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Woordje van de Lokomotief 

 
Doe da goed, rustig aan hé, succes hé. 

Deze wijze woorden heeft onze Willy aan duizenden lopers mee gegeven bij de start van een of andere 
wedstrijd. 

Onnoemelijk vele keren heeft hij talloze lopers met zijn specifieke slagzin de baan opgestuurd. 

Bij een nieuw jaar, met zijn nieuwe uitdagingen behouden deze woorden meer dan ooit hun waarde. 
Een succesvol jaar staat of valt met zijn goede resultaten, en goede resultaten spruiten voort uit rustig 
opbouwen en blijvend er voor gaan. 

Met onze mooie loopclub kunnen we niets anders dan fier zijn op wat wij allen samen in voorbije 
maanden gepresteerd hebben. 

Wat in 2012 schoorvoetend begon met een tiental mensen, is uitgegroeid tot een gewaardeerde 
sportclub, die door zijn diversiteit talloze recreatieve sporters aanspreekt. 

De grote kracht van jullie club is jullie eigenste inbreng. Met iedereen wordt er rekening gehouden. Oud 
of jong, man of vrouw, marathonloper of recreant voor 5 km. 

Iedereen krijgt dezelfde voorkeursbehandeling. Op het ogenblik dat de gele brigade de weg oploopt 
zijn wij één. Eén in samenhorigheid met als doel werken aan de conditie en aan de gezondheid. 

De nood aan vriendschap in deze steeds groter wordende individuele maatschappij is groot. 

Om deze reden blijven wij met het Loko-team werken aan deze mooie vriendengroep. 

Er is ruimte om zich te ontplooien, daarom de gevulde wedstrijdkalender. 

Vorig jaar hebben verscheidene clubgenoten zijn of haar grenzen serieus verlegd. 

Een eerste deelname aan een wedstrijd, de halve marathon, het volle pond van de marathon. 

Als je maar in jezelf blijft geloven kan je bergen verzetten.  

De reeks Joggen voor Beginners was de aanzet voor velen om toch maar eens die lang voorgenomen 
goede voornemens in daden om te zetten. Een goede 60 starters begonnen er met volle moed aan en 
een 45-tal voleindigden de loopinitiatie om dan na 10 weken blij uitkijkend naar die struise geoliede, 
geoefende lopers er ook bij te horen. 

Onze 2e editie van de Santa Claus Run was opnieuw een 
schot in de roos. Ieper keek er van op.  
Met een nieuw vol jaar voor de boeg gaan wij er 
langzaam maar zeker weer een succesjaar van maken, 
met als enige optie, iedereen ten volle zichzelf laten zijn 
en begeleiden naar een sportieve, hechte 
vriendengroep......... 

Ik hoor mijn mentor nog steeds zeggen:  

“Jullie doen da goe, rustig, succes hé.”   

De Lokomotief 
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In memoriam Willy “MarathonWilly” Lemaire  

 
Vorig jaar, bij de opmaak van onze eerste jaarverslag werd besloten een interview te maken 
met Willy. We plaatsten alle andere marathonlopers in het spoor van onze 42 km specialist, 
“MarathonWilly”. Willy was erg vereerd met de bijdrage en een jaar later zijn wij heel blij dat 
we hem toen die eer bewezen hebben. Niemand die toen kon vermoeden dat Willy ook dit jaar 
“helaas” opnieuw een prominente plaats in ons jaarverslag zou krijgen.  

 
Op 21 september kregen wij de droevige melding dat “MarathonWilly” Lemaire aan zijn eeuwige 
marathon is begonnen. Na een korte hevig woekerende ziekte is Willy op amper 67 jarige leeftijd in het 
Jan Ypermanziekenhuis overleden.  

Velen hebben Willy gekend, steeds met zijn fototoestel in aanslag, langs alle mogelijke Vlaamse wegen. 
Ontelbare atleten kregen foto's van hun prestatie onverwacht toegestuurd van Willy. 
Zelf was “MarathonWilly” een begenadigd loper. Tijdens zijn loopcarrière liep Willy 110 marathons. Eind 
vorig jaar liep hij zijn 600e wedstrijd, in zijn zo geliefde eigenste streek, waar hij alle kleine en mooie 
loopwegen had afgelopen. 

Willy startte zijn rijk gevulde loopcarrière in 1987, het jaar waarin hij 40 werd en hij wat aan zijn gewicht 
en conditie wilde doen. Het werk als treinbegeleider was boeiend, maar niet direct bevorderend voor 
de conditie, en stilzitten was niet aan Willy besteed. In 1990 waagde Willy zich aan zijn 1e marathon, 
die van Brussel. Hij liep die in een tijd van 3u25. Na onnoemelijk veel afzien verzekerde hij zichzelf om 
nooit meer een marathon te lopen, maar dit was echter buiten zijn eigen sterke karakter gerekend. 
Trainingsadviezen en -schema's bestonden toen nog niet. Alles leerde Willy van collega-lopers en 
vanuit het buikgevoel. 

Hij bleef maar doorzetten en trainen, vooral trainen. De ene marathon volgde op de andere. Overal ter 
wereld stond Willy aan de start van de grote en bekendste marathons, meestal als ambassadeur van 
Artsen Zonder Grenzen, sociaal geëngageerd als hij was, deed Willy zeker zijn groot deel om onrecht 
en armoede in de wereld te helpen lenigen. 

Met de Zwolse Railrunners, echte vrienden geworden, trok Willy ook meermaals naar het buitenland, 
om te lopen maar ook om daar een sociaal project te steunen. De arme maar vooral onmondige 
medemens vond in Willy een spreekbuis.  

Zijn gedrevenheid om de mensen aan te zetten om te lopen straalde ook af naar ontelbare mensen in 
de Westhoek. In 2006 liepen wij met 6 mensen een sessie Joggen voor Beginners. Willy bleef ons 
achteraf inspireren en opvolgen. Het zaad voor een nieuwe loopclub kiemde en groeide uit tot de 
Lokomotief-runners.  Deze Ieperse loopclub werd in 2012 boven de doopvont gehouden en opnieuw 
stond Willy aan de basis. 

Nu is Willy ons ontvallen. Het zal niet gemakkelijk zijn om zijn overbekende snor niet meer te zien 
opdagen vanuit een boom, straatje, achter een haag om toch maar die unieke actiefoto te maken van 
zijn talloze dankbare loopvrienden. 

Langs deze weg willen wij “MarathonWilly” eren en danken voor zijn niet aflatende inzet en 
raadgevingen. We wensen de ganse sportieve familie moed, kracht en sterkte toe.   

Willy blijft een prachtmens, bedankt dat wij met je op pad konden gaan. 

 



Jaarverslag 2014  Lokomotief-runners Ieper Pagina 5 

 

 

                                                           

 
 
 
 
 
        

 



Jaarverslag Lokomotief-runners 2014 Pagina 6 

 

Statistieken : ledenaantal - trainingen: 

 

2014 werd afgesloten met 155 leden, dat zijn er 10 meer dan eind 2013. Hiervan namen 
er 104 ooit deel aan een sessie “joggen voor beginners”. 

De sessie 2014 kende iets minder deelnemers. Er waren 56 deelnemers tegenover 76 
vorig jaar. Toch was het aantal deelnemers die uiteindelijk lid werd bijna gelijk 31 dit 
jaar tegenover 34 in 2013.  

Trainingen : 

Yves Lagage nam in 2014 de taak op zich om iedere training het aantal deelnemers te 
noteren. Op de volgende pagina zie je dat dit een pracht grafiek opleverde!  

De maandagtrainingen blijven het best bijgewoond met een max. van 58 deelnemers!  
Meestal wordt de kaap van de 40 lopers gemakkelijk gehaald. 

De woensdagtrainingen kunnen steevast rekenen op een 30-tal deelnemers. 
Op vrijdagavond zetten 10 à 15 leden al  lopend het weekend in. 

En soms is het op training, tijd voor een verrassing. 
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Aandacht voor een speciaal wagonnetje (Vicky Verbeke) 
 

Vorig jaar publiceerden we in ons jaarverslag een interview met Willy Lemaire. Dit jaar 
maken we plaats voor Vicky Verbeke. Voor Vicky was 2014 een speciaal jaar, meer 
bepaald zondag 1 juni stond heel vet aangekruist. Die dag liep ze immers de McBride-
run van Ieper naar Poperinge. Ze liep voor  het eerst een halve marathon. Voor velen 
onder ons al een huzarenstukje, maar voor Vicky des te meer! Ze is immers diabetes 
patiënte. Wij (onze reporter Trui) laten haar dan ook graag aan het woord over wat 
sporten met diabetes voor haar inhoud en ook voor ons als lopers die regelmatig met 
haar op pad gaan kan betekenen.  

 

Wil je eens uitleggen voor de mensen onder ons die “diabetes” niet kennen wat 
die ziekte juist inhoudt? 

Wat?  

Diabetes is (meestal) een chronische ziekte waarbij men last heeft van een te hoge 
bloedglucosewaarde. Dit komt door onvoldoende / afwezige productie van het 
hormoon insuline, of door insulineresistentie. Het hormoon insuline wordt in de 
alvleesklier (pancreas) geproduceerd en heeft onder andere als functie om 
glucose uit het bloed op te nemen. Dit om energie te leveren voor onze spier-, 
lever- en vetcellen. Glucose halen we uit ons eten en drinken, is een van de 
belangrijkste brandstoffen die het lichaam nodig heeft. 

Therapie?  

Het doel van de diabetes behandeling is gericht op het krijgen van een normale 
bloedglucosewaarde. Hierdoor worden de kansen op complicaties verkleind, de 
levensverwachting verbeterd, symptomen verlicht en de kwaliteit van een 
onafhankelijk leven verhoogd. Het volgen van een diabetes dieet, regelmatig 
bewegen, zo nodig afvallen en stoppen met roken zijn maatregelen die vooral bij 
type 2 diabetes kunnen helpen. Daarnaast kan diabetesmedicatie nodig zijn om 
de glucose te regelen. Diabetes type 1 wordt met insuline behandeld, dit kan alleen 
worden toegediend via een injectie. Hiervoor worden insulinepennen gebruikt waar 
een kort en dun naaldje voor de injectie zorgt of via een insulinepomp. 

Gevolgen bij niet navolgen therapie?  

Wanneer de glucose niet of onvoldoende in de cellen opgenomen kan worden, 
stijgen de bloedglucosewaarden en er treedt hyperglykemie op.  

Dit heeft diverse gevolgen: 
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De meest acute complicatie is keto-acidose. Hierbij treedt verzuring op in alle 
weefsels en organen, wat misselijkheid en soms braken tot gevolg heeft (dit begint 
bij 17 mmol/l en hoger). 

In de nier zal de concentratie glucose in het bloed zo hoog zijn dat niet alle suikers 
geabsorbeerd kunnen worden. Hierdoor gaat er suiker via de nier verloren in de 
urine, dit gaat gepaard met extra waterverlies, waardoor er grote volumes urine 
worden geproduceerd: polyurine. Door het grote urine verlies stijgt het dorstgevoel 
en zal de patiënt veel drinken. Dit noemt men polydipsie. 

Is het aangeboren?  

Neen toen ik negen jaar oud was kreeg ik diabetes type 1 

 

Wanneer  ben je beginnen lopen, heb je vroeger ande re sporten gedaan?  

Twee jaar en half geleden ben ik begonnen te lopen via mijn werk Westlandia start 
to run. Mijn trainer was toen Geert Del'haye. Ik ben blij dat ik het geleerd heb 
vroeger deed ik niets van sport. 

 

Hoe kwam je bij de Lokomotief-runners terecht?  

Via buren kwam ik terecht  bij de Lokomotief-runners 

 

Valt de combinatie lopen met diabeet zijn mee? Wat moet je steeds onder ogen 
houden?  

Voor ik begin te lopen moet ik eerst controleren hoe het met mijn suikergehalte is. 
Staat deze te laag mag ik niet starten of moet ik iets eten. Ik doe het eigenlijk 
anders voor ik kom lopen eet ik iets en geef ik geen insuline. De pomp die ik 
gebruik tijdens het lopen geeft me toch de nodige insuline. 

 

Heb je al grote problemen ondervonden?  

Ja, ik ging vroeger gaan lopen zonder pomp en dat was niet goed. Ik had veel last 
aan mijn zij. Nu loop ik met mijn pomp en nu gaat het een stuk beter. 

 

Hoe kunnen collega lopers symptomen herkennen en wa t moeten ze doen als 
het mis gaat?  

Als mijn suikergehalte teveel  zakt  kan ik mijn voeten niet meer goed opheffen of 
mijn praten gaat heel zwaar achter uit. Het best is eerst meten en dan pas cola 
drinken 
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Wanneer heb je beslist om een halve marathon te lop en?  

Toen ik de Lokomotief-runners hoorde praten over een halve marathon wilde ik dit 
ook wel eens proberen en het is mij ook gelukt. Bedankt aan al de mensen die 
mijn steunden. 

 

Hoe vielen de trainingen naar de McBride mee? Heb j e soms getwijfeld of je het 
wel zou doen?  

Ik heb getwijfeld of ik het wel ging kunnen een halve marathon. Maar met de steun 
van vrienden en kennissen ging het wel lukken.  Als ik iets wil ga ik ervoor zo ben 
ik nu eenmaal. Soms vallen er traantjes helaas. 

 

Hoe was de dag zelf ?  

Mijn suikergehalte stond heel hoog . Ik was zenuwachtig, mijn begeleidster ook. 
Gelukkig hebben wij veel gelachen en ging de stress weg. 

Bedankt aan Roland ,Trui, Pedro, Nancy, Marjan en Geert. Ik had mijn eigen 
fotograaf mee en dat was ook leuk. Het eten en drinken vond ik niet zo leuk, maar 
ja soms moet je luisteren naar de andere. 

 

Heb je getwijfeld of je de finish ging halen, het m oeilijk gehad?  

Ja het laatste stuk vond ik persoonlijk heel zwaar, maar als je er bijna bent waarom 
zou je het dan opgeven na zoveel voorbereidingen. Mijn drank was op en gelukkig 
had Roland nog drank bij en kreeg ik een beetje van hem. Toen wij in het laatste 
stuk waren hebben we er toch een paar ingehaald en dat voelde goed, heel goed 
vooral het waren mensen die ik kende. 

 

Hoe was het gevoel als je over de finish kwam?  

Het was een goed gevoel jammer van de eindtijd. De mensen kwamen en wilden 
foto's maken, maar eigenlijk ben ik liever gerust gelaten. Ik dacht bij mezelf een 
diabeet die dit kan, chapeau. Ik was best fier op mezelf, jammer dat ik drie uur 
later ziek kwam. 

 

Wat heb je van de voorbereiding en wedstrijd zelf g eleerd? Zou je het nog doen?  

 

Dat ik best drie maal in de week ga gaan lopen en ja, ik hoop dat ik het dit jaar  
nog eens kan overdoen. Ik probeer per  maand zeker 1 maal zestien kilometers te 
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lopen en dat lukt me. Dit is een tip dat ik gekregen heb van mijn trainer Geert 
Del'haye. Ik zou het liever in een betere tijd doen maar dan denk ik dat het moeilijk 
zal zijn. Ik wil de mensen die mijn steunen voor de McBride  bedanken!!! 

 

Vicky nogmaals een dikke proficiat met je prestatie. Het zal voor iedereen die dit leest 
heel verrijkend zijn en weet dat de clubleden steeds voor je klaar staan om je te 
steunen in je sportieve uitdagingen. 
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Joggen voor beginners 2014 ( 24 maart - 2 juni) 

Dit jaar namen 56 starters deel aan de sessies “Joggen voor 
beginners”. Enkelen moesten er noodgedwongen vroegtijdig de brui 
aan geven, maar begin juni haalden 45 van hen na 2 rondjes 
Dikkebus vijver hun diploma van 5 km onafgebroken lopen! 
Uiteindelijk zouden 30 deelnemers zich bij onze groep aansluiten. 

 

De start 24 maart 2014 

Eindrun 2 juni 2014 - Dikkebusvijver 

                    

 

 

 

 

 

                                                          Eindrun - Atletiekpiste 



Jaarverslag Lokomotief-runners 2014 Pagina 13 

 

Ons lopen-voor-beginners-avontuur 

 

In 2014 waren we van plan om terug onze sportieve kant aan te 
wakkeren. Ik, Maryline, kwam op het idee om met start-to-run te 
beginnen en belde een vroeger loopvriendin Evelien op. Zo kwamen 
wij wel wat later dan voorzien inpikken in de 10 weken lopen voor 
beginners. 

Op de mooie lenteavonden zagen we dat volledig zitten om twee 
avonden per week om 20 u aan de atletiekpiste te staan en om in het 
weekend ons ‘huiswerk’ te maken. Zo kwamen we voor het eerst in 
contact met het mailverkeer van onze voorzitter Roland, de 
Lokomotief.  

Na een rondje opwarmen en de nodige stretchoefeningen startten we aan een steeds 
ander loopschema. Week na week kwamen we fitter en fitter. Bij aanvang dachten we 
nooit dat we er in zouden slagen om 5 km te lopen, laat staan van deel te nemen aan 
‘echte’ wedstrijden. Wat waren we apetrots toen we begin juni aan Dikkebusvijver onze 
eindrun succesvol hadden beëindigd. 

Na deze succeservaring konden we het zeker niet laten om lid te worden. Niet enkel de 
motivatie deed ons overtuigen, maar ook de groepssfeer binnen de club was en is nog 
steeds heel aangenaam.  

Tijdens de zomermaanden liepen we rond Zillebeke vijver of op de Vestingen en 
probeerden we zo onze afstand en grenzen te verleggen en/of iets sneller te lopen. De 
andere groepsleden zagen dat we goed bezig waren en zo motiveerden ze ons om deel 
te nemen aan onze eerste wedstrijd ‘Dwars door Ieper’. Ter voorbereiding van deze 
wedstrijd, liepen we het parcours al eens in groep en kregen we tips. Fier waren we op 
onszelf na deze uitdaging. 

Het is zeker een aanrader om de stap te zetten om met joggen te beginnen, want het is 
niet enkel gezond, sportief maar het geeft je ook een energie-boost en je leert er nieuwe 
loopmakkers kennen. 

                                      

           Evelien                             Maryline 
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De volhouders – hernieuwing lidmaatschap in 2015 

 

    

     

    

maandag 23 maart 2015 : start 10 e editie “joggen voor beginners” 
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De Streep – IEPER (2014) 

 

is een kopie van De Streep aan de Watersportbaan in Gent en draagt dezelfde filosofie 
in zich mee.  

 

 

 

 

 

 

 

De Streep – Ieper is gecreëerd door Ron Chiers op initiatief van Lokomotief - runners 
Ieper en Marathonman Stefaan Engels en met de toestemming van het 
Gemeentebestuur van Ieper. 

 

De Streep (2011) 

 

De Streep is een ingreep in de publieke ruimte. Ze markeert een begin- en eindpunt 
van ‘een rondje watersportbaan’ – een begrip in de Gentse loopwereld – en maakt 
dat abstracte begrip als het ware tastbaar. 

 

De Streep is geïnspireerd op de legendarische prest atie van de Marathonman die 
in 2010 op die plaats zijn uitvalsbasis had en 365 marathons na elkaar liep. 

 

De Streep als metafoor voor de uitdagingen in het l even. Een symbolische grens 
die we willen overschrijden bij het streven naar ee nvooropgesteld doel. 

 

De fuchsia kleur is heel dominant en trekt de aanda cht naar De Streep. Een 
verwijzing naar de mentale en fysieke focus nodig o m grenzen te verleggen. 

 

Ron Chiers – beeldend kunstenaar – GentDe streep   
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De creatie van onze streep (29 april 2014) 
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Het inlopen van de streep 

 

 

 

Onze streep ter hoogte van de Fenix. Heel symbolisch ons kilometer 2 punt tijdens onze 
wintertour. Het sein dat iedereen op eigen tempo mag verder gaan.  
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Stefan Engels  - My Challenge dag 5 - De Panne - Ieper 

Op 1 mei begon Stefan Engels aan zijn Route 2272 project. In één maand tijd zou hij 
gans België doorkruisen en opbouwen om de laatste week iedere dag 100 km  te lopen 
en zo 2.272 km te overwinnen. 

    

Op 5 mei liep hij van De Panne naar Ieper in het gezelschap van onze voorzitter Roland 
en onze secretaris Yves Lagage. Aan de Menenpoort werden ze opgewacht door nog 
een aantal teamleden om via Zillebeke vijver en de Vestingen de 50 km vol te maken.  
Uiteindelijk zou Stefan op 17 mei na 1.001 km in Sankt-Vith de loopschoenen in de ring 
moeten gooien en zijn poging definitief staken.  

 

Het startschot voor een tocht van 50 km De Panne-Ieper 
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Citaat uit het dagboek van Stefan Engels 

Beste dagboek 

5 mei 

De Panne-Ieper 50 km  

We will remember them, 

Dag 5 was een verraderlijke dag  zo richting Ieper lopen..de zon was er voor de eerste maal serieus bij 

en scheen genadeloos op de lopers die eerder dachten te genieten van deze uitstap richting Menenpoort. 

Gevolg was dat we allemaal serieus aan het uitdrogen waren ondanks het voldoende afkoelen en 

drinken. Het ging dus wat moeizamer dan de vorige dagen. Het zat allemaal niet zo lekker bij me, hoofd, 

maag, darmen, enfin algemeen gevoel was niet optimaal om die kaap van de 50 km te halen. Maar de 

loopclub Lokomotief Runners waren er van de eerste tot de laatste kilometers bij en dat gaf een mooie 

steun. 

We liepen vandaag duidelijk door CV&V-land als ik de politieke borden tel van Crevits en Co. Boerderijen, 

koetjes, schapen en veel slaapsteden passeren we om zo Ieper te bereiken voor een plaatselijke ronde 

met aankomst aan de Menenpoort waar 54000 vermiste soldaten zijn gegraveerd in de muren. Eerst 

huldiging op het stadhuis en nadien de vraag om De Last Post bij te wonen, dat dagelijkse mooie ritueel 

dat door honderden mensen wordt bijgewoond. De ceremoniemeester had me opgemerkt omdat ik met 

een poppy-krans klaarstond om deze neer te leggen bij het gedenkteken en vond het een eer dat ik een 

de tekst voorlas midden de Menenpoort tussen het publiek..ik slikte even en las de tekst voor die 

dagelijks door iemand voorgelezen wordt om de soldaten van toen nooit meer te vergeten,. 

They shall grow not old, 

As we that are left grow old, 

Age shall not weary them, 

Nor the years condemn, 

At the going down of the sun, 

And in the morning, 

We will remember them." 

"We will remember them." 

Alvast een eerste absolute hoogtepunt in mijn tour Dwars door België. Morgen richting Vlaamse 

Ardennen, een Westvleteren gaan we nu sereen opdrinken in ons gastverblijf House of Alice midden 

centrum Ieper, een aanrader voor de toerist. Met 50 km in 5u35min in de benen hebben we dat verdiend. 

Marathonman       
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Finishfoto Menenpoort 

 

Na 50 km tussen De Panne en Ieper mogen Yves en Roland zich ook Ultralopers 
noemen 

  

                                                       Vertrek uit Ieper richting Vlaamse Ardennen 
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Dave Moretta – The road to Ypres – 4 /08/2014 -  8/08/2014 

 

Op 8 augustus mochten we Dave Moretta, een Engelse duurloper, in Ieper ontvangen. 
Hij liep van Preston (UK) tot op de Markt in Ieper. Wij mochten hem begeleiden van de 
Menenpoort door de zomerfoor naar de voordeur van het Stadhuis. Helaas staat die 
glazen deur niet steeds open en dat heeft onze voorzitter mogen aan de lijve 
ondervinden. 
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Mc Bride 
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Familiefeest - zondag 19 september 2014 – OC Hollebeke 

 

Na heel wat telefoontjes en bezette zalen door “theater in ‘t zadel” werd uiteindelijk toch 
een geschikte locatie gevonden voor ons familiefeest, het OC in Hollebeke. Ook dit jaar 
werd gestart met een korte wandeling. Deze leidde ons tot aan de spoorlijn Ieper- Komen. 
Het kon niet anders dat er tijdens Roland zijn uiteenzetting een trein passeerde, dit 
moment werd direct vastgelegd door onze fotograaf Ronny Ramon.  

Na een uurtje stappen wachtte ons een heerlijk aperitief. Ondertussen werd de barbecue 
ook reeds aangestoken en de middag werd afgesloten met een eclair en een kop 
koffie.Op dit familiefeest waren 63 personen aanwezig. 
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Noteer nu alvast in je agenda : familiefeest 2015 

Zondag 20 september 2015 – 12 uur 

Zaal Sint-Maartenskring  

Lange Meersstraat 26 te Ieper 
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11 oktober 2014       Daguitstap Beloeil   

 

Begin augustus op het hoofdkwartier van het Loko-team valt een e-mail binnen dat in 
Beloeil voor het laatst een marathon wordt ingericht. Meteen zijn er een paar die deze 
kans niet willen laten liggen, en voor anderen komt de droom om een marathon te lopen 
plots heel dicht bij. Omdat er naast een volledige ook een halve marathon, 10 km, 5 km 
en estafettewedstrijd op het programma staan is de eerste daguitstap vlug een feit. Hier 
volgt mijn verhaal: 

Na maanden intensief trainen met de groep “ marathonkandidaten” mogen Geert 
Lahoutte en ik vandaag uiteindelijk zelf aan ons ultieme doel 2014 starten. 

Na een ietwat onrustige nacht wacht er bij Geert Ryckaert een lekker ontbijt. 

Een gezellig samenzijn onder lopers en partners, dit bij een lekkere kop koffie, verse 
koeken, met dank aan bakkerij Henk. Een stukje chocolade mocht volgens mij natuurlijk 
ook niet ontbreken en als afsluiter niet te vergeten een groot glas rode bietensap om sterk 
te staan. 

 

Hét gespreksonderwerp is vooral “ de weersvoorspelling”:  

“ nu regent het maar straks….” 

“vanaf 10 h geven ze droog weer uit, zalig, veel zuurstof in de 
lucht…” 

“een drupje regen kan toch geen kwaad?” 

Kortom, peptalk …. 

We vertrekken vol goeie moed richting Beloeil.  
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Het wordt 10u….. regen…  

10u15….. regen… 

10u30….regen…. dus toch een natte start.  

We vertrekken vol enthousiasme en ploeteren door plassen en modder maar blijven 
lachen. 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We houden stipt onze constante snelheid van 9.5 km/u aan en lopen zodoende soepel 
door park, bos, langs water maar vooral door water. 
 
Onze supporters voorzien ons stipt van zout- en 
suikerdrankjes en energierepen. 
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We voelen ons als echte vedetten en zo zijn we ook over de meet gegaan: als échte 
vedetten! 
Na 4u 19 min lopen worden we door onze medelopers ontvangen. In de laatste draai 
staan de eerste Loko-supporters al teken te doen naar de meet dat we eraan komen. 
 

                                                         

Eerlijk, dit is een van de emotioneelste momenten binnen onze loopcarriére. Met een lach 
en een traan vallen we elkaar in de armen. 

   

Na afloop blijven we nog wat hangen in de kantine. Ik mocht zowaar het podium op bij 
mijn eerste marathon en Roland mocht nog eens in zijn beste Frans onze illustere 
voorganger  “MarathonWilly” eren. Willy liep deze marathon  in 2000 en 2003! 
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Moe maar voldaan zakken we af naar Marke waar een welverdiende maaltijd en nog 
enkele stille supporters op ons wachten.  

  

11 oktober herinner ik me als een gezellige dag onder loopvrienden 

 

 

 Voor 2015 kan ik de daguitstap alleen maar aanraden zowel voor de beginnende als de 
gevorderde loper, voor de eventuele partners en supporters…. Be there het is fun! 

Dit jaar wordt de daguitstap vastgelegd op 12 april. We trekken naar Zwalm. Er is daar 
opnieuw een volledige, halve en estafette marathon. Binnenkort gaan de  
Loko-teamleden op zoek naar een paar vrijwilligers om met hen een team te vormen! Het 
is een wedstrijd in een prachtige omgeving dus hou alvast deze datum vrij! 

De aflossing zal gelopen worden in groepjes van vier waarbij je 9, 10,11 of 12 kilometer 
loopt. Natuurlijk mag je ook zelf gaan voor de halve of volledige marathon. 

Marjan Vermeulen 
 
 
“ Daguitstap 2015 : 12 april 2015 Zwalm “ 



Jaarverslag Lokomotief-runners 2014 Pagina 29 

 

DE MARATHON 2014 

 

Na maandenlange voorbereiding waren opnieuw een aantal Lokomotief-runners ervan 
overtuigd dat het de hoogste tijd om zich te wagen aan de koningin van de loopafstanden. 

 

Proficiat aan onze debutanten Marjan, Veerle, Frank, Geert, Kristof, Ronny, Timothy en 
Wim. 

      

 

 

 ze bereikten allemaal na 42,195 km met een super gevoel de finish!  
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Dit smaakt naar meer… Veerle en Ronny moesten er niet lang over nadenken en ze 
liepen binnen de maand na de IFF-marathon in Beloeil meteen nog een tweede! 

    

Cris en Filip waren niet aan hun proefstuk toe maar liepen wel tijdens de Nacht van 
Vlaanderen in Torhout hun eerste marathon als Lokomotief-runner. 

  

Een speciale vermelding ook voor Mieke Dumolein en Wim Dewilde. Ze werden 
opgenomen in de Belgische marathonranglijst 2014! Hierin worden dames opgenomen 
die de marathon liepen onder de 4 uur en heren die hem liepen onder de 3 uur! Een 
prachtprestatie die niet alleen een vermelding in ons jaarverslag, maar ook een dikke 
proficiat waard is!  

 

 

 

 

 

 

 

  3u45’33”                    2u50’57” 

Zou het geheim in een witte drinkbus zitten?!  
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Nieuwjaarsfeest 2014 
Op 21 februari werd de vrijdagse training opzij geschoven om te klinken op het nieuwe jaar. 49 
leden verzamelden in de Zeeparel voor een gezellige avond. 

 

                                  

Naast de speech van onze voorzitter had ook Kristien Beyens een ludieke tussenkomst 
voorbereid namens de “tragere” lopers. Elke Klink mocht Roland een snoeptaart overhandigen. 
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19 december 2014 : 2e editie van onze Santa Claus Run 
750 kerstman/vrouwen vullen de Ieperse binnenstand! 

  

                           

 

 



Jaarverslag Lokomotief-runners 2014 Pagina 33 

 

De seingevers 

  

Uitdelen 750 borstnummers, kerstpakken &  goodie-bags 

  
       Labels schrijven voor de vestiaire             

         

    Goodie-bags vullen                De Filliers en Chocomelk bar 

                   

Afspraak voor de 3e editie van de SANTA CLAUS RUN – 18/12/2015 
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Goed bezig! 
 

 

 

Lopen is meer dan presteren alleen 

Het moet leuk, plezant of het mag zelfs een beetje gek zijn 

En toch in dit pak haalde ik een podiumplaats! 

Wie ben ik? 
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In navolging van het motto van de “Week van de sportclub” vonden we ons in 2014 “goed 
bezig”. Toch zijn we er zeker van dat we in 2015 nog beter kunnen. Niet alleen met onze 
prestaties, maar ook in de omgang met elkaar en vooral om de Lokomotief-runners 
blijvend op de kaart te zetten in Ieper, de Westhoek en ver daarbuiten… 

Een sportief 2015, 

Het LOKO-team 
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Lokomotief-runners in Running magazine 
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Lokomotief-runners in de pers 
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Kalender 2015 
 

 

 

 

Uit het gigantische aanbod aan loopwedstrijden hebben we met het Loko-team een lijst 

samengesteld van loopevenementen waarvoor je via de club zal kunnen inschrijven. Ten 

gepaste tijde zal meer specifieke info worden gepubliceerd in de Loko-letter en op de 

vernieuwde website. Wie zich inschrijft via de club voor deze wedstrijden loopt steeds in 

de clubtrui.  

Het staat iedere Lokomotief-runner vrij om eender waar de kleuren van de club te 

verdedigen. 

Voor wedstrijden in Frankrijk is steeds een medisch attest vereist!  Het moet minder dan 

een jaar oud zijn, persoonlijk en de volgende zin bevatten : “non contre indication à la 

pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition” 

 

 

 

Februari 

 

08 : Ravensbergloop Bailleul FRA (met medisch attest !!) 
http://allevents.in/ypres/36e-%C3%A9dition-10-km-du-ravensberg/308978522626714# 

22 : Kortemark loopt Kortemark http://www.kortemarkloopt.be/inschrijven.php 

28 : Koksijde North C trail  http://www.sport-events.be/northctrail/ 

 

Maart 

 

14 : Beselare :   http://www.wardenoomloop.be/ 

23 : Start sessie Joggen voor Beginners 

28 : Brigandsloop Ingelmunster  http://www.brigandsloop.be/ 

 

April 

 

12 : Vlaanderens mooiste Zwalm http://www.zwalm.be/WWW/default/37-www/410-www/3670-www.html 

 

Mei 

 

03 : Wings for Life  http://www.wingsforlifeworldrun.com/be/nl/ 

30 : Dwars door Wervik http://dwarsdoorwervik.be/ 
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Juni 

 

07 : McBride-run Ieper http://sportersvoorazg.be/start/activiteiten/lopen/mc-bride.html 

13 : 6 heuveltjesloop Kruiseke http://dwarsdoorwervik.be/ 

?? : Kermisjogging Dikkebus 

 

Augustus 

 

26 : Koksijde   http://www1.lopenvoorhetgoededoel.be/nl/Koksijde/algemeen.php 

 

 

 

In het najaar volgen nog deze wedstrijden : 

 

- Rijsel Semi-marathon 

- Ieper – Dwars door Ieper 

- Nieuwpoort – IFF marathon 

- Elverdinge – Kermisloop 

- Geluwe – Dwars door Geluwe 

- Ieper –Vredesloop 

- Ploegsteert – Course du souvenir 

- Langemark – Milcobel run 

- Langemark – Kerstcorrida 

- Sint-Eloois Winkel – San Silvesterloop 
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De Lokomotief-runners danken hun sponsors 

 

Marktcafé Les Halles 

Bakkerij Henk 

Garage Citroën 

McBride 

 

 

 

Het Loko-team wenst je veel leesgenot. 

 Hopelijk geeft deze  lectuur je weer een boost voor nog meer 

loopplezier! 

 

Opmerkingen, correcties, suggesties  en veel meer… 

zijn steeds welkom bij het Loko-team! 

 


