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Ieper,  27 augustus 2018 

 

Beste LOKO-vrienden 

Eind augustus valt traditioneel het doek over de verlofperiode. Het werd een 

lange, hete zomer. Toch konden de we steeds rekenen op een leuke groep 

enthousiaste lopers tijdens de zomertrainingen. Nog enkele weken kan je 

profiteren van onze zomerparcoursen rond Zillebekevijver en de Vestingen. Na de 

herdenkingsloop voor Willy Lemaire trekken we ons traditioneel terug naar ons 

winterparcours. We kondigden al aan dat deze een kleine wijziging zal ondergaan. 

Meer hierover lees je in de volgende LOKO-letter.  

 

 

1. Parcoursverkenning Dwars door Ieper 

Aanstaande woensdag 29 augustus om 20 uur verzamelen we voor de training 

uitzonderlijk op de Grote Markt van Ieper. Enkele leden, die niet zo met het 

wedstrijdlopen vertrouwd zijn, zouden immers van de thuiswedstrijd “Dwars 

door Ieper” willen gebruikmaken om hiervan eens te proeven. Als club kunnen 

we dit enkel toejuichen. Wij willen je dan ook van de laatste drempelvrees 

afhelpen door eens het parcours te verkennen. 
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2. Herdenkingsloop “MarathonWilly” 

Maandag 17 september verwachten we je weer voor onze 4e herdenkingsloop 

voor Willy Lemaire. Het is een open training. Nodig dus gerust familie, 

vrienden, collega’s … uit om te komen meelopen. 

 

      

3. Maand van de sportclub 

 

September is traditioneel de maand van de sportclub. Ook dit jaar nemen wij 

hieraan deel. Op de officiële flyer van de stad Ieper vind je zeker onze 

herdenkingsloop terug.  
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Ken je mensen die al 5 km kunnen lopen, maar nog twijfelen om de stap naar de 

Lokomotief-runners te zetten, breng ze dan gerust mee naar onze trainingen. 

 

4. Komende wedstrijden 

 

 Dwars door Ieper – 9 september 2018 

 1km : 15.35 uur (€2) 

 5km : 15.30 uur (€7) 

 7km : 16.00 uur (€7) 

 14km : 16.15 uur (€7) 

Inschrijven kan via onze club tot zaterdag 1 september. 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling! 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 

Alle info: http://extreme.kewl.be/ddi/ 

 

 

 

http://extreme.kewl.be/ddi/
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 Vredesloop Ieper – 20 oktober 2018 

 

 

 
 

 

Alle info : http://vredesloop.be/ 

 

Inschrijven kan via onze club tot woensdag 10 oktober. 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling! 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 

 

 

 

 

http://vredesloop.be/
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5. Kalender 

woensdag 29 augustus Parcoursverkenning Dwars door Ieper 

zaterdag 1 september Deadline inschrijvingen Dwars door 

Ieper 

zondag 9 september IFF-marathon en Dwars door Ieper 

maandag 17 september Herdenkingsloop “MarathonWilly” 

Zaterdag 29 september Parcoursverkenning Vredesloop 10 miles 

woensdag  10 oktober Deadline inschrijvingen Vredesloop 

zaterdag 20 oktober Vredesloop 

vrijdag 21 december 6e Colora Santa Claus Run 

 

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

terecht: 

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

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

Philip Soetaert <soetaertp@hotmail.com>; 

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

Geert Ryckaert ryckaert.touquet@telenet.be 

 

Sportieve groeten 
 
Het LOKO-team 
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