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

ingeschrevenen één week voor de wedstrijd. 

 
Aantal van nr Afstand       

M / V 2,8 km 5,6 km (leeg) Eindtotaal 

Man 85 381 1 467 

Vrouw 125 383 3 511 

(leeg)   31 31 

Eindtotaal 210 764 35 1009 

 

In 2016 koos nog 30% voor de 2,8 km  en 70% voor de 5,6Km. In 2017 werd 

duidelijk meer op de lange afstand ingezet. 78% van de ingeschrevenen die hun 

afstand meegaven, kozen voor 2 rondjes. Slechts  22% hield het op één rondje. 

Zowel bij de mannen (van 25% naar 18%)  als bij de vrouwen (van 32% naar 24%) 

was er een evenredige daling van deelnemers aan de korte afstand. 

 

De wijzer met de verhouding tussen de sekses neigde dit jaar nog een beetje meer 

naar het middelpunt. 52% dames en 48% heren tegenover 55% en 45% vorig jaar. 

 

Het aantal Ieperlingen bleef quasi gelijk (53%).   

 
Aantal van nr   Afstand     

Gemeente Postcode 2,8 km 5,6 km Eindtotaal 

Boezinge 8904 8 28 36 

Brielen 8900 1 8 9 

Dikkebus 8900 1 12 13 

Elverdinge 8900 1  1 

  8906 9 15 24 

Hollebeke 8902 2 7 9 

Ieper 8900 102 256 358 

  8902  1 1 

  8904  2 2 

Ieper Boezinge 8904  1 1 

Sint-Jan 8900 3  3 

Vlamertinge 8908 7 26 33 

Voormezele 8902  6 6 

Zillebeke 8902 1 20 21 

Eindtotaal  135 382 517 
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De meeste vertegenwoordigers per 

gemeente 

 
    

Aantal van nr         

Gemeente Postcode Naam Voornaam Totaal 

Alken 3570 Duyssens Kristien 1 

Gabarone - Botswana (leeg) Taylor Lynn 1 

Heist–op-den-berg 2250 Opdebeeck Filip 1 

Lille France 59000 Devriendt Miet 1 

   Lemaitre Julien 1 

Tremelo 3120 Van Lier Stephane 1 

     

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2017 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 27 
 

In 2016 mochten we iemand uit Schotland verwelkomen. In 2017 kwam iemand 

uit Botswana (Zuid-Afrika) op kerstbezoek bij familie en liep mee in onze Colora 

Santa Claus Run 

 
 

De jeugd was nog meer aanwezig dan vorig jaar van  296 naar 348  deelnemers of 

dus een stijging van  30% naar 35% van het totale aantal deelnemers  

 
jaar 2,8 km 5,6 km (leeg) Eindtotaal 

2000 1 15 1 17 

2001 1 20  21 

2002 3 38 1 42 

2003 13 28  41 

2004 11 22  33 

2005 14 24  38 

2006 10 31  41 

2007 11 15  26 

2008 20 22  42 

2009 10 10  20 

2010 15 1  16 

2011 7 2  9 

2013 2   2 

Eindtotaal 118 228 2 348 

 

 

Afspraak vrijdag 21 december 2018 

voor de 6e editie 

van de Colora Santa Claus Run 
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Nieuwjaarsreceptie Stad Ieper 

 

7 januari 2018 
 

Op vrijdag 22 december 2017 trokken opnieuw duizend kerstmannen en -vrouwen 

door de Ieperse binnenstad. De Lokomotief-runners Ieper verdeelden de 

opbrengst over drie goede doelen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de Ieperse 

bevolking werden de cheques door voorzitter Roland Outtier en schepen, 

Lokomotief-runner Dominique Dehaene overhandigd.  

De Fonkel en het Sint-Maartens Ommegang Comité Ypres (SMOCY) kregen elk 

2500 euro. De Fonkel zorgt enerzijds voor de individuele begeleiding van mensen 

met jongdementie en anderzijds organiseren zij gezamenlijke activiteiten met 

buddy’s. Het Sint-Maartens Ommegang Comité Ypres  is bij het grote publiek 

vooral bekend door de jaarlijkse organisatie van de intrede van Sint-Maarten in 

het centrum van Ieper op 10 november. Deze organisatie staat ook in voor het 

bezoek van diezelfde Sint aan tehuizen in de regio Ieper. Vondels vzw, die 

ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking op vlak van 

wonen, werken en vrije tijd, ontving op haar beurt 3.000 euro.  

Op vrijdag 21 december 2018 gaat de 6e editie van de Colora Santa Claus Run 

door. Ook voor deze editie gaan de Lokomotief-runners op zoek naar projecten uit 

de regio Ieper die zij met de opbrengst van deze run een steuntje in de rug willen 

geven. Denk jij dat jouw project in aanmerking komt? Stuur dan zo vlug mogelijk 

een gefundeerd dossier naar roland.outtier@gmail.com. 
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Woordje van de goede doelen 

 

Elk jaar, op de laatste woensdag voor 10 november zorgt SMOCY ervoor dat de 

kinderen van de Loods (Loker) en Ons Tehuis (Ieper) door de Sint met geschenken 

verrast worden. Op 10 november zorgt ons comité voor de ontvangst van de Sint 

in de Ieperse stad.    

Het is steeds plannen, regelen en afspreken wie wat doet. Ook de financiën komen 

aan bod: de Sint heeft ook centjes nodig. We waren dan ook aangenaam verrast 

dat we geselecteerd werden om een deel van de opbrengst van de Colora Santa 

Claus Run in ontvangst te mogen nemen. 

Met de helft van ons comité gingen we met plezier helpen om de goodiebags te 

vullen. Vele handen en een goede voorbereiding maken licht werk. Na een goede 2 

uur stonden 1000 zakjes netjes gevuld met voor elk wat wils: een spaarlamp, een 

gezonde appel, een keukenhanddoek … 

De hoogdag was 21 december: de dag van de Colora Santa Claus Run. Tot vorig jaar 

stond ik aan de zijlijn de vrolijke bende kerstmannen aan te moedigen. Dit jaar 

trok ook ik mijn stoute loopschoenen aan.  Met een klein hartje (lukt het me of 

lukt het me niet) vertrok ik in mijn kerstmanpak samen met een 1000-tal 

deelnemers. Het deed wel iets: niet alleen de lopers vertrokken vol enthousiasme, 

maar ook de vele toeschouwers aan de kant genoten zichtbaar van de sfeer. 

De animatie hier en daar langs het traject hielp de te leveren inspanning voor een 

niet-ervaren loper wat te vergeten. We liepen de twee rondes helemaal uit! Een 

overwinning voor mezelf en felicitaties voor de inrichters.  Zowel groot als klein, 

jong of oud, al dan niet geoefend; iedereen is welkom en een eerste en een laatste 

is er niet! Meedoen en genieten is de boodschap. Door ieders enthousiaste 

deelname krijgen nog heel wat goede doelen een serieuze financiële steun waarmee 

anderen  gelukkig gemaakt worden. 

 

Bedankt Lokomotiefrunners! 

 

Sieglinde Verstraete 

Bestuurslid 

SMOCY 
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Verslagje voor de Lokomotief-runners vanuit De Fonkel 

Beste bestuursleden van de Lokomotief-runners 

Wij schrijven jullie graag onze waardering over de uitnemende voorbereiding en 

communicatie die jullie gevoerd hebben voor de Colora Santa Claus Run.   

Enkele maanden terug waren we erg verrast te mogen vernemen dat jullie De 

Fonkel,  de pas opgestarte buddywerking voor mensen met jongdementie, wilden 

steunen met de opbrengst van de Colora Santa Claus Run.  We sprongen bij wijze 

van spreken een gat in de lucht, want koken zonder geld is moeilijk.  Een tijdje 

vóór de run kreeg De Fonkel af en toe een mailtje van Roland met wat informatie  

en vragen.   We bekeken regelmatig de Facebookpagina van de Lokomotief-runners 

en van de Colora Santa Claus Run.  En zo groeiden wij ook mee met jullie 

voorbereidingen.  Al die sponsors zoeken om de opbrengst voor de gekozen goede 

doelen te optimaleren.   We beseffen dat dit zeker en vast een hele opdracht is.   

Wij vonden het ook maar logisch dat we ons steentje bijdroegen in de 

voorbereiding,  beseffend dat dit eigenlijk niet zo veel is.  Maar voor de leden van 

De Fonkel is die betrokkenheid niet onbelangrijk.   Het vullen van de goodie-bags 

in de Sint-Jacobskerk was een opwarmertje naar de run toe.  Een aangename 

namiddag voor een 11-tal medewerkers van De Fonkel.  Perfecte organisatie.  Daar 

kunnen we van leren.  

 

Tijdens de opname van het filmpje om de drie goede doelen voor te stellen, leerden 

we ook de andere organisaties kennen.  Dit kleine initiatief bevorderde de 

verbondenheid met jullie en de andere goede doelen. Voor ons was het een 

opsteker dat de werking van De Fonkel via jullie Facebookpagina uitgedragen werd.  

Dan mochten we op de run zelf ook nog seingever zijn.   We waren vooraf  goed 

geïnformeerd via een persoonlijke mail.   We vonden het leuk te mogen meewerken.   

Hier ook weer perfecte organisatie.  Beseffend dat hier vanuit het organiserend 

comité al vele uurtjes voorbereiding aan voorafgaan.  Contacten leggen, mailen, 

parcours controleren, enz…   Het was ook aangenaam dat we achteraf nog eventjes 

konden napraten in het vroegere ‘JOC’.   

  

Op de nieuwjaarsreceptie van de Stad Ieper, op zondag 7 januari 2018, mochten 
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we kennismaken met verschillende ‘trekkers’ van de Lokomotief-runners, die ons 

spontaan eventjes  goedendag kwamen zeggen.   

Van harte dank voor de gulle gift die jullie deden voor De Fonkel.  Het mooie 

bedrag zullen wij gebruiken om groepsactiviteiten zoals een uitstap, een 

creanamiddag, een museumbezoek, het huren van een sportzaal ...  voor mensen 

met jongdementie en hun buddy's te organiseren.  De Colora Santa Claus Run  is 

voor ons ook een mooie gelegenheid om de werking van deze buddywerking voor 

mensen met jongdementie beter bekend te maken.  Daar zijn wij oprecht heel blij 

mee.     

 

Onze grote waardering voor de vele uren vrijwilligerswerk die jullie verrichten ten 

bate van de goede doelen die jullie kozen.   Wij voelden ons erg betrokken bij jullie 

initiatief.      

Uit naam van de bestuursleden van De Fonkel 

Ria Decorte, Eline Hessel, Mireille Pynaert, Heleen Debaene, Ivonne Taffin.   
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Gillian Storme 

Dit jaar zetten we een van de youngsters van onze club in de picture. Gillian 

schreef zelf een mooi verhaal over zijn eerste jaar bij de lokomotief-runners. 

Proficiat Gillian! 

Mijn eerste jaar bij de Lokomotief-runners 

 

Ik ben Gillian Storme, ik ben 13 jaar. In 2016 

begon ik te lopen met de Lokomotief-runners 

met Start 2 Run. In het begin wilde ik totaal 

niet lopen, dus met een lang gezicht ging ik 

naar de piste. Uiteindelijk kreeg ik na de 

eerste les toch wat vreugde in mijn lichaam. 

We kregen ook huiswerk voor in het weekend, 

dat was bijvoorbeeld 3 minuten lopen, 1 

minuut wandelen enz. Het begon alsmaar 

moeilijker te worden voor een verwend nest. 

Dus vond ik het minder leuk, maar ik had wel 

steun. Mijn mama  is samen met mij begonnen 

met haar vriendin en ook haar 3 dochters. 

Mijn op 1 na oudste zus kreeg ook interesse 

en deed ook mee aan Start 2 Run. Dan kreeg 

ik toch weer een meer gelukkiger gevoel en 

daar deed ik het voor. Uiteindelijk was het 

tijd voor de eindrun: 5 km. Dat lukte goed; ik 

had er geen moeite mee: goed gelopen, niet 

gestopt… Ik besloot om verder te lopen, want 

ik zou het dom vinden niet verder te lopen. 

Je leert op een perfecte manier lopen, je betaalt ervoor en dan stop je terwijl je 

nog verder kan evolueren naar 10, 20, 30 km. Dus ik deed verder. Ik had nog altijd 

hetzelfde gevoel. Helemaal in het begin ging ik gaan lopen met een lelijk gezicht 

met weinig fut, maar dan een paar maanden later met een mooi gezicht vol vreugde. 

Nu soms nog met weinig vreugde maar achteraf zeg ik: joepie! Hoe komt dat? Ik 

denk positief, want de wereld is nu een schande en het is altijd een schande 
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geweest. Dat zal nooit veranderen, maar je kan wel positief denken: ik doe mijn 

ding waar ik mij goed bij voel en laat mij dat doen. Vanaf toen en nu nog loop ik 

elke week 10 km; de maandag 5 km en de woensdag 10 km. Dan deed ik ook mee aan 

de Belfius Trail. Dat ging ook goed. Aan de Colora Santa Claus Run, door de 

Lokomotief-runners georganiseerd, deed ik ook mee en ook dat ging goed. Nu gaat 

het nog altijd goed, ook na al die andere loopwedstrijden. Natuurlijk moest ik ook 

lopen op school. De coopertest: 7 rondjes van de piste in 12 minuten. Jammerlijk 

is dat niet gelukt, want de temperaturen van vorige zomer waren extreem, maar 

ik heb het toch goed gedaan en ik heb heel veel hulp gekregen. Zonder die hulp 

zou het anders zijn. Zelfs tijdens de proefwerken loop ik en dan niet enkel ‘s 

avonds om 20 uur, maar ook in de ochtend om 6 uur vlak voor het proefwerk. 

Ik kan besluiten met de gedachte dat het goed vertoeven is bij de Lokomotief-

runners en samen bouwen wij in onze eigenste mooie Ieper een beetje aan betere 

wereld. 
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Nieuwjaarsreceptie Lokomotief-runners 

 

8 januari 2018 
75 leden zetten het jaar al lopend in  
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Kalender 2018 

 

maandag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

zondag 28 januari Toost Toast Run -Boezinge 

vrijdag 23 februari Nieuwjaarsfeest 

zondag 18 maart Ieper Bellewaerde Trail 

maandag 19 maart Start: Joggen voor Beginners 

zondag 6 mei Great Peace Run - Ieper 

maandag 28 mei Eindrun: Joggen voor Beginners 

zondag 3 juni McBride run – Ieper - Poperinge 

maandag 2 juli Verlofdrink 

zondag 9 september Dwars door Ieper/IFF-marathon 

maandag 17 september Herdenkingsloop”MarathonWilly” 

zaterdag 11 november Ploegsteert 

zondag 16 december Natuurloop Zonnebeke 

vrijdag 21 december 6e editie : Colora Santa Claus Run 
 

 

  



Jaarverslag 2017 – Lokomotief-runners Ieper Pagina 36 
 

In de pers  
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Het LOKO-team 

  
Ons team slankte in 2017 af van zeven naar vijf leden. Evelien Leterme en 

Ivan Martin beslisten in de loop van dit jaar zich niet langer meer te 

engageren voor een functie binnen het bestuur van onze club.  

We zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding.  

 

           
Claude Pottel              Roland Outtier       Gerard Vandoolaeghe    Geert Ryckaert      Philip Soetaert 

Penningmeester          Voorzitter             Joggen voor beginners         Secretaris                    Website 

 

 

 

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 : 

Charlotte Demey 

Annelies Druart 

Gillian Storme 

Filip Vermeulen  

 

 

onze sponsors :  

Marktcafé Les Halles 

Bakkerij Henk 

Garage Citroën 

McBride 

 

Opmerkingen, correcties, suggesties en veel meer… 

 

zijn steeds welkom bij het Loko-team! 
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