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        Ieper,  22 september 2016 

 

Beste LOKO-vrienden 

Onze 2e herdenkingsloop voor “MarathonWilly” was opnieuw een groot succes.  

Dankzij de hulp van enkele loko’s slaagden we in ons opzet om de donkere punten 

in het parcours te verlichten. In  ideale weersomstandigheden slingerde de hele 

meute zich met hun vele lichtjes als een mooi fluorescerend lint over de 

vestingen.  

 

 
 

 

1. Yves Lagage  

Yves, die van bij de opstart van het LOKO-team één 

van de trekkers van de club was, heeft besloten zijn 

functie als logistiek verantwoordelijke neer te leggen. 

Hij heeft dit besluit met pijn in het hart genomen. Hij 

wil zijn luttele vrije momenten aan het lopen zelf 

wijden. We danken Yves voor zijn grote inzet voor de 

club afgelopen jaren en zien hem zeker nog op 

trainingen en wedstrijden terug. 
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2. Vacature LOKO-team 

Vandaar onze steeds wederkerende smeekbede.  

Zin om onze club verder mee uit te bouwen? 

Ons LOKO-team bestaat momenteel uit 7 personen.  

6 mannen en slechts 1 vrouw.  

Versterking is dan ook meer dan welkom.  

Interesse? Aarzel niet en stuur een mailtje 

roland.outtier@gmail.com.  

Enige voorwaarde: je bent maandelijks aanwezig op onze vergaderingen. Deze 

vinden doorgaans plaats de 2e donderdag van de maand om 20 uur in het 

marktcafé Les Halles. ( einde omstreeks 22.30 uur) 

 

3. Het winterparcours 

Zoals aangekondigd was de herdenkingsloop ook meteen het afscheid van ons 

zomerparcours langs de vestingen. Door de ideale weersomstandigheden 

gingen we woensdag ook een laatste maal de strijd aan met de duisternis rond 

Zillebekevijver. Door het parcours in omgekeerde richting af te leggen konden 

we de duisternis nog eens verslaan. De meesten breiden er nog een rondje 

winterparcours aan. Zo was de overgang meteen definitief. Vanaf maandag 

blijven we definitief op ons winterparcours. 

Ter info: één rondje is 2,6 km. Startplaats blijft de parking van meubelen 

Crack. Via de Steverlyncklaan gaan we opwaarts richting Vaubanstraat. Deze 

blijven we volgen tot aan de Leopold III-laan (linksaf). Tot aan onze streep, 

nabij de Fenixzaal, blijven we in groep (1,6 km). Aan de kruising Leopold III-

laan met de Picanollaan nemen we de doorsteek via het fietspad naar de 

Zuiderring. Eénmaal op het fietspad langs de ring lopen we opnieuw richting 

ons beginpunt. 

mailto:roland.outtier@gmail.com
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Wij vragen met aandrang langs de Steverlyncklaan zoveel mogelijk de 

parkeerstrook te gebruiken en pas als deze niet vrij is, nemen we het 

fietspad. We lopen niet op de rijbaan! 

In de Vaubanstraat en Leopold III-laan houden we zoveel mogelijk rechts .  

Extra aandacht ook voor het verkeer tussen in -en uitrit van de parking 

Sporthal en Picanollaan. 

4. Laat je zien 

Herfst –en winteravonden zijn zeker geen reden om een training over te slaan. 

Eénmaal “on the run” krijg je het direct warm en in ons peloton zit je goed 

beschut tegen regen en wind. Zorg er enkel voor dat je gezien wordt en ga bij 

voorkeur in het donker niet alleen op pad! Ieder lid ontving dit jaar, bij 

verlenging van zijn lidmaatschap, 2 fluorescerende armbandjes; gebruik ze! 

Wie er nog wil bestellen, kan dit voor 5 euro/paar. 

 

 

 

5. Verkenning Vredesloop  

Op zondag 9 oktober verkennen we naar jaarlijkse gewoonte het parcours van 

de Vredesloop. We verzamelen om 9 uur stipt aan de Crack en lopen het 

parcours van de 10 miles. 

Interesse,  geef je naam door : roland.outtier@gmail.com. Zoals steeds zorgen 

we – afhankelijk van het aantal deelnemers – voor de nodige begeleiding. 

 

mailto:roland.outtier@gmail.com
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6. Komende wedstrijden 

 Belfius Ieper Trail – 16 oktober 2016 – eerste start 9.30 uur 

 

Eén nieuw record : 90 inschrijvingen via onze club! 

 De definitieve deelnemerslijst werd maandag doorgestuurd.  

 Inschrijven via de club is helaas niet meer mogelijk. 

  

 Vredesloop Ieper – zaterdag 22 oktober  

Afstanden: 

1) 700m leeftijd 6 – 8 jaar om 14 uur. 

2) 1400m klassementen jongens/meisjes 9-14 jaar om 14.30 uur. 

3) 5 km jogging vanaf 12 jaar in de Leopold III – laan ter hoogte van 

rondpunt, voetgangersbrug om 15.05 uur. 

4) 10 mijl om 15 uur. 

Inschrijven kan tot 8 oktober via onze club. 

Vergeet niet: 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling!  

 

(jeugdreeksen – 1 euro, 5 km – 6 euro, 10 miles – 8 euro) 

 

     BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER  
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7. Facebook 

Zoals je weet hebben we zowel een besloten pagina, enkel voor clubleden, als 

een open pagina. Onze besloten pagina telt momenteel 99 leden. Als je nog 

geen lid bent stuur vlug een mailtje naar  evelienleterme@hotmail.com. 

Jij bent misschien ons honderdste Facebook-lid? 

https://www.facebook.com/groups/463202153793052/ 

 

8.  Jaarverslag  

Het jaar zet stilaan zijn eindspurt in. We hebben al heel 

wat kilometers afgelegd. Ook onze nieuwjaarsdrink/-

receptie, uitstap naar Sluis, sessie “Joggen voor 

beginners”, McBride-run, verlofdrink, IFF-marathon, 

herdenkingsloop … liggen al achter ons. Jaarlijks houden 

we eraan deze activiteiten te bundelen in een 

jaarverslag. Heb je zin om jouw avonturen met de club 

neer te pennen? Aarzel niet! De vorige jaarverslagen 

kan je nalezen op de website. Voor vragen en het posten 

van de schrijfsels, één adres: ryckaert.touquet@telenet.be. 

 

9.  Santa Claus Run - 23/12/2016  

Zoals reeds gemeld organiseren we op 23 december onze 4e editie van de 

Santa Claus Run. Dankzij onze hoofdsponsor heet hij nu voluit  Santa 

Claus Run. Stuur familieleden, vrienden, collega’s zo vlug mogelijk naar onze 

website. http://www.lokomotief-runners.be/Colora%20Santa%20Claus%20Run 

Laat hen inschrijven voor het te laat is. We hebben slechts 1.000 kerstpakken 

en een kwart is nu al de deur uit! Wie in groep wenst in te schrijven, kan een 

formulier bekomen via roland.outtier@gmail.com. 

Als lid rekenen we volop op jouw medewerking: 

mailto:evelienleterme@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/463202153793052/
mailto:ryckaert.touquet@telenet.be
http://www.lokomotief-runners.be/Colora%20Santa%20Claus%20Run
mailto:roland.outtier@gmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-63_ov_NAhVJthoKHdNLCHQQjRwIBw&url=http://www.kinderpleinen.nl/maag-en-darmen/&bvm=bv.127178174,d.d2s&psig=AFQjCNEca2Jf6QdIfp5iD4iKRZzXfFrh_Q&ust=1469008778022947
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 Affiches en flyers zijn te bekomen als je deze wil uithangen thuis of 

op het werk. 

In november zal je worden uitgenodigd mee te helpen om een avond 

alle mutsen uit de verpakking te halen. Die worden dan bedrukt met 

het logo van de hoofdsponsor. Als  op de muts prijkt, moeten 

die weer bij het pak gevoegd worden.  

 Donderdagnamiddag 22 december: vullen goodiebags  

 Vrijdag 23 december:  

o klaarzetten Sint-Jacobskerk en parcours; 

o zorgen voor een goed verloop en de veiligheid van de 

deelnemers tijdens de wedstrijd; 

o opkuis Sint-Jacobskerk en parcours.  
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10. Sponsoring 

Ken je iemand in je vrienden- of professionele kring die onze club en/of onze 

activiteiten wenst te ondersteunen, hetzij financieel, logistiek of via gadgets, 

neem contact op via roland.outtier@gmail.com.  

We hebben ook volgende sponsorformules uitgewerkt: 

 

mailto:roland.outtier@gmail.com
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11. Kalender 

Zaterdag  1 oktober Afsluiting inschrijvingen Belfius Trail Ieper 

zaterdag 8 oktober Afsluiting inschrijvingen Vredesloop 

Zondag 9 oktober Verkenning Vredesloop 

zondag 16 oktober Belfius Trail Ieper 

zaterdag 22 oktober Vredesloop Ieper 

vrijdag 11 november Ploegsteert - Course du Souvenir 

zaterdag 26 november Langemark – Milcobel run 

Zondag 4 december 3e Cooper-test voor clubleden 

zondag  11 december Langemark – Kerstcorrida 

vrijdag 23 december  Santa Claus Run 

maandag 26 december Sint-Eloois Winkel – San Silvestercross 

 

Voor suggesties en opmerkingen kan je steeds bij het LOKO-team 

terecht: 

Roland Outtier <roland.outtier@gmail.com>; 

Claude Pottel < lokomotief.runners@gmail.com >; 

Evelien Leterme <evelienleterme@hotmail.com>; 

Ivan Martin <martin.huygelier@gmail.com>; 

Philip Soetaert <soetaertp@hotmail.com>; 

Gerard Vandoolaeghe<vandoolaeghe-desmet@skynet.be>; 

Geert Ryckaert <ryckaert.touquet@telenet.be> 

Sportieve groeten 

Het LOKO-Team 

mailto:lokomotief.runners@gmail.com

