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Ieper, 18 juni 2019 

 

Beste LOKO-vrienden 

Je hebt er misschien op gewacht, maar mei legde dus geen LOKO-ei. Het 

redactieteam was nochtans niet in verlof of in staking. We stonden klaar om 

groot nieuws aan te kondigen en uiteindelijk is het zover! Wat wij als een nieuw 

geluid bij een ontluikende lente wilden aankondigen liet bijna tot de zomer op 

zich wachten. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft nu toch het 

sein op groen geplaatst zodat we met onze Herdenkingsloop “MarathonWilly” een 

nieuwe weg kunnen inslaan.  

 

Begin dit jaar kwam het stadsbestuur naar ons toe; ze waren op zoek naar een 

nieuwe partner om Dwars door Ieper in te richten. Als bestuursploeg waren we 

meteen gecharmeerd dat wij deze loopwedstrijd mee mochten inrichten. De 

ervaring heeft ons immers geleerd dat dit een van de weinige wedstrijden is die 

echt bij onze clubleden leeft. Aan de andere kant wilden we ook onze 

herdenkingsloop voor “MarathonWily” niet opgeven.  Beiden combineren zou met 

zich meebrengen dat wij twee weken na elkaar op dezelfde mensen zouden 

moeten rekenen om alles vlot te laten verlopen (seingevers, barpersoneel, opbouw 

…). Daarom trokken wij naar het stadsbestuur met het voorstel om Dwars door 

Ieper tot  herdenkingsloop “MarathonWilly” om te dopen. Uiteindelijk werd het 

een compromis die de samenwerking duidelijk in de verf zet: “Dwars door Ieper” 

met in de baseline herdenkingsloop “MarathonWilly”. Voor onze herdenkingsloop 

is dit een unieke kans om hem voor de 5e editie op te waarderen en tot een 

wedstrijd om te vormen. Dwars door Ieper was ook een wedstrijd die Willy in 

het hart droeg en in de maand van zijn overlijden gelopen wordt.  

We durven dan ook op uw enthousiasme rekenen om er een loopfeest van te 

maken. Ben je beschikbaar om een of meer taken te doen, laat het ons weten. Er 

wordt in schiften gewerkt; zo kan iedereen die het wenst zelf aan de wedstrijd 

deelnemen. Onze lokomotief zit dat weekend in hogere sferen.  Hij heeft zich 

immers al lang ingeschreven voor een nieuwe editie van de Jungfrau Marathon. 

De coördinatie van het weekend ligt daarom in handen van Geert Ryckaert.   

 

Afspraak op zondag 8 september voor Dwars door Ieper – Herdenkingsloop 

“MarathonWilly” een samenwerking tussen het stadsbestuur en de Lokomotief-

runners Ieper. #Sportersbelevenmeer @Ieper 
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Ook onze lopertjes stonden niet stil. Er werd gelopen in allerlei 

weersomstandigheden. Iedereen bereikte station Poperinge tijdens de McBride-

run ondanks helse temperaturen. Op woensdag 12 juni  begonnen 9 wagonnetjes 

dan weer de training in de stromende regen, maar bij aankomst was er een mooie 

avondzon.  

 

 
 

Ook onze 5km-testrun van ‘Joggen voor Beginners’ dreigde op pinkstermaandag 

in het water te vallen. Bij de start waren de regenwolken echter weggetrokken 

en kon iedereen in ideale loopomstandigheden zijn diploma binnenhalen. 17 van de 

19 starters behaalden hun diploma, proficiat! We hopen dat je de opgebouwde 

conditie en het loopplezier blijft verzilveren als lid van onze club. Alle info : 

roland.outtier@gmail.com 

 

 

 
 

mailto:roland.outtier@gmail.com
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Verlofdrink 

 

De vakantie komt eraan en die lopen we zoals de voorbije jaren feestelijk in. Op 

maandag 1 juli verzamelen we zoals steeds om 20 uur aan de Crack. We lopen een 

rondje van de vestingen waarna we verwacht worden aan zaal de “Fenix”. Daar 

bieden we je een drankje, frietje en dessertje aan. We verwachten jullie talrijk, 

samen met jullie huisgenoten, om er net zoals de voorbije jaren een leuke avond 

van te maken.  

 

Inschrijven kan via onze website : 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpHsI04nYS2cY2CVvnZokr5Zts8a2zh0Te6M

Vmk_dlib9bA/viewform  

 

of via e-mail : 

roland.outtier@gmail.com  

 

of op training tot woensdag 26 juni.  

 

We houden de bijdrage heel democratisch. €2 voor leden en €4 voor gezinsleden. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpHsI04nYS2cY2CVvnZokr5Zts8a2zh0Te6MVmk_dlib9bA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpHsI04nYS2cY2CVvnZokr5Zts8a2zh0Te6MVmk_dlib9bA/viewform
mailto:roland.outtier@gmail.com
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Worksop Half Marathon 

 

Jaarlijks trekt onze lokomotief naar zijn vrienden uit Worksop voor er 

hun halve marathon te lopen. Het is een ludieke loop waar heel wat lopers 

zich verkleden in het thema van Halloween. Zin om eens mee de oversteek 

te wagen? Roland.outtier@gmail.com 

 

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:Roland.outtier@gmail.com
mailto:lokomotief.runners@gmail.com

