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        Ieper, 14 maart 2020 

Beste LOKO-vrienden 

Het coronavirus is helaas ook in België in opmars. Wetenschappers en politici 

drukken ons op het hart dat wij kunnen meehelpen om de verdere verspreiding 

van dit virus te beperken. Deze oproep moeten wij met z’n allen ernstig nemen! 

De looptrainingen van onze club worden dus even on hold gezet. Als clublid heb je 

echter wel het loopvirus te pakken en dat is gelukkig onschadelijk! We hopen dus 

dat jullie individueel in de gezonde buitenlucht blijven lopen en dat we elkaar 

daarna weer in clubverband kunnen treffen.    

 

 

Joggen voor Beginners: 

Logischerwijze hebben we ook beslist om onze sessie ‘Joggen voor Beginners’ 

voor onbepaalde tijd uit te stellen. Gezamenlijk sporten wordt momenteel 

afgeraden en niemand zal zich trouwens geroepen voelen om een stap in het 

onbekende te zetten en een nieuwe activiteit in clubverband uit te proberen. 
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Toch publiceren we ook graag onderstaande tekst. Een sportief lichaam staat 

meestal garant voor een gezond lichaam. Laat dus zeker niet na om verder te 

sporten. Zo kan je, als de tijd rijp is, direct weer ten volle van onze trainingen 

genieten. 

 

  

McBride trainingsschema 

Net als de voorbije jaren geven we je in de aanloop naar de McBride-run de kans 

om een trainingsschema te volgen. Als recreatieve club richten we ons op een 

streeftijd van 2u15’.  
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Het schema start op maandag 30 maart (voorlopig individueel) en omvat drie 

trainingen in de week (maandag, woensdag en vrijdag). Heb je interesse, stuur 

dan een mailtje naar roland.outttier@gmail.com. 

Op vrijdag 22 mei is er - onder voorbehoud - onze traditionele verkenningsloop 

richting Poperinge.  

De wedstrijd wordt op zondag 7 juni 2020 gelopen. De inschrijvingen zijn 

voorlopig nog niet geopend. 

 

McBride-run : Ieper – Poperinge - zondag 7 juni 2020 

 

 

Inschrijven kan tot 27 mei 2020 via onze club! 

Vergeet niet: 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling 

van 8 euro voor 7 km of 10 euro voor de 21 km 

op rekening BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER. 

 

 

Station tot Station Loop Zwolle 

Op woensdag 28 mei heeft de 13e Station tot Station Loop plaats, ingericht door 

onze Nederlandse vrienden van de RailRunners Zwolle. De run loopt van Ommen 

naar Dalfsen en is een 10 miles run. Het parcours loopt langs mooie landelijke 
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wegen en over de dijk. Wie kan zich vrijmaken om er deel te nemen? We 

vertrekken op woensdagvoormiddag en de terugreis is op donderdag voorzien. 

We verblijven bij iemand van de club. Omdat wij door de club uitgenodigd zijn, 

zijn de kosten minimaal. Graag zo spoedig mogelijk je naam bij Roland opgeven. 

 

 
 

Lopen en verbroedering tussen railrunners uit België, Nederland en Wales. 

 

Kaasverkoop 

Iedereen is aan het hamsteren. Wij als club hebben weer onze voorraad 

kaasbolletjes ingeslagen.  

April is traditioneel de maand van onze kaasbollenverkoop. Zoals de voorgaande 

jaren verkoopt onze moederorganisatie KWB Sint-Maartens/Sint-Niklaas Ieper 

opnieuw bolletjes melkerijkaas van Moorslede. De kaasbollen wegen ± 1 kg en de 

verkoopprijs is 10 euro. Daar de opbrengst ook onze club ten goede komt, durven 

wij je vragen deze actie te steunen.  

Je kan je bestelling doorgeven via e-mail (roland.outtier@gmail.com) tot 15 april. 

De kaas wordt geleverd in mei. 
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Verlofdrink 

Het is nog heel veraf, maar noteer alvast woensdag 1 juli in je agenda. 

 

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>; 

Jean Marie Van Cauwenberghe <jm.vancauwenberghe@gmail.com>; 

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 
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