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Woordje van de Lokomotief
Na een bewogen jaar, waarbij de wereld even stil stond, vieren
wij allen de komst van een NIEUW JAAR.
Een jaar vol hoop en nieuwe uitdagingen.
Indien iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden ten volle
draagt, dan komen we op een betere wereld uit, waarbij het
goed is om te leven, te werken en ontspanning.
Daarom wens ik jullie van harte een gelukkig en vooral gezond
2016.
Enkele jaren terug werd op het gezegde: “ ik loop bij de
Lokomotief-runners” met een
geantwoord: “... de wadde?”

frons

in

het

voorhoofd

Nu klinkt het als een statement. 'Ik ben bij de Lokomotief-runners' en iedereen in de omstreken
tot zelfs in het buitenland weet, dat is die mooie grote groep GEELTJES.
Het groen van achter onze oren heeft plaats gemaakt voor een waardering in alle geledingen van
de Ieperse bestuursorganen en medesportclubs.
Dat alles is door jullie gedreven inzet voor de club zelf gerealiseerd.
Iedere dag opnieuw word er gewerkt aan ons imago en we slagen er in dat men ons met een ander
inzicht benaderd. Voor het eerst en dat amper na 3 jaren te bestaan, veroverden wij de beker van
de provincie ter gelegenheid van de McBride-run als de grootste deelnemende club.
Ook op de KBC Ieper Trail waren we maar met liefst 53 Lokomotief-runners aan de start.
Wat mij echter nog het meest verheugd is dat wij telkens op de trainingen die mooie grote
vriendengroep samen brengen, om toch maar gezellig wat kilometers af te malen, gewoon omdat
het zo leuk is met die groep gelijkgestemde lopers onze hobby te beoefenen.
Derde keer, goede keer. Ook met de 3e editie van de Santa Claus Run was dit niet anders. 850
enthousiaste lopers werden stipt om 19u00 de feeëriek verlichtte straten van Ieper op gestuurd.
Ieder van jullie had vrienden of familie die mee deden in de run en alle uitlatingen waren unaniem.
Dit was een perfecte organisatie, volgend jaar doen we zeker weer mee.
Dat alles op wieltjes verliep is jullie grote verdienste. Ieder clublid heeft zich plichtsbewust van
zijn taak gekweten, klein of groot. Ieder functie was noodzakelijk.
Zweven gaan we zeker niet doen, maar met de opgedane ervaring weten we dat wij allen samen de
4e editie aan kunnen en we gaan voor niet minder dan 1000 kerstmannen -vrouwen en -kinderen,
want die waren vorig jaar duidelijk in beeld.
Ik kan besluiten met de gedachte dat het goed vertoeven is bij de Lokomotief-runners en samen
bouwen wij in onze eigenste mooie Ieper aan een beetje betere wereld.
De Lokomotief.
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Statistiek 2015
1) Leden
31/12/2015 : 173
31/12/2014 : 155
31/12/2013 : 145
2015 werd dus afgesloten met 173 leden, dat zijn er 18 meer dan eind 2014. Hiervan namen
er 121 ooit deel aan een sessie “joggen voor beginners”. Ons peloton bestaat uit 76 mannen
en 97 vrouwen. Ons oudste lid waakt met veel zorg over onze clubkas (Claude is 76 jaar).
Ons oudste actieve lid is Walter (71j). Hij wordt op de voet gevolgd door Jenny (70j). De
gemiddelde leeftijd is 41 jaar. De dames zijn gemiddeld 38 jaar de mannen 44 jaar. De
courantste leeftijd is 32 jaar, daarvan hebben we negen stuks (4 mannen en 5 vrouwen).
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2) Trainingen
Ann en Xavier telden een jaar lang alle deelnemers aan onze trainingen. De
maandagtrainingen liggen in de lijn van deze van 2014 met een geëvenaard maximum aantal
deelnemers van 58. De woensdagtrainingen zijn aan een opmars bezig. Vooral de komst van
onze nieuwe lichting “Joggen voor Beginners”, die ook na de sessie talrijk de trainingen
bleven bijwonen hebben er voor gezorgd dat het gemiddelde opgetrokken is van 30 naar
36 deelnemers. Ook het maximum van 54 deelnemers komt dicht in de buurt van de
maandag. Op vrijdagavond blijft het moeilijk om de kaap van de 10 sportievelingen te halen.
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Joggen voor Beginners 2015

2015 : 45 deelnemers ( lid geworden, 41) !
2014 : 56 deelnemers (31)
2013 : 76 deelnemers (34)

Terugblik door Johan Couchez
Sommige gelegenheden blijven in je geheugen gegrift voor de
rest van je leven.
Zo was dit ook zo op maandag 30 maart van het jaar 2015.
Die avond startte de nieuwe sessie van “Joggen voor Beginners”
van de Lokomotief-runners. Even voor zes uur werd mijn vrouw
opgebeld om te beginnen waken bij haar vader, die terminaal
ziek was.
Nadat ik mijn vrouw had afgezet in Langemark spoedde ik mij
naar de sporthal in Ieper.
Na wat administratieve formaliteiten afgehandeld te hebben
werden we verwelkomd door een man in een gele outfit. Dit
bleek achteraf Roland te zijn.
Met een niet te stuiten enthousiasme werden we begeleid naar
de piste waar we nog wat instructies kregen.
De eerste avond begon met één minuut lopen, één minuut
stappen. Dit werd doorheen de tijd opgedreven, niet onder de
aanmoedigende woorden van Evy Gruyaert, maar wel onder het
impuls van Gerard en Roland, die synchroon op een fluitje
iedere wissel aankondigden.
Al heel vlug leer je nieuwe loopmoatjes kennen, mede omdat je na een bepaalde tijd je ritme
vindt en aan dezelfde snelheid loopt.
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Luc , Jan, Guido, Guy waren al heel snel ' part of the game'.

Voor Jan die door een spijtig arbeidsongeval zijn linker onderbeen kwijtraakte via een amputatie
kreeg ik veel respect.
Het ultieme doel van Jan is terug de marathon lopen. Met zijn blade runner koos Jan al vlug het
hazenpad en stimuleerde hij de lopers vooraan .
Een van de troeven van de Lokomotief-runners is volgens mij stiptheid. Na enkele sessies kon je
er prat op gaan dat stipt om 2O u Roland ons samen riep en zei “de klok heeft 8 uur geslagen” laat
ons er maar aan beginnen. Na een tijdje grapten we dat de initiaties stipter begonnen, dan wat we
gewoon zijn bij de NMBS.
In de beginfase heb ik regelmatig gedacht, oei de 5 km haal ik nooit. Gelukkig waren er de
bemoedigende en aansporende woorden van de loopmoaten, maar ook van Roland en Gerard.
De tussentijdse mails van de Lokomotief waren een stimulans om de volgende sessie terug aanwezig
te zijn.
Er zijn redenen legio om deel te nemen aan de looptrainingen. Voor de een zal dat de gezondheid
zijn, voor de andere de boost of kick. Nog een andere is graag eens weg van thuis?
Voor mij was het alvast om mijn conditie aan te scherpen. Het was zo dat als ik via de trap naar
mijn werkplaats ging, ik er al puffend en hijgend toekwam, dit moest veranderen.
Iedere sessie werd afgesloten met stretchoefeningen. Volgens de ene school weldoend, en minder
aan te raden volgens een andere stroming. Feit is dat we samen in een ronde verschillende
stretchoefeningen deden en dan via de traditionele " zwaai, zwaai" uitgewuifd werden tot de
volgende sessie.
Na een bepaalde tijd werd de looppiste in Ieper omgeruild voor
Dikkebusvijver, enfin althans het wandelpad rond de vijver.
Dit zou vanaf dan de vaste stek worden op maandag en
woensdagavond, tot op de avond van het loopexamen.
Iedere sessie werd twee keer rond de vijver gelopen. Het
hoornachtig uitsteeksel aan de vijver, na ongeveer 1,5 km lopen
werd door Guido omgedoopt tot 'Kaap de Goede Hoop'. Als we
de Kaap voorbij runden wisten we dat we meer dan de helft van
de vijver voorbij waren.
Zo gingen de weken voorbij tot aan het einddoel van het “Joggen voor Beginners”.
Op maandagavond 1 juni kregen we allemaal een loopnummer aangemeten.
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Voor deze gelegenheid waren de anciens van de club aanwezig om ons allen aan te moedigen. Na de
traditionele foto mochten we eraan beginnen. En de 5 km lopen werd gehaald.

Nu ruim 8 maand later is mijn schoonvader omringd geweest door de beste zorgen en is hij
overleden in juni laatsleden, loop ik meestal de maandagavond mee met de club, kom ik 's morgens
niet meer puffend op mijn werk toe, heb ik meerdere loopmoaten, en ben ik absoluut blij dat ik de
start to run sessie meegemaakt heb.
Een welgemeend woord van dank aan de initiatiefnemers .
Johan C
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Daguitstap 2015 : Zwalm
Zondag 12 april 2015 werd een tweede daguitstap van de Lokomotief-runners georganiseerd.
Na een succes in Beloeil ( 2014) blijken er dit jaar een paar nieuwe enthousiastelingen over de
schreef getrokken te zijn. We vertrekken met een 16 koppige delegatie richting Zwalm.
Hierbij het verslag van een mooie daguitstap:
Om 7h15 worden alle deelnemers bij Geert Ryckaert en zijn vrouw Linda verwacht voor een
gezamenlijk ontbijt. Bij een kop geurende koffie en heerlijke koeken bepalen de marathonteams
hun volgorde van lopen.

Om 8h vertrekken we met 3 wagens richting Zwalm. We zijn ruimschoots op tijd om onze
startnummers op te halen en om nog enkele kiekjes voor de archieven te maken.
Om 10h mogen de eersten uit de startblokken schieten:
*Geert Lahoutte en Timothy Gadeyne staan klaar om een marathon te verslinden

*Filip Vermeulen waagt zich aan de 21km (halve marathon)

Jaarverslag 2015 - Lokomotief-runners Ieper

Pagina 7

*An Deceuninck, Francis Vanloot (vervangt de helaas geblesseerde Rik Deleye) en Dimitri gingen
als eersten van start voor de aflossingen.
Hiervoor hebben wij als lokomotief-runners 3 teams kunnen vormen:
*De Loko-yellows: Veerle Sabbe, Ann Deceuninck, Danny Decreus en Marjan Vermeulen
*De Loko-quatros: Roland Outtier, Justien Degry, Dimitri Bucquoye en Carla Bruggeman
*De Loko-motions: Evelien Leterme, William Hine, Rik Deleye (Francis Vanloot) en Geert Ryckaert
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Het is dan ook de bedoeling om met 4 lopers het marathonparcours af te leggen.
Niet alle lopers lopen eenzelfde afstand, iemand loopt 12km, de volgende 11, eentje 10 en de laatste
heeft er slechts 9 op zijn teller.
Kortom iemand die 10km in zijn benen heeft kan zich volgend jaar wagen aan een estafette temeer
wij als club niet de gelopen tijd als maatstaf nemen doch wel het gezellig samenzijn onder
clubleden.
Toch is het leuk te vermelden dat de 3 teams binnen de 4h de eindmeet gehaald hebben!
We weten allemaal dat goed eten belangrijk is na een inspanning dus zijn we ‘s avonds gezamenlijk
gaan “chinezen” in Ieper.

Ann, Xavier, Beau, Rik en Connie alsook de partners en/of kids van enkele lopers zijn hier nog
aangesloten bij de groep.
Het was een lekkere en gezellige maaltijd waar zelfs onze zangtalenten boven kwamen.
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Mooi op tijd kon iedereen moe en voldaan huiswaarts keren.
Volgend jaar zal zeker een nieuwe daguitstap uitgestippeld worden door het Loko-team.
Ervaren of minder ervaren lopers…. Just be there!!!!

Marjan Vermeulen

Afspraak voor onze loopuitstap 2016
Zondag 20 maart – Sluis

Mis de bus niet!!!
(7,50 euro)
Aansluitend avondmaal in Les Halles
24 euro volwassen, 12 euro kinderen
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Wings for Life
Op 3 mei werd voor de 2e keer Wings for Life georganiseerd. Ieper was opnieuw het decor voor
de Belgische run. Dit jaar trokken we wel volop de kaart om met zoveel mogelijk lopers aanwezig
te zijn.
We droomden om met zoveel mogelijk gezamenlijk de Grote Markt te bereiken.
De trainingsloop in Ieper op woensdag 8 april was volgens de organisatoren een groot succes.
Zonder blozen mogen we zeggen dat onze clubleden er serieus hun “vleugels” hebben ondergezet!

We lieten niets aan het toeval over en trainden zelfs op het fenomeen “catcher car”
De dag zelf stonden we dan ook zelfverzekerd aan de start “run for those who can’t”
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3 mei 2015, deze datum stond al enige tijd
gemarkeerd in de agenda, mijn eerste
deelname aan de World Run. Oma was
ingeschakeld als babysit, zodat manlief en
mijn

oudste

dochter

mij

konden

aanmoedigen. Bananen gekocht om in de loop
van de ochtend wat krachtvoer te hebben.
Alhoewel het geen gewone loopwedstrijd is, was ik die morgen toch wat zenuwachtig. Al fietsend
naar Les Halles, om mij om te kleden, nummer op te spelden, een groepsfoto te laten nemen en dan
naar de startlijn. De enige lijn die we die dag moesten bereiken, want een finishlijn moest ik niet
halen. Toch had ik mezelf opgelegd om zeker 5 km te lopen en liefst 7 km. Aan de startlijn, was
het toch nog eventjes wachten op het startsignaal. Eenmaal vertrokken richting Menenpoort,
merkte ik al snel welke massa er aan deze Run meedeed. Al bij de eerste kilometers voelde ik dat
ik mijn eigen looptempo niet liep, maar werd meegevoerd door de menigte. Het deed deugd om de
toch opvallende T-shirts van onze club op te merken, het stimuleerde me. Bij het zien van de
Rijselpoort had ik
de gedachte: ‘Oef, terug richting Markt en dan heb ik 5 km!’ Daar stonden ze, mijn privésupporters die mij de impuls gaven om er nog enkele meters bij te doen. Bij het verlaten van Ieper
City, al lopend naar Sint-Jan, hoorde ik de Catcher Car. Ik hoopte nog de kerk te halen, maar de
lichte helling stak er een stokje voor en ik eindigde op 8,78 km. Ik was tevreden met mijn prestatie,
nog nooit had ik die afstand gelopen.
Met enkele andere clubleden wandelden we richting Markt. Allemaal content met onze gelopen
afstand. Terug thuis waren ze, babysit inclusief, fier op mama. Dat voldane gevoel overstemde mijn
spierpijnen.
Voor zij die nog twijfelen, schrijf jullie alvast voor de editie van 2016.

Maryline Verkamer
Ran on MAY 3, 2015
in Ieper
8.78 km / 5.46 mi
for Wings for Life.
Jaarverslag 2015 - Lokomotief-runners Ieper

Pagina 12

Mcbride Run

Van 0 naar 21 km: McBrideRun 2015 (Justien Degry)

Vanuit de club kwam begin 2015 de vraag wie er wou deelnemen aan de halve marathon IeperPoperinge (McBrideRun). Omdat ik altijd al een halve marathon wilde lopen, startte ik met het
voorbereidingsprogramma uitgestippeld door de club. We trainden 10 weken aan een stuk met 3 à
4 trainingen per week, meestal ook op zondag. Week na week werd de conditie progressief
opgebouwd. Intensieve trainingen wisselden lange duurlopen af. Daarnaast nam ik deel aan talloze
wedstrijden voor verdere conditie-opbouw, om het juiste ritme te vinden, wedstrijdervaring op te
doen en natuurlijk omdat het gewoon leuk is. Naar aanloop van de McBrideRun deden we in mei met
de club verschillende oefenlopen richting Poperinge en Zillebeke.
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Toen 1 juni naderde, begonnen de zenuwen op te steken. Ik stelde mezelf de vraag of ik dat wel
zou kunnen. Ik zocht een fietsbegeleider om me te steunen tijdens mijn eerste halve marathon. Ik
koos voor mijn vader, aangezien hij mij het beste kent.
Op 7 juni was het dan zover. Ik ontbeet met
mate: wat havermout met fruit. Dan was het
verstand op nul en verzamelen bij Les
Halles.
Iedereen was nerveus. Maar aangezien er
nog lopers van de club voor de eerste keer
een halve marathon liepen, stelde me dit wel
gerust. Ik speldde mijn borstnummer 494
op. Aangezien ik het trainingsschema
nauwkeurig opvolgde, voelde ik me goed om
aan de start van de MC-Briderun te staan.
Dan was er nog tijd voor een groepsfotootje
en om nog wat te kletsen met de toeschouwers. Dan werden we gevraagd om naar de startplaats
te vertrekken. De zenuwen gierden toch wel door men lijf.
Om 10 uur werd het startschot gegeven op de Grote Markt van Ieper. Ik startte vol enthousiasme
en energie, na 5 km kwam mijn vader op het toneel met drank, eetbevoorrading en mentale steun.
Tot en met 15 km ging alles goed maar dan moest ik wat lossen en kon ik niet meer mee met mijn
loopvrienden. Ik kon niet goed eten en drinken terwijl ik liep. Daardoor verloor ik wat energie maar
ik hield op mijn eigen tempo vol. Plots was de Grote Markt van Poperinge in zicht.
Na 2u en 21 minuten kwam ik vol
enthousiasme en goedlachs aan zonder pijn
en zonder me te forceren. Mijn ouders,
broer en vriend verrasten me om me tijdens
de laatste meters aan te moedigen. Het doel
van deze eerste halve marathon was voor mij
om gewoonweg vol te houden tot op de Grote
Markt van Poperinge. En dat lukte wonderwel.
Ik kreeg de smaak te pakken.
Op 5 september liep ik in Rijsel al mijn 2de
halve marathon. Daar finishte ik in 2u10min.
Op naar de volgende halve marathon!

Justien Degry
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Afscheid Will Hine
Eind 2014 streek opeens “ an English boy” op training neer. Hij bleek een begenadigd loper. 6
maanden later verdween hij even plots als hij gekomen was. Toch zorgden we nog voor een klein
afscheid en gaven hem een fotoboek vol herinneringen mee naar Engeland.

Hierbij het afscheidswoordje van onze Lokomotief :

Dear Will
A few months ago, you arrived in Ieper as a volonteer for Mayors For Peace.
Being a well-trained runner you find the way to our club.
You spent all your free time with the club, even more you felt home with us. We
became friends and that was not so easy because you are not a man of many words.
After only 6 months you were told to go back because there was no more money
for the project and there was very little chance that you could come back.
As we all know that you only have a small suitcase, we want to give you a small gift
: a photobook with pictures from you in the club. Now you can really show
everybody at home that you had a lot of friends in Ieper. We also want to give
you an unique shirt of the club.
As we are wearing our poppie with pride, i ask you to wear the clubshirt with pride.
We hope to see you once back or otherways we shall overcome.
We hope to meet again one day and if not, we will make the crossing to come and
visit

Jaarverslag 2015 - Lokomotief-runners Ieper

Pagina 15

Van: "Will Hine"
Aan: "Ryckaert - Touquet"
Verzonden: Zaterdag 20 februari 2016 18:17:22
Onderwerp: Re: greats from Belgium
Hi Geert,
Thanks for your message! I'm happy to hear from you.
How is everybody at Lokomotief?
I'm living in Liverpool at the moment, a city in north UK, and I'm working for a charity. I'm still running
and last weekend I joined my favourite race in England. There is a picture of me running here :

When I get some holiday time, I'd like to come back and visit. Maybe I could join everybody at a race?
I miss the Lokomotief running group and all the kind people. The running group was my favourite thing
in Ieper!
Best,
Will
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Bedanking Marjan
Het bedankingswoordje van onze lokomotief :

Goeie avond beste Lokomotief-runners
Ik ben blij dat er zoveel volk is komen opdagen deze avond, hetzij voor
de core balance of gewoon om te lopen, maar vooral om deze speciale
vakantiedrink bij te wonen.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de aanwezige Lokoteamleden voor te stellen, bij hen kan je ook terecht met voorstellen.
Onze secretaris Geert Ryckaert, de kledijverantwoordelijke Veerle
Sabbe, communicatieverantwoordelijke Emily Deroo, webmaster Philip
Soetaert, dan hebben we nog Gerard Vandoolaeghe, Evelien Leterme,
Yves Lagage en Claude Pottel zijn verontschuldigd.
Dan is er nog uittredend teamlid Marjan. Binnenkort verhuist Marjan
naar Assebroek.
In 2011 kwam Marjan schoorvoetend naar haar eerste lessen van Joggen voor Beginners.
Daar de piste toendertijd een bouwwerf was, werd uitgeweken naar het winkelcentrum De
Rijselpoort om de trainingen te houden.
Marjan was trouw op post en zij liep haar 5 km in 29' 02” en fier dat zij was.
Er bestond toen nog geen Lokomotief-runners, maar enkele gedreven lopers bleven wel na de
eindrun 3x per week lopen.
Zo deed ook Marjan, echter toen het te koud werd en wat te veel werk, bleef zij ergens
haperen en werden de loopschoenen mooi in de kast gestopt.
In het voorjaar 2012 echter begon het weer te kriebelen en ja Marjan nam opnieuw een
besluit om terug te gaan lopen en deze keer overtuigd om te blijven lopen. Op 6 juni 2012
liep zij haar 2e 5 km in 30' 15”.
Daar sommigen ondertussen de noodzaak zagen om voor die vele nieuwe joggers een vangnet
te vormen werd deze club opgericht.
Algauw werd Marjan een gedreven lid en bleef zij trouw naar de trainingen komen, alhoewel
soms een smsje het laatste stukje twijfel wegnam.
Gaandeweg werden de kilometers opgedreven en werd er gedroomd van de ½ marathon. In
2013 werd in groep getraind naar de Mcbride-run toe en Marjan liep haar 1e
langeafstandswedstrijd van Ieper naar Poperinge.
Geleidelijk groeide ook de club en werden er leden gevraagd om deel uit te maken van “het
bestuur”.
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Ook daar vond Marjan het nodig om haar schouders onder te zetten en zij nam de
verantwoordelijkheid op zich om de kledijstock te beheren en de clubleden van de nodige
truien te voorzien.
Consequent als zij was liep in de kortste keren een gans GeelGroen legioen rond in Ieper.
De club bleef groeien en Marjan haar winkel moest op tijd en stond aangevuld worden. De
vele warme zomers in ons landje deden ons uitkijken naar aangepaste outfit en na vele
catalogussen en prospectiewerk kwam Marjan met het voorstel van bij de firma Landuyt in
Passendale-Moorslede. In zaken doen was zij zeker niet te onderschatten en vanaf half 2014
werd de kledij aangevuld met mooi ogende en passende singlets.
Telkenmale de club iets ondernam, was Marjan er als de kippen bij om de kar te helpen
trekken en haar steentje bij te dragen. Hoewel sommige dingen minder belastend waren soms
wel ronduit aangenaam kan zelfs Stefaan Engels beamen. Ook Annelies, Xandres en Jonas
kon ze warm maken om mee te trainen of een of ander klusje op te knappen voor de club.
En steeds maar werd er verder getraind. Het deed pijn om alle mede-lopers te zien trainen
voor de thuismarathon Nieuwpoort – Ieper, die toch ieder jaar steeds tijdens die belangrijke
werkbeurs gelopen wordt.
Ondanks een voorzichtige hint en smekende blik was de grote baas niet te vermurwen.
Dan maar uitkijken naar een andere wedstrijd, tot Geert wist te vertellen dat er in Beloeil
voor de laatste maal een volledige marathon zou zijn.
Het idee om wat aan teambuilding te doen en er een daguitstap van te maken viel niet in
dovemansoren en Marjan zou daar haar marathondebuut maken.
De weergoden hadden niet veel goeds voorspeld, maar wat er die dag uit de hemel viel was
onbeschrijflijk. Toch hield Marjan goed stand en na 4u 31' 35” liep zij over de eindstreep.
In je prille loopcarrière behaalde je reeds enkele podiumplaatsen, Beloeil, Poperinge,
Elverdinge, alhoewel je toen zo diep ging dat je hallucinaties zag zoals struisvogels of waren
dat nu echt lama's?
Beste Marjan, om het vele werk en je belangeloze inzet voor de club hebben we gezorgd voor
een passend blijvend aandenken.
Graag zien we je terug op onze activiteiten, we zeggen je zeker geen vaarwel, maar tot
weerziens,

En een rechtstreekse verbinding met het buitenland
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Verlofdrink
Was het zoeken naar een gepast moment om Marjan te bedanken de aanleiding? Of was het idee
van een verlofdrink er eerst? Feit is woensdag 1 juli bleek het perfecte moment om beiden te
combineren. Het werd een prachtige zomeravond aan de Crack. De Sangria vloeide rijkelijk. Marjan
zagen we intussen nog verschillende keren en ook de verlofdrink komt in 2016 terug!

Afspraak verlofdrink 2016 : maandag 4 juli
Jaarverslag 2015 - Lokomotief-runners Ieper
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Core-balance
Core-balance, iedereen had er wel eens van gehoord, maar kan het je
ook als loper verder helpen? Inderdaad, Lopen is meer dan lopen alleen.
Als club vonden we het dan ook belangrijk onze leden hiermee te laten
kennis maken. Alles begint immers met een lichaam in balans. Met
Miguel Vermeersch hebben we in onze club iemand die ons hierin
perfect kon introduceren en verder kan begeleiden. In 2015 waren er
2 sessies waarin enkele basisoefeningen werden voorgesteld. In 2016
gaan we hier zeker mee door.

Vragen over Core-balance
contacteer gerust Miguel Vermeersch
Jaarverslag 2015 - Lokomotief-runners Ieper
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IFF Marathon
Ook dit jaar waagden zich enkele leden aan hun eerste marathon, sommigen namen de draad weer
op en anderen gingen gewoon op hun elan door.
Na een zomer grenzen verleggen, twijfels en toch doorzetten liep Evelien Leterme haar eerste
marathon. Ze schreef er een mooi verhaal over.
Juni 2015, de McBride is achter de rug en ik hoor in de loopgangen dat de Lokomotief - runners
opnieuw gaan trainen voor de ‘In Flanders Fields’ marathon.
Geen haar op mijn hoofd dat er op dat moment aan denkt een marathon te lopen, maar het jaar
daarvoor liep ik af en toe mee tijdens de zondagtrainingen en ik herinnerde mij vooral de leuke
sfeer.
De eerste weken vallen de aantal kms nog mee, dus liep ik plichtsbewust elke training mee. Toen ik
op een zondag door sociale verplichtingen niet mee kon, besloot ik op maandag de training van
22,5km op mijn eentje in te halen en dit lukte, een eerste nieuw record voor mezelf. Het begon
toch te kriebelen, zou ik dan toch een marathon kunnen lopen? Ik begon er stilletjes van te
dromen…
Week na week zorgde Roland voor een mailtje met het hoe en waar van de trainingen, en vooral
nieuwe mooie parcours, want de kilometers schoten de lucht in.
Ondertussen zijn we zondag 26 juli. Door de verlofperiode
weinig

lopers

en

dus

starten

Roland

en

ik

onder

fietsbegeleiding van Marijke aan een nieuwe tocht, een tocht
van 30km! Jawel, voor de eerste keer staat er een 3 voor!
Wat een gevoel was dat, heroisch, echt een overwinning, aan
de eindmeet stond er zelfs 31.2km op de teller! Wanneer
Roland mij toen zei ‘als je 30km kan lopen op deze manier,
dan is die marathon haalbaar’ heb ik mij effectief
ingeschreven voor de ‘In Flanders Fields’.

In de weken die daarop volgden werd het trouwe groepje
marathontrainers terug groter en groter. Samen met mijn ‘marathonmannen’ Ivan, Filip S, Geert,
Filip V, Ronny en Roland dreef ik de kilometers verder op. Telkens konden we rekenen op sportieve
clubleden die met plezier hun zondagmorgen vrijmaakten om ons te begeleiden met de fiets en ons
te voorzien van nodige spijs en drank.
Ideaal om verschillende soorten sportdrank en gel, sportrepen en bananen te testen, want al snel
werd duidelijk dat mijn maag niet alles even goed kon verdragen. Onderweg leerde ik ook met
regelmaat te drinken, dorst of niet.
2 x regelde de club vervoer om ons op het parcours te droppen. 2 x liepen we 33km op het parcours
richting Ieper, 2x generale repetitie waarbij we het parcours konden verkennen zodat we wisten
waar de lastige stukken waren, waar de bevoorrading staat, waar onze fietsbegeleiders mogen
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aansluiten en vooral 2x het gevoel ervaren van aankomen op de Grote Markt in Ieper, want dat is
uiteindelijk het doel!

Ondertussen hebben we de zwaarste trainingen gehad,
282 km gelopen in de hele maand augustus, en begint
het afbouwen naar D-Day toe.

De pers heeft mij,

dankzij mijn vele facebookpost, want dat werkt toch
wel motiverend, opgemerkt en nog voor ik de marathon
effectief gelopen heb, verschijnt er een mooi artikel
in de Krant van West-Vlaanderen. Kwestie van de druk
wat te verhogen. ‘Genieten van de sport’, ik kan het niet
beter omschrijven.

En dan is het eindelijk zover, D-Day, zondag 13
september. De dag waarvoor we 3 maanden hard
gewerkt hebben. Looptenue, eten en drinken liggen al
van zaterdagavond klaar.
's Morgensvroeg verzamelen we in Ieper om richting Nieuwpoort te vertrekken, allemaal met de
nodige portie stress, ik nog het meest van al, want ik ga vandaag mijn eerste marathon lopen, wie
had dat ooit gedacht! Twijfels en vragen schieten door mijn hoofd, nog wat tips hier en daar,
bemoedigende woorden van Geert, Ronny, Danny en de 2 Filips, afspraken maken met mijn
fietsbegeidster Justien en dan zijn we klaar voor de start.
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Eenmaal gestart is alle stress weg. Ik loop op mijn eigen tempo, op mijn eigen hartslag, drink en
eet op de juiste momenten, geniet onderweg van de vele supporters en in Diksmuide staat Justien
mij op te wachten met de fiets. Enkele keren komen we de Loko-supporters tegen, Yves en Deborah
zorgden voor schitterende animatie en muziek onderweg, dat doet zoveel deugd!
Km per km, stap per stap naderen we Ieper, het eindpunt is in zicht! Aan km 39 begint het te
druppelen en nog voor we het goed beseffen begint het te gieten, het water stroomt met bakken
uit de lucht, maar het kan mij niet deren, nog 2km en ik ben er, nog 2 km en ik heb mijn eerste
marathon gelopen! Met de nodige adrenaline en onder applaus van enkele supporters die de regen
trotseerden kom ik na 4h36min aan op de Grote Markt! Een lach en een traan, ik heb het gedaan!

En of ik de smaak te pakken heb, terwijl ik dit verslag schrijf, train ik voor hopelijk een 2de
marathon.
Evelien
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Dwars door Ieper
Regen met bakken, wie deze editie van Dwars door Ieper liep zal het zich wellicht lang heugen.
Voor enkele leden was het ook hun eerste wedstrijd.
Voor Jan Jennes was het ook een heel speciale dag.
15u30 - Zondag 13 september 2015
D-Day - Dwars door Ieper
Het was 4u12 toen mijn biologische wekker afliep na een wel heel korte nacht van weinig slaap.
Nochtans was ik er op tijd ingekropen om goed uitgerust te zijn voor vandaag. Want vandaag zou
ik mijn eerste wedstrijd lopen. Niet zo vanzelfsprekend voor mij daar ik loop met één been en ruim
8 jaar niet heb kunnen lopen omwille van de kostprijs van zo een speciale loopprothese (Flex-run)
en de moed om er opnieuw aan te beginnen na een zwaar arbeidsongeval met grote gevolgen.
Ik was tewerkgesteld (nu nog) op de enclave van Galloo voor het bruingoed waar men de bakken van
containerparken met inhoud recycleert.
Op 18 december 2007 kort voor de middag kreeg ik bij het uitladen van een bak een Singer
naaimachine in zijn geheel bovenop mijn voet. Doch daar was ik mij niet onmiddellijk van bewust
tot er iemand van de verantwoordelijken mij hierover aansprak, deze had het immers zien
gebeuren. Ik was van mening dat het gewoon op de grond was gevallen. In de kliniek werd
vastgesteld dat er verschillende breuken waren met 1 open breuk.
Eigenlijk banaal maar nadat de ziekte van Sudeck werd vastgesteld ,was dat fataal voor men
onderbeen en voor de toekomst van men loopcarrière. Intussen was ik ook chronisch pijn patiënt
geworden door dit alles en heb ik een neurostimulator ingepland gekregen.
In augustus 2010 heeft men dan na ontelbare pogingen om mij voet te redden de beslissing genomen
om mijn onderbeen te amputeren wat ook niet zonder risico is bij een actieve Sudeck. Toch sta ik
er weer volop en met de levenskwaliteit die ik voor het ongeval had.
Ik ben na enkele maanden, toen ik men eerste stapprothese had, beginnen wandelen en liet me
daarbij sponsoren voor talloze goede doelen zoals Sea Shepherd, Move to Improve, enz. Na drie
jaar en 765km wandelen (Dodentocht, Vierdaagse v/d Ijzer, 100km van Ieper, ect) kwam mijn baas
met het idee om eens iets te doen voor mij zodat ik een loopprothese kon hebben, want lopen was
nog steeds mijn droom. Deze droom werd gerealiseerd door oa Lorenzo Staelens, vrienden en
kennissen want zelf had ik de moed niet om dit te doen maw “alles voor een ander en niet voor mij”.

Toen ik men goede vriend “Opa Willy” tegenkwam vertelde ik hem dit en hij zei me toen Jan dat is
super dan kunnen we nog eens samen een toerke lopen. Maar zover is het jammer genoeg nooit
gekomen want onze allerbeste vriend is ziek geworden en ons heeft verlaten.
Toen ik dan hoorde van “de Lokomotief-runners” en de geschiedenis die er achter zat moest ik
geen seconde twijfelen om me bij deze mega-club aan te sluiten. Ik had me ingeschreven voor start
to run want men lichaam moest zich immers ook aanpassen aan de loopprothese en zo kon ik me ook
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weer stilletjes aan opwerken. De begeleiding is professioneel moet ik zeggen van A tot Z echt het
lijkt wel of we allemaal familie zijn van elkaar. Je loopt je eigen tempo en wordt op tijd en stond
gecorrigeerd en aangemoedigd.
Na de volledige sessie van start to run stond de eerste loopwedstrijd voor mij dan op de agenda
en dat was dan “Dwars door Ieper” en ik moet zeggen dat ik dankzij de goede begeleiding en sfeer
de 7km wedstrijd tot een goed einde heb kunnen volbrengen en dat in de striemende regen op
kasseistroken (wat niet eenvoudig is met een loopprothese) Zeer tevreden was is met een 201 ste
plaats en een gemiddelde tijd van 11,3km/u en sindsdien is het alleen maar beter aan het worden.
Bedankt Lokomotief-runners namens een lid voor het leven.
Jan

“9/11”
wordt in 2016 de afspraak
voor
Dwars door Ieper
en de
In Flanders Fields Marathon
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In Flanders Fields Triathlon
Op zaterdag 19 september waren Zillebekevijver, Zillebeke Dorp en de Ieperse vestingen het
decor voor de Ieperse triathlon. Omdat er ook een stukje moest gelopen worden vonden we dat de
deelname van een LOKO-team niet mocht ontbreken. We gooiden het in de groep.
Vier teams en één iron man verdedigden onze kleuren.

Miguel Vermeersch deed het in zijn eentje, Proficiat!

In Flanders Fields Triatlon: een triotriatlon met de LOKO's (Justien Degry)
In de maandelijkse LOKO-nieuwsbrief kregen we de vraag wie er wou meedoen aan de triotriatlon
(In Flanders Fields Triatlon). Er werden lustig groepjes gevormd. Ikzelf zag dit ook zitten en liet
weten dat ik het lopen of zwemmen wel wilde doen. Dus na mijn eerste halve marathon zocht ik al
mijn energie bij mekaar en ging ik voor mijn eerste triatlon, maar gelukkig wel met 3. Mijn
teammakkers Gerard Vandenbroucke en Geert Ryckaert zagen het ook goed zitten.
Ik informeerde om een wetsuit te huren, want op 19 september zijn het doorgaans geen zomerse
temperaturen meer. Ik kon een pak huren via het Running Center Hulste voor de week van 14 tot
en met 20 september. Ik maakte duchtig gebruik van het pak om het ‘s morgens voor het werk (7
uur) eens uit te testen in het Ieperse zwembad.

Jaarverslag 2015 - Lokomotief-runners Ieper

Pagina 27

Op 19 september was het dan de grote dag. Ik wilde mijn taak goed
uit voeren om voor mijn ploeg te zwemmen. Dit gebeurde in de grote
vijver van Zillebeke. Zillebekevijver is voor mij toch wel een speciale
plaats aangezien ik daar al talloze km's ging lopen. En plots werd die
dag hetgene waar ik nooit aan dacht voor werkelijkheid: zwemmen in
Zillebekevijver!
We werden in verschillende groepen ingedeeld naargelang de startcategorie. De startatleten (de
zwemmers) kregen een bandje dat bij de wissel werd doorgegeven aan de fietser die het op zijn
beurt doorgaf aan de loper. Ik kreeg een witte badmuts toebedeeld. Om beurt mochten de groepen
in het water gaan. Eens in het water was het wel wennen aan de temperatuur.
Na het startschot zwom ik 1 km vol enthousiasme door. Ik zwom wel schoolslag aangezien ik geen
zo'n krak ben in het crawlzwemmen. Maar het lukte me wel aardig om mee te zwemmen met de
anderen. Het einde van de vijver was sneller dan verwacht in aantocht. Dan kon ik tijdens het lopen
naar de wisselzone nog enkele zwemmers inhalen.

Ik liep zo tot bij Gerard die klaarstond om in volle actie met zijn fiets alles te geven. Hij fietste
40 km zonder slag of stoot en zette een mooie eindtijd neer. Daardoor konden we het verschil
inhalen aangezien ik iets trager zwom dan de anderen. Vervolgens stond Geert Ryckaert klaar om
Gerard af te lossen om 10 km te lopen langs Zillebekevijver en rondom de Stadsvestingen met
passage onder de Menenpoort. Dit was een stevige afsluiter van onze eerste triatlon samen.
Onze eindtijd was uiteindelijk 2u27. Een mooie prestatie als je het ons vraagt. Het was een leuke,
ontspannende en intense ervaring die naar meer smaakt. Tot volgend jaar?
Justien Degry
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Familiefeest : 20/09/2015
Het beloofde een mooie zomerse herfstdag te worden op de bewuste dag van het feest... en dat
werd het ook.
Iedereen die meewerkte was klaar, alle voorbereidingen tot in de puntjes getroffen en klaar voor
de start. Het Loko-team zette de zaal klaar vanaf 9:00 want er was nog een feest geweest de
avond ervoor in de zaal, maar die was proper en de schikking ging vlot.
Kreeg iemand plots de prachtige binnentuin in de gaten... We zouden toch met het mooie weer
buiten aperitieven ?!!? Ok, deuren open en klaarzetten ! Eén
detail was precies lange tijd over het hoofd gezien. Het gras
stond ongeveer 40 cm hoog. Maar we gaven niet op en zochten
in alle hokjes van de site naar oplossingen. Geert vond de
elektrische grasmaaier en begon onmiddellijk te maaien.
Elke 5 meter was het bakje vol, en er moest een container
aanrukken om het gras in te deponeren.
Ikzelf zag dat het een hele klus zou
worden en spoedde me naar huis om ook
mijn grasmaaier bij te zetten en met z’n 2
te maaien.
Een stadswandeling was voorzien rond 11:00 en zo geschiedde, de wandelaars
kwamen met z’n allen aan in de parochiezaal Sint Maartenskring. Ik had net nog
de laatste bakken gras boven op de container geduwd ; die was stampvol !
Maar...het grasplein zag er schitterend uit voor een mooie openluchtreceptie !
Helemaal in het zweet reed ik tijdens de wandeling naar
huis om te douchen om tegen het aperitief met de familie
terug te zijn.
Evenals Geert die er ook een maaimarathon op had zitten.
De wandelaars kwamen aan rond 12:15 en de receptie kon beginnen.
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De kids konden rond en op het grasplein fietsen, ravotten en voetballen ; soms tot op het dak van
de zaal !
Dan deed traiteur Marnick zijn intrede en de barbecue begon te smeulen en al het lekkers werd
klaargemaakt. Een eetfestijn van jewelste ! Voor iedereen werd het een lekkere maaltijd.
Voldaan trok de groep weer naar buiten en werden de tafels algauw op het gras geplaatst om aldaar
het vervolg van het feest te beleven.

Klap op de vuurpijl was het immer royale en heerlijke dessert van bakkerij Henk dat bij een
koffietafel de buiken volpropte.
Er werden dan nog menig lekkere biertjes genuttigd en fijne gesprekken gevoerd. DJ Loko
omkaderde met een streepje muziek de ganse namiddag en zo was het plaatje kompleet.
Met een redelijke opkomst en goed weer kunnen we enkel van een geslaagd Loko-familiefeest
spreken. Op naar volgend jaar !
Yves Lagage

Als het van het LOKO-team afhangt
komt er in het najaar een nieuw familiefeest.
Lees de komende LOKO-letters
voor het juiste tijdstip en locatie.
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1e herdenkingsloop “MarathonWilly”

Dag op dag 1 jaar na het overlijden van Willy Lemaire vonden we het gepast
een herdenkingsloop te organiseren. We kozen om er een gezamenlijke
trainingsloop van te maken op de Ieperse vestingen en geen wedstrijd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wisten we vooraf dat de duisternis
met ons een loopje kon nemen. Toch kwamen ze van heinde en verre om Willy
te eren. 275 deelnemers en ze kwamen zelfs uit Zwolle in Nederland.

Hierbij een impressie van Jan Steen :
“MarathonWilly”
Op maandag 21 september werd de eerste herdenkingsloop voor onze Willy georganiseerd. De
besnorde man die zijn medemensen leerde lopen (al dan niet ver).
Het was een druilerige avond en ik vertrok met de gedachte dat er waarschijnlijk niet veel volk
zou op afkomen. In zo'n weer heeft een zetel nu eenmaal meer verleidingskracht dan een
loopwedstrijd.
Groot was mijn opluchting toen ik reeds een vrij groot aantal deelnemers zag bij de Fenix.
Niet enkel van onze club maar ook van collega-clubs.
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Na het aanmelden bij Claude kregen we
een sticker opgeplakt. Met de zo
kenmerkende Moustache van Willy.
Leuk.
Dan op zoek naar wat kennissen en nog
snel poseren voor de groepsfoto.
Toen was het tijd om naar de Streep te
vertrekken.
Het goot water maar dat kon de sfeer
niet bederven. Gelukkig werd het kort
na de start beter en kon iedereen op zijn
tempo de klus klaren.

Mie-Jeanne was erg aangedaan door het succesvolle initiatief
en ik hoop dat dit voor de ganse familie een teken is van onze
erkentelijkheid naar Willy. Als loper en als mens.
Gelukkig was er dan nog tijd om wat na te keuvelen bij een
lekker Hommelbiertje.
Een geslaagde start van een nieuwe traditie.

Alleen moet er volgende keer wat meer Hommel zijn ! ☺

Jan Steen

Afspraak voor de 2e herdenkingsloop van “MarathonWilly”

maandag 19 september 2016
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1e KBC –Trail Ieper -18/10/2015

KBC Ieper Trail het verhaal van An-Sophie Veys en Anne-Leen Jacques
Op zondag 18/10 was het zover, de 2de loopwedstrijd van onze
(An-Sophie en Anne-Leen) prille loopcarrière. Na serieus te
hebben afgezien op dwars door Ieper, begaven we ons met
knikkende knieën naar Les Halles. Wat een geluk, dat we konden
rekenen op Gerard, Filip en Roland om vooraf onze borstnummers
af te halen…weeral een zorg minder. Het invullen van de enquête
kon onze gedachten wat afleiden. Na tal van toiletbezoekjes en
de groepsfoto konden we ons begeven naar de startlijn. Eventjes
ging onze Lokomotief de verkeerde kant uit, maar uiteindelijk zijn
we toch allemaal op het juiste spoor gezet. Een pracht van een organisatie! Een tof deuntje zorgde
ervoor dat de adrenaline wat begon te borrelen. Geleidelijk aan kwam de gele golf op dreef. Zoals
altijd werd er vlug gestart, wat we wel wat moesten bekopen doorheen de wedstrijd. Dankzij de
vele supporters en animatie onderweg konden we de moraal hoog houden. We liepen langs tal van
mooie locaties die zelfs ‘niet’ Ieperlingen konden bekoren. Na een tochtje van 8.5 km kwamen we
aan in het Sint-Vincentiuscollege waar we een goodiebag in ontvangst mochten nemen.
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2e editie urban trail Ieper
zondag 16 oktober 2016
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1e Coopertest – 6/12/2015
Onder impuls van Yves Lagage had Sinterklaas, alhoewel men hier in Ieper zweert bij Sint-Maarten,
voor ons een gloednieuwe wedstrijdklok in petto. Deze moest natuurlijk direct worden
uitgeprobeerd. Een looptestje van 12 minuten, de coopertest genaamd, was een feit.

Afspraak voor een nieuwe Coopertest

maandag 23 mei 2016
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Nieuwe website
http://www.lokomotief-runners.be/

Dit jaar stak Philip Soetaert met zijn collega onze website in een nieuw kleedje. Er is een openbare
pagina én eentje voor de leden. Als lid kan je na aanmaak van je persoonlijk account via deze weg
eenvoudig inschrijven voor onze activiteiten

Openbare Facebookpagina
https://www.facebook.com/lokomotiefrunners/
Naast onze besloten facebookgroep werd ook een openbare facebookpagina opgestart.
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3e editie Santa Claus Run
Op vrijdag 19 december vulden we de Ieperse binnenstad opnieuw met kerstmannen/vrouwen, 850
dit keer.
Een impressie door onze speaker Dominique Dehaene
Ho ho ho voor Santa Claus
Vrijdag 18 december, 17.30 uur: de Grote Markt in Ieper ligt er zoals tijdens de hele kerstperiode
gezellig bij. Op en rond de ijspiste genieten bezoekers
van

de

winterse

sfeer,

ondanks

de

(ongewone)

temperaturen. Op en rond de markt blinken hier en daar
fluogele jasjes en T-shirts. De Lokomotief-runners
treffen de laatste voorbereidingen voor de Santa ClausRun die straks voor de derde maal plaats vindt. Er
worden nadars geplaatst, spandoeken opgehangen, Red
Bull plaatst zijn reclamewagen, … Wat verderop delen in
de Sint-Jacobskerk vele helpende Lokomotief-runners
kerstmanpakken en borstnummers uit aan de deelnemers
die stilaan beginnen binnen te sijpelen. Het kader straalt
een uitzonderlijke mengeling van twee sferen uit die je
normaal niet verwacht: de unieke kerstsfeer gekoppeld
aan de ambiance die we allemaal zo goed kennen net voor
de start van een loopwedstrijd. Hoewel hier van
wedstrijd natuurlijk geen sprake is: de Santa Claus- Run
is er puur voor het vermaak en het plezier van het lopen.
Maar dat neemt niet weg dat alles piekfijn moet
verlopen. In de hal van het stadhuis worden alle seingevers en parcoursmedewerkers duidelijk
gebrieft over hun taak. Met alle instructies in het achterhoofd, vertrekken ze tegen 18.30 uur
naar hun plekje langs de route die straks zal gevolgd worden door een peloton kerstmannen en –
vrouwen.
Op de Markt zelf stromen die ondertussen van alle kanten toe. Het hele plein kleurt binnen de
kortste keren rood en wit. Kerstmannen – en vrouwen in alle maten en gewichten maken zich op
voor de start. Met liefst 850 zijn ze: ook de derde editie was al weken op voorhand volledig volzet.
Van (heel) jong) tot (respectabel) oud, van dichtbij (veel Ieperlingen) tot veraf (zelfs een Schot)
nemen deel aan wat het plezantste loopevenement in onze stad is. Luidkeels roept iedereen ho-hoho tijdens de opwarming. En dan weergalmt de bel en trekt de fluogele rij voorlopers de bende op
gang. Ieder jaar weer is dat een indrukwekkend zicht. Je voelt de ambiance ook opstijgen uit de
massa die voorbijtrekt. Veel toeschouwers kijken geamuseerd toe. Je ziet ze denken hoe leuk het
moet zijn om daar deel van uit te maken. Misschien nemen sommigen zich zelfs voor om tegen
volgend jaar de uitdaging aan te gaan…
Niet veel later verschijnen de voorlopers en hun gevolg alweer vanuit de Diksmuidestraat. Vanaf
dan volgt een onophoudelijk rood-wit lint dat in verschillende richtingen over de Grote Markt loopt.
Van de Diksmuidestraat gaat het richting Rijselstraat en dan weer terug richting Menenstraat.
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De Ieperse Pypers Band moedigt de lopers
aan. Wie na het eerste rondje finisht, blijft
hangen om de volhouders aan te moedigen.
Zo gaat dat, lopers onder elkaar.
Na

goed

drie

kwartier

hebben

alle

deelnemers de eindmeet gehaald. In de
Sint-Jacobskerk kunnen ze een goedgevulde
goodiebag afhalen die de dagen ervoor zijn
klaargemaakt en ter plaatse gebracht door…
jawel, de Lokomotief-runners.
Vele helpende handen hebben van deze avond opnieuw een succes gemaakt dat Ieper mee op de
loopkaart helpt zetten. Ook de inbreng van partners en sponsors is hierin cruciaal. Het hele team
achter de Santa Claus-Run is ondertussen een goed geoliede machine. Ook volgend jaar zal die
weer op volle toeren draaien. De 850 deelnemers kijken er alvast naar uit. Hun reacties waren
zoals gewoonlijk unaniem lovend.
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Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2016 voor de inwoners van Ieper mochten we aan de VZW
OnsTehuis een mooie cheque overhandigen.

Hopend op de zegen
van bovenaf,
dromen we van

1.000
kerstmannen/vrouwen
op vrijdag
23/12/2016
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In de pers
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Kalender2016
zondag
maandag
zondag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
maandag
zondag
maandag
maandag
zondag
zondag
maandag
vrijdag

zaterdag
zondag
zondag
maandag
zondag
zondag

17 januari
25 januari
21 februari
26 februari
5 maart
19 maart
20 maart
21 maart
8 mei
23 mei
30 mei
5 juni
26 juni
4 juli
19 augustus
26-28
augustus
3 september
11 september
18 september
19 september
16 oktober
?
11 november
?
?
?

Boezinge - Toast-Toostrun
Core-balance - Sporthal 2
Bailleul – 10 km Ravensberg
Nieuwjaarsfeest - Sint-Maartenskring
Koksijde - North C Trail
Beselare - Warden Oom loop
Daguitstap: Sluis
Start: Joggen voor Beginners
Ieper - Wings for Life
Coopertest
Eindrun : Joggen voor Beginners
McBride run Ieper - Poperinge
Dikkebus - Kermisloop
Verlofdrink
Koksijde - Runaway
Marathon Siegen
Rijsel – Halve marathon
In Flanders Fields marathon
Dwars door Ieper
In Flanders Fields Triathlon
2e herdenkingsloop “MarathonWilly”
Urban Trail Ieper
Vredesloop Ieper
Ploegsteert - Course du Souvenir
Langemark – Milcobel run
Langemark – Kerstcorrida
Sint-Eloois Winkel – San Silvestercross

Jaarverslag 2015 - Lokomotief-runners Ieper

Pagina 44

Goed Bezig

In 2015 waren we goed bezig.
In 2016 gaan we op ons elan door.
Het wordt het jaar van sportieve prestaties in Rio, Frankrijk…
Voor ons komen de prestaties echter op de tweede plaats.
Wij koesteren de olympische gedachte

“deelnemen is belangrijker dan winnen”.
Toch hebben we een olympische veteraan in ons midden!
1972, de spelen van München staan in het collectieve geheugen gegrift. Het waren de spelen die op 5
september werden verstoord toen een aantal Palestijnse guerrillastrijders van de organisatie Zwarte
September het olympisch dorp binnenvielen. De Palestijnen doodden twee Israëli en gijzelden negen
leden van de Israëlische ploeg.
Walter Van Renterghem stond aan de start van de marathon. We vonden het dan ook gepast dit
jaarverslag af te sluiten met een interview.
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WALTER VAN RENTERGHEM

LEVENDE LEGENDE. BOEGBEELD. NESTOR.

1972

1982

Walter Van Renterghem, geboren in Poperinge op 26 maart 1944, is de nestor van de Lokomotief-Runners,
de oudste dus maar meteen ook de strafste en meest ervaren loper uit de wijde omgeving,
ja, van West Vlaanderen, zonder twijfel!
Met meer dan 200 officiële overwinningen in wedstrijden van 800m tot 42 km, kunnen we Walter gerust een supertalent noemen. Een talent dat
weliswaar pas laat - op 18-jarige leeftijd - ontdekt werd toen Walter in 1963 in Ludensheidt zijn dienstplicht volbracht. Toen hij keer na keer de
ochtendcross over 4 km won, besefte een zekere Armand Dobbelaere dat Walter over een supergave beschikte en maande hem aan door te gaan met
lopen.
Na de legerdienst ging Walter werken bij de RTT, de Belgische telefoonmaatschappij, volgde de raad van Armand op en ging dus door met lopen. Hij
nam met het werk deel aan het BK voor RTT in Hasselt en werd op die 10 km meteen 4de. In Hasselt werd hij aangetrokken door een bestuurslid van de
gerenommeerde atletiekclub uit Vorst, waarvan hij vervolgens lid werd.
Tussen ’63 en ’65 nam hij deel aan zowat alle interclubs en hij schreef veel overwinningen op zijn naam op de 800m, 1500m en 5 km. In zijn spontaniteit
besloot Walter door te gaan en de uitdaging van de 10km, de halve en hele marathon aan te gaan! Intussen liep Walter op de piste in Vorst de ene
topprestatie na de andere met in 1966 een 14:03 op de 5km!

Eerste Marathon
Onvermijdelijk werd Walter door de club ingeschreven voor zijn
eerste marathon Brussel-Pepingen-Brussel, op het BK dan nog
wel in 1972. Walter liep 2:16:10, een fenomenale tijd!
Hij finishte als 2de, na Le Grange, een Zuid-Afrikaan, en dus was
Walter meteen ook Belgisch kampioen! Zo behoorde hij direct tot
het selecte elitegroepje Belgische toplopers waartoe ook
Puttemans, Lismont, Roelandts, Parmentier en Pauleunis
behoorden.
Het logische gevolg was dé selectie voor een deelname aan de
Olympische Marathon in 1972. Eeuwige roem die weinigen
gegeven is.

Criterium te Poperinge in augustus 1972. Walter Van Renterghem
(rechts van Eddy Merckx) was dat jaar Belgisch kampioen marathon.

De eerste marathon op het BK blijft evenwel voor Walter zelf zijn knapste prestatie, samen met een schitterende 2de plaats in een 10km
lange Parkloop in Tilburg (Nederland) waar hij ook 2de werd, maar er wel in slaagde de gedoodverfde favoriet achter zich te laten.
Glunderen doet Walter ook zichtbaar als hij terugdenkt aan een wedstrijd op de piste in Vorst, waar hij 5de werd op 3 seconden van Miel
Puttemans, in een tijd van 28:50.
Minder leuke herinneringen heeft Walter aan zijn pogingen om op de oude sintelpiste het Belgisch record op de 30 km te verbeteren. Tot
2 keer toe strandde hij op luttele seconden van het record ( resp. 10 en 15 sec.), ondanks de aanmoedigingen van talrijke Poperingenaren.
Op zich een prachtprestatie, maar voor Walter een zware nederlaag…
Niettemin zijn het de mooie herinneringen die de bovenhand halen. Kijk even mee naar het waslijstje, excuus, dé waslijst aan topprestaties
die Walter in zijn carrière bijeenliep:

EEN GREEP UIT WALTERS IMPOSANTE

PALMARES
1972
Langemark-Kortemark-Staden (allereerste editie) - halve marathon - eerste grote overwinning
Brussel-Pepingen-Brussel - marathon - 2de plaats in 2u16’10 en kampioen van België - eerste marathon voor Walter - 11-06-1972
München (Duitsland) - Olympische Spelen - marathon - 46ste plaats en eeuwige roem - 2u29’58
1973
Manchester - marathon - 12de plaats in 2u18’15 met alle wereldtoppers aanwezig
Rome - 20 km - 2de plaats in 1u03’01
1974
Kosice (Tsjechië) - marathon - 6de plaats en 1ste Belg in 2u21’16
Kortemark - marathon en Belgisch Kampioenschap - 3de plaats in 2u19’54
Langemark-Kortemark-Staden - halve marathon - winst
Trainer atletiek club Ieper
1975
Lauwe - halve marathon - 1ste plaats en Walters beste halve marathon ooit in 59:31 - gem. 21,27 km/h
Poperinge - recordpoging op de 30.000m - 1u35’16
1976
Berchem - marathon - winst in 2u19’01
1977
Komen - winst in de enige halve marathon van Komen ooit gelopen in de geschiedenis (Miel Puttemans begeleidde hem in de wagen)
Berchem - marathon - winst in 2u17’27
Merkem - halve marathon: 3x winst (o.a. in de hittegolf van 1976)
1982
Ploegsteert - halve marathon - allereerste editie - winst !
1984
Wamberchies - winst in wegwedstrijd en samen met zijn dochter op het podium die de jeugdreeks gewonnen had
Herzele - halve marathon - winst (collega-Lokomotief-runner Cris Colpaert nam ook deel en werd 42ste)
Landen - marathon - winst in 2u29’19
1985
Lievin (Frankrijk) - marathon - winst in 2u17’10 - hiermee is Walter nog steeds Belgisch recordhouder bij de veteranen 40+ op de marathon
Villeneuve d’Ascq (Frankrijk) - marathon - winst in 2u17’21
1987
Lievin (Frankrijk) - marathon - winst in 2u19’50
Villeneuve d’Ascq (Frankrijk) - marathon - 2de plaats in 2u19’39
1988
Veurne - 5de zege in het veldloop seizoen

Walter maakte zijn eerst vliegreis ooit naar Stockholm, waar hij met de RTT het Europees Kampioenschap voor PTT en RTT ging lopen,
10 km op de piste. Topfavoriet was Rik Schoofs en enkele Fransen. Die hielden Schoofs nauwlettend in het oog, maar Walter wist wel beter.
Hij vertrok in de eerste ronde en iedereen keek naar Schoofs, die ze maar bleven volgen. Walter nam 100m, 200m en 300m, bleef voorop
en sleepte de Europese titel in de wacht!
Wie de grootste indruk op Walter heeft nagelaten? Ivo Van Damme… en daar hoeft hij geen tekeningetje bij te maken...
Walter was enkele keren met Ivo op hoogtestage, de eerste keer in Sankt-Moritz. “Daar was het onmiddellijk duidelijk dat Ivo een super
toptalent was”, vertelt Walter. “Hij had een foulé die ongelooflijk strekte met zijn lange benen”. Tot grote spijt van velen verongelukte Ivo in
Frankrijk met de wagen op 22-jarige leeftijd.

Training en tips
Dat brengt ons bij de lange weerstandstrainingen en intervaltrainingen die Walter dagelijks maakte.
Afwisselen is een eerste gouden tip! Walter trainde op weerstand
in de “bergen” van het Heuvelland. Van Poperinge naar
Westouter, de Cats-, Rode-, Zwarte-, Kemmel- en Monteberg
waren zijn deel over een afstand van gemiddeld 25 km. De
volgende dag trainde hij op de piste: 300m snel, 100m traag; 12
keer na mekaar!
Ook ochtendtrainingen (en dat mag je letterlijk nemen, met start
om 5u ’s morgens) deed Walter, in het gezelschap van onderpastoor Leuridon. Dat waren echte vetverbrandingstrainingen die
toch een zekere ervaring vereisen vooraleer je daaraan begint.
Nog een gouden raad van Walter: eet wat je gewoon bent.
Verander niet van eetgewoonte de ochtend voor een wedstrijd. Je
lichaam pikt dat niet, en ook mentaal is het een geruststelling om
datgene te eten waarvan je weet dat je er goed mee zal presteren!
Als derde gouden tip kan Walter ons meegeven wat we allemaal
wel weten maar niet altijd doen: luister naar je lichaam! Als het
pijn doet, moet je rust inbouwen en je lichaam de tijd gunnen om
te herstellen.

“

Luister naar je lichaam!

Organisator met een gouden hart

In 1984 dacht Walter tijdens een training een leuk wedstrijdje uit: een avondloop in Poperinge over 10km tijdens de kermisweek, een
wedstrijd die nog steeds georganiseerd wordt op de woensdagavond van de kermisweek begin juli. Vele Lokomotief-Runners liepen daar al
mee en hopelijk kunnen we ook dit jaar massaal Walter vergezellen in zijn geboortestad voor “zijn” wedstrijd.
In die stad Poperinge was er ook een halve marathon die Walter nooit op zijn naam kon schrijven. Hij gaf de overwinning meerdere keren
aan anderen uit medeleven of om een of andere familiale reden.
Ook in de thuishaven van Puttemans liet Walter de overwinning van de halve marathon van Vossem ooit aan Puttemans, om het
thuispubliek te bekoren. Achteraf kwam toen een sympathisant van Puttemans Walter loven omdat hij had gemerkt dat Walter de
overwinning aan Miel gelaten had. Tekenend voor de mooie mens die Walter Van Renterghem was en nog steeds is.
Ambitie en huidige visie
Walter kijkt vaak met weemoed terug naar zijn prestaties uit het verleden en beseft dat de leeftijd hem in zijn ambitie begrenst. Maar
opgeven wil hij nooit. In de beste van zijn mogelijkheden wil hij straks deelnemen aan mooie stratenlopen in de regio. Samen met de
Lokomotief-Runners naar een loopevenement gaan doet Walters hartje sneller slaan. Hij hoopt 3 km, 5 km en ja, zelfs aan de start te staan
van de 8,5 km in Ploegsteert waar hij de allereerste winnaar ooit was.
Wat hem tegenwoordig het meest aanspreekt en bewondert is de uithoudingskracht en toewijding van de modale lopers zoals de
Lokomotief-Runners. Mensen die samenkomen om een “toertje” te doen en een babbeltje te slaan. En zo opbouwen tot marathons lopen
in 3 uur, 4 uur en meer, en toch volhouden; chapeau! Hij beseft dat hij een uitzonderlijk talent had en als een natuurlijke loper evolueerde
eens hij zijn vaardigheid ontdekt had. Maar wat wij in de club doen, vraagt veel meer toewijding, inspanning en volharing, volgens Walter.
Respect.

Walter in actie tijdens de Toost Toast Run in Boezinge - 17 januari 2016
Tot slot
Ik zou nog enkele pagina’s kunnen volschrijven over de indrukwekkend persoon Walter Van Renterghem, bescheiden eigenaar van een
groot talent waar hij het beste uit trachtte te halen. Een rijsttaartje voor de wedstrijd en op tijd een honingpapje gaven hem de energie die
nodig was om een mooie loopcarrière uit te bouwen.
Walter, nooit had ik zoveel inspiratie om over iemand te schrijven. Boeiende, soms hilarische (Walter verstopte zich ooit eens achter de
frituur tijdens het BK omdat hij niet meer verder kon, een slechte dag, tot grote paniek van zijn volger/coach...) en ook heel emotionele
momenten zijn deel geweest van uw leven als atleet, maar je doet nog steeds in stilte voort.
Merci Walter, merci voor dit gesprek, merci voor je indrukwekkende carrière.
Interview: Yves Lagage
Foto’s / historische data: Sabrine Matthys / Danny Decreus
Vormgeving: Goedrun Houspie

Het LOKO-team
Ons team kende in 2015 een kleine metamorfose, enkele grondleggers van onze club
stapten om diverse redenen uit het bestuur. Marjan Vermeulen, Trui Tanghe en Geert
Lahoutte danken we hierbij nogmaals voor hun geleverde inzet.

Claude Pottel
Penningmeester

Evelien Leterme
Sociale media

Yves Lagage
Logistiek evenementen

Roland Outtier
Voorzitter

Veerle Sabbe
Kledij

Geert Ryckaert
Secretaris
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Emily Deroo
Persverantwoordelijke

Gerard Vandoolaeghe
Joggen voor Beginners

Philip Soetaert
Webmaster
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Woordje van dank
Het LOKO-team wenst je veel leesgenot en dankt zijn verslaggevers :
Johan Couchez
Danny Decreus
Dominique Dehaene
Justien Degry
Ann D’hulster
Goedrun Houspie
Anne-Leen Jacques
Jan Jennes
Xavier Louchaert
Jan Steen
Maryline Verkamer
Marjan Vermeulen
Ann-Sophie Veys

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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