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Ieper, 19 februari 2019 

 

 

Beste LOKO-vrienden 

2019 startte met een paar trainingsmomenten in de sneeuw. Enkel de meest 

doorgewinterde lopers trokken de schoenen aan voor een prachtig winters 

toertje door en rond de binnenstad. Vorige week sloeg de intense 

valentijnswarmte over in de passie voor het lopen. Deze zorgde voor een boost in 

het aantal deelnemers op training. Hopelijk is dit de definitieve start voor een 

prachtig loopjaar.  

 

Ondertussen zit het LOKO-team niet stil. Enkele belangrijke beslissingen over 

onze Santa Claus Run en de herdenkingsloop liggen op tafel en een besluit wordt 

in de komende weken genomen. Meer hierover lees je ongetwijfeld in onze 

volgende LOKO-letter.  

 

De bruisende club, die we blijvend willen zijn, heeft echter nood aan een 

gemotiveerde bestuursploeg. Vers bloed houdt er de schwung in! Aarzel niet 

langer als je interesse hebt en stuur een mailtje naar roland.outtier@gmail.com.  
 

1. Lid 2019 

In dit prille jaar mochten we al 7 nieuwe leden begroeten. Daarenboven 

hernieuwden 104 leden hun lidmaatschap. De Lokomotief-runners blijven dus 

de sportieve uitlaatklep voor de recreatieve loper. 

 

2. Wandelen 

Zonder ons nu ook als wandelclub te profileren of een 

aparte kern wandelaars op te richten, heten we naast 

lopers ook stappers welkom op onze trainingen. Zowel 

ons winter- als zomerparcours bieden perfect de 

mogelijkheid om het al wandelend af te leggen. 

Interesse? Kom het uitproberen tijdens een van onze 

trainingen.  

mailto:roland.outtier@gmail.com
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3. Sessie “Joggen voor Beginners 2019” 

Ook in 2019 organiseren we weer een sessie “Joggen voor Beginners”. Het 

startschot wordt op maandag 1 april op de Ieperse atletiekpiste gegeven. Tien 

weken later, op maandag 3 juni 2019, is er de ultieme 5km-test rond 

Dikkebusvijver. 

Zijn er familieleden, vrienden of collega’s met sportieve voornemens? Aarzel 

dan niet om hen onze sessie “ Joggen voor Beginners” aan te bevelen. 

 

4. Wedstrijden 

 Vlaanderens mooiste marathon – Zwalm 

In onze clubgeschiedenis reisden we al een paar keer naar Zwalm af. Dit 

jaar zouden we met een estafetteploeg willen uitpakken. Interesse: 

roland.outtier@gmail.com.   

 

 

https://www.zwalm.be/vrije-tijd/vlaanderen-mooiste-marathon-in-zwalm.aspx 

mailto:roland.outtier@gmail.com
https://www.zwalm.be/vrije-tijd/vlaanderen-mooiste-marathon-in-zwalm.aspx
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 Stationloop Dalfsen – Zwolle (Nederland) 

Onze Nederlandse vrienden, die steevast aanwezig zijn als wij iets 

organiseren, nodigen ons met vier lopers uit om aan hun wedstrijd deel 

te nemen. 

We vertrekken op woensdag 29 mei tegen de middag in Ieper. ’s Avonds 

is er de loopwedstrijd en na de ons gratis aangeboden overnachting, 

keren we op donderdag 30 mei (Hemelvaart) terug. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stationloop.nl 

 

 

http://www.stationloop.nl/
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5. Gent –Wevelgem 

 De sportdienst vroeg ons volgend bericht onder onze leden te verspreiden. 

 

 

6. Fietsbieb 

Tot slot stellen we je een initiatief van onze moedermaatschappij de KWB 

voor.  
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7. Kalender 

 

maandag 1 april Start sessie  “Joggen voor 

Beginners” 

Zondag 14 april Zwalm 

Woensdag/donderdag 29 en 30 mei Stationloop Dalfsen  

maandag 3 juni 5km-test sessie “Joggen voor 

Beginners” 

maandag 1 juli Verlofdrink 

maandag 16 september Herdenkingsloop “MarathonWilly” 

vrijdag 20 december ???7e 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> 

 

Zin om het LOKO-team te versterken? 

Neem vrijblijvend contact op met een van de leden! 

 

Sportieve groeten 

Het LOKO-Team 

mailto:lokomotief.runners@gmail.com

