ROAD RUNNERS TORHOUT VZW

Beste Roadrunners,
De sfeer van Valentijn hangt nog in de lucht als ik dit tekstje tik. Het
was een eerder grijze dag maar de liefdevolle sfeer zal ongetwijfeld
heel veel goedgemaakt hebben. Aangezien de secretaris ook in het
nieuwe jaar nogal gesteld is op deadlines is er geen ontkomen aan.
Tikken geblazen.
Ondanks het feit dat nieuwjaar ondertussen al even achter de rug ligt,
kom ik er toch nog kort op terug. Het is immers niet voor niets het
eerste Runnertje van 2016. Hier passen nogmaals wensen van
gezondheid en geluk. Ik hoop dat dit jaar jullie heel veel voldoening
zal schenken. Voor jullie allen een goed en gelukkig 2016.
Na onze schitterende 25ste jaargang, konden we het 26ste jaar niet beter
beginnen dan met een gezellige nieuwjaarsreceptie. En of het gezellig
was. De nieuwjaarsreceptie, met ook dit jaar een lichtjes aangepaste
formule, was een onvervalst succes. Meer dan 100 personen tekenden
present. Een voltreffer van formaat dus. Het was een moment van
genieten en ontmoeten. De groepsfoto, met iedereen in training op
vraag van Kabouter Runny, in de Krant van West-Vlaanderen sprak
boekdelen. Wat een foto van een gezellige bende. Ik wil jullie allen danken voor jullie
aanwezigheid. Als bestuur was het trouwens erg aangenaam te horen dat de aanwezigen ervan
genoten hadden.
2015 was voor onze club een feestjaar. Hoe moeilijk het ook wordt, in 2016 willen we
proberen om minstens evengoed te doen. Het grote aantal leden en de steun van onze trouwe
sponsors verplichten ons daar ook toe.
2016 wordt zonder enige twijfel een jaar boordevol uitdagingen, verrassingen, activiteiten,….
We kunnen het ons immers niet permitteren om op onze lauweren te rusten. We kijken er in
ieder geval al naar uit en zullen er het beste proberen van te maken.
Een eerste afspraak staat ongetwijfeld bij alle leden al met stip genoteerd: 4 maart is het de
kaartavond voor allen die de Roadrunners een warm hart toedragen. Wees er allen bij in
Wijnendale! Noteer trouwens nu al met stip de datum van het clubfeest: 26 november 2016.
Vertel het voort! Het zal meer dan de moeite waard zijn.
.

Vrijdag 4 maart 2016 :26-ste Pannenkoekenkaarting RRT vzw
Parochiezaal Wijnendale
Vrijdag 4 maart is het weer zo ver : pannenkoekenkaarting in de parochiezaal van
Wijnendale. Wij nodigen iedereen uit om hier toch eventjes zijn gezicht te
komen tonen. Ondertussen kan er tussen pot een pint een gezellige babbel
geslagen worden en de plannen voor de komende dagen, maanden verder
gesmeed worden. Iedereen is van harte welkom : breng gerust familie,
vrienden, lief of vriendin mee. We zullen jullie met open armen ontvangen.
De deuren openen om 19.00 uur. De pannenkoeken zitten vacuüm
voorverpakt per 1/2 kg ( +/- 8 stuks per pak : dit voor onze wiskundigen).
Voor twee kaarten bekomt met één pakje pannenkoeken. Wie dus zijn 10
kaarten aan de man ( of zelf aankocht ) heeft gebracht gaat naar huis met
vijf pakjes pannenkoeken.
Ondertussen zou iedereen die in orde is met zijn lidgeld voor 2016 ook daadwerkelijk 10
kaarten voor die kaarting moeten hebben ontvangen. Wie 50 of meer kaarten heeft verkocht
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krijgt per 50 verkochte kaarten een bonus door ons aangeboden zijnde een waardebon van 10
Euro die kan worden besteed bij onze sponsor Runningcenter in Brugge of Hulste.
Hopelijk heeft iedereen onder ons toch eventjes de moeite gedaan om die kaarten te
verkopen. De opbrengst van deze kaarting is een van de drie peilers waarop de werking van
onze club is gebaseerd. Naast het inrichten van onze loopwedstrijd ( 13 augustus) en onze
wandeltocht op woensdag 31augustus is dit onze enige vorm van inkomsten. Daarom ware het
voor ons een waar genoegen indien we deze kaarting met een verkoop à 100 % zouden
kunnen afsluiten. In het verleden laten nogal wat leden steken vallen : jammer als men weet
wat de club met het ingezamelde geld allemaal doet. Wij frissen eventjes het geheugen op :
Nieuwjaarsreceptie : iedereen welkom : kostprijs +/- 500 Euro, busreis naar Maaseik :
kostprijs ergens rond de 3 000 euro, clubfeest kostprijs in dezelfde grootorde van de busreis.
Geschenk verbonden aan het lidgeld : opbrengst voor de club : 0,000 Euro en zo kunnen wij
nog wel een tijdje doorgaan (eind seizoenstraktaat, aankoop wandelboek enz...). Zoals jullie
kunnen lezen en zien doet de club iets voor zijn leden en kan de Road Runners Torhout vzw
zeker geen spaarkas genoemd worden. Alle ingebrachte gelden komen vroeg of laat terecht bij
de leden. Dit kan van velen clubs niet gezegd worden. Daarom ware het voor ons dan ook een
groot genoegen indien er nu eens niemand zou zijn die de kaarting de rug toekeert.
De avond zelf kan men zich nog met volgende zaken in regel stellen :
° Afrekenen kaarten
° Inschrijven voor de wedstrijden Oudenburg en Eernegem v/h Runningcenter criterium
° Omruilen borstnummer Runningcenter criterium ( zie artikel verder in dit nummer)
° Invullen formulier ziekenfonds
° afhalen geschenk verbonden aan het lidgeld : let op : leden die hier nog moeten
omkomen doen er goed aan om de vest (verbonden aan het lidgeld) hier op deze kaarting te
komen afhalen. Dit is de laatste kans om in het bezit te komen van deze prachtige jas. Wie ze
hier niet komt afhalen is eraan voor de moeite . Niet afgehaalde jassen na 4 maart blijven
daarna eigendom van de club!!!! Een verwittigd man is er twee waard......
Zoals ieder jaar houden wij tijdens de kaarting nog een tombola. Een lot kost 3 € en voor 2
loten betaald men 5 €. Hiermee zijn prachtige, waardevolle, bruikbare prijzen te winnen.
Hopelijk voelen velen zich geroepen om op vrijdag 4 maart een kaartje te komen leggen om
ons daarmee een duw in de rug te geven zodat we zoals in het verleden de ingeslagen weg
verder te kunnen bewandelen. Allen welkom !!!!!!
.

gelukkige verjaardag aan:
Verjaarden in de maand Januari:
01/01 Vandermeeren Lievin
05/01 Hubrecht Alex
15/01 Blomme Christine
18/01 Kimpe Paul
26/01 Claeys Hedwig
28/01 Dewulf Marc
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Verjaren in de maand Februari:
08/02 Mattheus Dirk
09/02 Derous Stefanie
10/02 Gevaert Gilbert
10/02 Van de Geuchte Maaike
11/02 Mestdagh Dries
14/02 Vanbeveren Fernand
15/02 Wakenier Patrick
1702 Vandamme Bjorn
19/02 Allegaert Frederick
22/02 Lietaert Bart
26/02 Debou Els
26/02 Aelter Kathy
28/02 Sans Robert

Verjaren in de de maand Maart
01/03 Reynaert Herwig
03/03 Vandenbruwaene Ignaas
05/03 Ghesquiere Noël
09/03 Lepercq Leen
17/03 Persyn Veerle
24/03 Blomme Liesbet
24/03 Viane Linda
29/03 Dekeyser Rita

Zo dit waren ze dan: onze jarigen voor de komende maanden. Net als
zoveel zaken zijn ook die verjaardagen aan 't uitsterven. Op de site
moeten wij met een vergrootglas zoeken wie of wat 't ziet zitten om te
trakteren. Iets wat jarenlang in de club hoog in onze vaandel stond is
op sterven na dood. Hopelijk gaat tij keren en kunnen wij terug
aanknopen met een jarenlange traditie. De dagen worden langer en hopelijk ook wat warmer.
Laten wij hopen dat de warmte er ook wat schot in brengt : Laat de dat maar komen..... wij
zijn er meer dan klaar voor!!!!!
Alle jarigen wensen wij vanuit het bestuur nog vele jaren van loop en
ander plezier toe. Soms worden hier wel eens mensen vergeten of
worden datums niet juist vermeld, gelieve mij hiervoor te
verontschuldigen. Van kwaad opzet kan gewoon geen sprake
zijn…maar je moet daarom niet laten om te trakteren….Info
aangaande een of ander traktaat is steeds terug te vinden op onze
website. http://www.roadrunnerstorhout.net
Vroeger schreven wij ( noodgedwongen) het volgende :
"Wie niet voor voldongen feiten wenst komen te staan doet er goed
aan af te spreken met ons Rita, zo wordt voorkomen dat er twee
personen op dezelfde datum den bak van hun auto volladen met
drank!!!!!!". Nu moeten wij ( om ons een beetje aan te passen aan de tijdsgeest) schrijven :
" Wanneer iemand het nog ziet zitten om te trakteren gelieve contact op te nemen met Rita
zodat kan worden nagegaan als de zaal nog vrij is........" Hopelijk moeten wij nu aanvragen
weigeren, doch als je 't aan mij vraagt zal het zo'n vaart niet lopen.....................
Wandeltochten : Op de inschrijvingskaart vraagt men telkens het clubnummer te vermelden,
voor de Road Runners Torhout vzw is dit nummer: 5271 let op: vanaf 2016 hebben wij
een nieuw nummer !!!! 5271 i.p.v 271. Breng ook steeds Uw lidkaart mee naar de
wandeltocht daar alles meer en met de computer zal verwerkt worden. De maandagmorgen
krijgen wij bijgevolg alle gegevens binnen van onze leden wie waar en wat gelopen heeft : big
brother is steeds meer en meer nabij !!!!!
Wie wenst deel te nemen aan een of andere wandeltocht kan zich steeds informeren via
volgende site : www.aktivia.be. Wie in het bezit is van een Marching vindt hierin ook de
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nodige info. Deze Marching werd door de club aangeboden aan gunstvoorwaarden ( zie vorig
Runnertje) . Op ondervermelde tochten is een groepstart voorzien om 08.00 uur.
zaterdag 05/03/2016 Damme
4-9-16-20 km
zondag
06/03/2016 Torhout : Verloren Kost tocht 4-10-14-20-26-35-5-42-50 km
zaterdag 12/03/2016
Hertsberge: Bossentocht
5-7-10-13-18-22 km
zondag 13/03/2016 Vlamertinge: Dwars door....
6-12-18-24-30 km
donderdag17/03/2016 Keiem : lentetocht
6-10-15-20
km
zaterdag 19/03/2016 Oostkamp : Dwars door .....
6-9-12-18-24
km
zondag
20/03/2016 Sijsele : tocht rondom Sijsele
6-12-18-24
km
zaterdag 26/03/2016 Zedelgem : leeuwtocht
6-12-18-21-30-42-50 km
zondag
27/03/2016 St-Joris : Lattenklieverstocht
4-6-11-17-20-25 km
maandag 28/03/2016 Oostkamp: Houtlandtocht
6-10-13-18-22-27-35-42 km
donderdag 31/03/2016:Torhout :Wijnendalebossentocht 7-14-21-27
km
zaterdag 02/04/2016 Koekelare : Blarentocht
4-9-13-17-21-30-42-50 km
zondag 03/04/2016 Meetkerke: Moerentocht
5-6-12-20-26
km
zaterdag 09/04/2016 st-Michiels: Lentetocht
6-9-13-18
km
zondag
10/04/2016 st-Andries : Globetrotterstocht 6-12-18-24-30-36-42-50 km
zaterdag 16/04/2015 Kortemark : La-Ko-Sta
6-9-11-15-21
km
zondag
17/04/2016 Oostkamp : Rooiveldtocht
6-12-20
km
zaterdag 23/04/2016 Nukerke : lentewandeling
5-7-14-21
km
zondag
24/04/2016 Zerkegem: Parel van ....
6-10-15-21-26-30
km
zaterdag 30/04/2016 Woumen : De Blankaarttocht
6-10-14-22
km

Tochten vermeld in ' vet verdienen jullie aandacht omdat deze ietsje meer de nadruk leggen
op landelijke wegen, lanen, dreven, bos enz. Weg van het drukke verkeer....
Wie meer info wil over bovenvermelde tochten kan hiervoor altijd terecht op de site van
Wandelsport Vlaanderen of in de Walking in Belgium uitgegeven door voorvermelde
organisatie.
Runningcenter criterium v/h Houtland 2016:
Ondertussen zitten wij met deze editie aan de vooravond van het 25-ste bestaansjaar.
Oudenburg heeft deze keer de eer en het genoegen om het Runningcenter criterium van het
Houtland op gang te schieten. Veel veranderingen zijn er voor dit jaar niet voorzien. Alle
wedstrijden blijven behouden. Enkel de gele
borstnummers van de criteriumlopers moeten
worden ingewisseld voor een nieuw nummer (
met andere sponsor). Het omwisselen brengt
voor niemand kosten met zich mee en kan
gratis gebeuren op de eerste wedstrijden van
het criterium. Voor onze club kan dit ook
gebeuren op de avond van de kaarting.
Breng het oude ( gele nummer) mee en wij wisselen dit zonder problemen om. Wie wenst
deel te nemen aan dit criterium en dus ook punten kan verdienen voor onze club geeft best
ook zijn naam door aan de secretaris. Daar we dit jaar met de 25-ste uitgaven van dit criterium
zitten is er ook voor allen die 7 van de 12 wedstrijden lopen een prachtige prijs voorzien.
Iedereen die voldoet aan die voorwaarden krijgt immers een prachtige Hoody aangeboden op
het sportevenement van zaterdag 8 oktober. Meer gegevens over deze prijs, reglement en
wedstrijden kan worden bekomen via de site www.runningcentercriterium.be of
info@runningcentercriterium.be
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De wedstrijden voor 2016 zijn de volgende :
RUNNINGCENTER –HOUTLANDCRITERIUM powered by Scott
2016 (editie 25)
Algemene voorwaarden en reglement zie www.sportu.be – mail: info@runningcentercriterium.be

voor elke wedstrijd geldt: heren juniores + vet. 3 = damesafstand
dag

datum

1

Za.

12/03/2016

2

Za.

19/03/2016

3

Ma.

28/03/2016

4
5
6
7
8
9
10
11

Za.
Wo
Vr.
Za.
Za.
Do.
Vr.
Za.

30/04/2016
04/05/2016
03/06/2016
25/06/2016
02/07/2016
21/07/2016
05/08/2016
13/08/2016

12

Za.

27/08/2016

gemeente

OUDENBURG

Afstand
HEREN
DAMES

startuur

Info

10.7 km

10.7 km

16.00 uur

059/56.84.47

10 km

10 km

15.15 uur

0476/97.08.27

10,5 km

10,5 km

16.00 uur

0494/07.98.95

GISTEL
JABBEKE
ZWEVEZELE
EGEM
KOEKELARE
BEKEGEM
ARDOOIE
TORHOUT

10 km
10 km
9,86 km
9.9 km
9 km
11.2 km
10 km
11,8 km

10 km
10 km
7,395km
9.9 km
9 km
7,5 km
10 km
5,9 km

15.30 uur
19.45 uur
19.30 uur
17.00 uur
16.00 uur
15.30 uur
19.15 uur
15.00 uur

0496/58.24.35
0472/52.53.08
0470/58 64 32
051/62.82.88
0475/31.71.64
050/55.19.28
051/72.75.25
050/21.47.59

KEIEM

10,8 km

10,8 km

15.30 uur

0471/77.12.93

EERNEGEM

ICHTEGEM

Verleden jaar kwamen wij ( na enkele schitterende jaren) er maar bekakt uit wat het
clubklassement betrof. Hopelijk voelen enkele van onze lopers zich opnieuw geroepen om
toch eens aan de één of andere wedstrijd te komen deelnemen.

Leden schrijven :
Ten Huize van :
Wegens tijdelijke verhuis vanuit Lichtervelde naar Gent van onze plaatselijke correspondente
is deze rubriek voor onbepaalde tijd verschoven naar een latere datum.
Guido Declerck is tijdens de winterperiode niet in winterslaap gegaan en is op zoek geweest
naar ons marathonverleden. Vanaf de beginperiode tot heden werden alle gelopen tijden van
onze leden in een bestand opgenomen. Hij kwam tot volgend ( soms schokkend) besluit :
Grafische weergave van 25 jaar RRT-marathons
Hoewel ik de geboorte van de Road Runners niet van dichtbij heb meegemaakt – ik werd pas
lid in november 1997 – ben ik er toch in geslaagd alle mij nog ontbrekende
marathonklassementen van het 25-jarig bestaan van RRT te bemachtigen. Hiervoor ben ik wel
dank verschuldigd aan onze clubsecretaris Wilfried Vierstraete en ook aan Johan Demoortele,
die mij de nodige nummertjes van ‘Het Runnertje’ ontleenden.
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan in 2005 was het novembernummer van Het
Runnertje volledig gewijd aan dit jubileum. Naast een uitgebreid historisch overzicht bevatte
dat nummer ook een tabel waarin voor 15 jaargangen de top 3-klassementen van het
marathonkampioenschap en het kilometerkampioenschap waren opgenomen. Ook werd
telkens het aantal door de leden gelopen marathons vermeld. Maar dat was voor mij nog niet
voldoende.
Ik vermoed dat nog niemand alle door Roadrunners gelopen marathons in één groot bestand
heeft verzameld, en dat is nu juist wat ik van plan ben. Het probleem van de mogelijke
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onvolledigheid van de beschikbare jaarlijsten en de eventuele niet correcte tijden mag mij er
niet van weerhouden dit tijdrovend werkje tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Op dat
eindresultaat wordt het nog wel even wachten, maar ik wil jullie ongeduld (als dat er zou
mogen zijn) niet nodeloos lang op de proef stellen. Daarom heb ik mij in een eerste fase
beperkt tot jaaraantallen. Per seizoen – dat telkens loopt van 1 november van het vorige jaar
tot 31 oktober van het betreffende jaar – heb ik het volgende geteld:
 het aantal marathons dat door alle leden samen werd gelopen;
 het aantal marathons dat door vrouwelijke leden werd gelopen;
 het aantal leden die tijdens dat seizoen minstens één marathon liepen;
 het aantal marathons die in minder dan 3 uur werden gelopen;
 het aantal leden dat onder de magische 3 uurgrens kon blijven.
Wellicht had je hier nu een grote tabel verwacht met de nodige rijen en kolommen, maar dat
vond ik niet de beste weergave. Grafieken – in dit geval staafdiagrammen – zeggen in één
oogopslag zo veel meer, dat mijn keuze snel gemaakt was. Hier komen ze:
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De conclusies die je uit deze grafieken zult trekken laat ik volledig voor jullie rekening, maar
ik kan toch wel kwijt dat er aanvankelijk een aantal andere titels voor dit artikel door mijn
hoofd schoten. Ik noem er maar enkele:
De goeie ouwe tijd, Er was eens …, Er is een tijd van een lopen en een tijd van …., De
tand des tijds, Kroniek van een …., Ups and downs, De marathoncrisis, …..
In de komende weken/maanden zal ik proberen het ganse marathonarchief te digitaliseren.
Dat zou me achteraf moeten toelaten om te antwoorden op vragen in de aard van:
 Hoeveel marathons liep X reeds als lid van RRT?
 Wat is het persoonlijk record van X als lid van RRT?
 Welke roadrunners liepen ooit minstens één marathon onder de 3 uur?
 Hoeveel bedraagt het totaal aantal deelnames van roadrunners in een bepaalde
marathon (bijv. Torhout)?
Indien ik ook nog zou kunnen beschikken over het geboortejaar van alle leden en ex-leden,
dan zouden ook nog andere interessante vragen kunnen worden beantwoord. Maar over deze
– voor vrouwen blijkbaar delicate – gegevens heb ik voorlopig nog te weinig informatie.
Wordt dus misschien vervolgd.
Guido Declerck

Publiciteit :
Voor alle schrijn- en timmerwerk
Van Kast, tafel tot Mast als 't maar past :een adres :

Balanck Martijn
Loppemsestraat 36A
8 210 Zedelgem
Tel : 050/ 21 94 67
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Kampioenschappen RRT vzw 2015 – 2016
Beste Road Runners,
Het loopjaar start op 1 november en eindigt op 31 oktober.
Elk jaar zijn er verschillende titels te winnen. Bij ons geen Belgische titel, Wereldtitel of
Olympische titel, maar titels waar het vooral om karakter draait.
De formule blijft grotendeels behouden wat het toekennen van de kampioenentitels betreft.
Omdat er nogal wat nieuwe leden zijn bijgekomen, leggen wij hier nog even in het kort uit
welke titels kunnen gewonnen worden en wat men ervoor in ruil moet doen.
1) Marathonkampioen m/v
Voor wie het snelst een marathoon loopt.
Tijden mogen doorgegeven worden aan Dewulf Marc (marcdewulf@skynet.be).

2) Wedstrijdkampioen m/v
Voor wie het meeste wedstrijdkilometers in de benen heeft.
Hier tellen alle loopwedstrijden in de periode van 1 november 2015 tot
31 oktober 2016.
1 gelopen kilometer = 1 punt.
Aan bepaalde wedstrijden worden dubbele punten (km x 2) toegekend:
* alle wedstrijden van het “Runningcenter criterium v/h Houtland”
* Eigen wedstrijd: Kermisloop 13/08/2016 (afgelegde km + 100 punten)
* nieuwjaarscorrida Lombarsijde 9/01/2016
* Kortemark loopt 28/02/2016
* Nacht van Vlaanderen 17/06/2016
* Ruddervoorde wedstrijd clublid Schrauwen Dominiek 24/06/2016
* Ruddervoorde (afgelegde km + 100 punten)
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* Zomerjogging Z-RUNNERS Kortemark 11/09/2016
* Lichtervelde loopt (Derycke Johan) 18/09/2016
* De clubuitstap (100 punten)

3) Kilometerkampioen m/v
Voor wie het meeste kilometers heeft gelopen, in wandeltochten of
wedstrijden
Hier komen dus zowel de gelopen kilometers op de wandeltochten als
op wedstrijden voor in aanmerking. Merk echter op dat hier geen
dubbele punten in aanmerking mogen genomen worden.
1 gelopen kilometer = 1 punt.
Hier dus van groot belang dat men zijn tochten en wedstrijden
nauwgezet opschrijft met datum, plaats en aantal kilometers.
Gelieve duidelijk te noteren want iedere kilometer kan van belang zijn !
De lijsten dienen binnen te zijn uiterlijk op de laatste inschrijvingsdag.
Verantwoordelijke: Debeuf Francky
Beverenstraat 85, 8810 Lichtervelde
Tel/fax: 051 / 72 55 43
e-mail: francky.debeuf@scarlet.be
We weten dat we altijd te maken hebben met een beperkt aantal favorieten.
Toch zouden we het appreciëren als zoveel mogelijk mensen hun lijsten binnenbrengen. Dit
zorgt voor een beetje meer ambiance in het hele feestgebeuren en dat heeft een beetje glans
aan de prestatie van onze kilometervreters.
Het totale overzicht van de ingezonden km – standen zal ook in het volgende
“Runnertje” opgenomen worden.
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MARATHONKLASSEMENT 2015/2016
Stand tot 16/02/2016
Het nieuwe jaar is al een tijdje ingezet, precies 25 dagen
wanneer we zelfs de warmste 25 januari hebben ooit in Belgie
opgemeten, als ik dit artikel intik maar toch wil ik alle leden nog
het beste wensen voor 2016. Of het nu via de sociale media,
sms, persoonlijk of “Het Runnertje” is, we blijven elkaar op de
eerste plaats een goede gezondheid wensen. Ik denk dat bij
vele RRT leden in de lijstjes met goede voornemens gezonder
leven, meer sporten, stoppen met roken, eens een marathon
lopen en aanverwante helemaal bovenaan staan. Een goede
gezondheid lost zeker niet alle problemen op maar ze helpt wel
degelijk om de problemen, die zich onvermijdelijk in 2016 zullen
aandienen, aan te pakken. Ik wens alle leden van harte een kerngezond 2016 toe.
Wie het zonder een goede gezondheid moet stellen beseft meer dan wie ook hoe
belangrijk deze is. Hen wens ik boven alles veel sterkte, goede zorg en in de
moeilijkste dagen het sprankeltje hoop dat nodig is om verder te “lopen”. Gezondheid
gaat niet alleen over kwetsuren, virussen en bacteriën maar ook onze mentale
gezondheid staat in het jachtige leven van vandaag onder druk. Burn-out, depressie,
stress en oververmoeidheid zijn tot ons jargon gaan behoren. Velen zullen het zelf al
gemerkt hebben in hun naaste omgeving overal wordt veel van ons gevraagd en we
vragen ook veel van onszelf. Ik wens iedereen die regelmatig naar adem moet
happen, wanneer hij niet aan het trainen is, rust in het hoofd en de kracht om de
juiste keuzes te maken die er echt toe doen. Onze hobby kan ons al een beetje tot
rust brengen. Velen onder ons zullen het al ervaren hebben, een eind gaan lopen in
de vrije natuur, in de gezonde buitenlucht, eventjes weg van de dagelijkse sleur kan
ons lichaam heel wat rust toebrengen. Intussen is ons nieuw marathonseizoen reeds
3 maanden ver en Nico Debeuf, opnieuw lid na 2 jaar afwezigheid, is de eerste leider
in het tussenklassement. Had ik het net over een goede gezondheid, ik denk dat
Nico zijn marathon liep op één van de meest ongezonde plaatsen ter wereld;
Shanghai in China. Eventjes googelen “ smog in Shanghai” en je ziet beelden of je
ziet ze net niet die boekdelen spreken. Koenraad Cousee, verleden jaar de eerste
leider, liep zijn eerste marathon van dit seizoen ook in een grootstad. Hij trok in
november 2015 naar de marathon van Athene en bereikte de aankomst net onder de
3h36. Dat betekent dat hij in ons jubileumjaar 2015 in totaal zeven marathons tot een
goed einde bracht! Dominiek Schrauwen heeft de marathonsmaak opnieuw volledig
te pakken. Na zijn prestatie in Eindhoven ( Runnertje oktober 2015) trok hij een
maand later naar de natuurmarathon van Kasterlee. Twijfelde hij na zijn heupoperatie
nog aan de geplaatste “ nieuwe wisselstukken” dan zullen alle twijfels nu wel
verdwenen zijn. In Kasterlee wilde hij met al zijn “hazenervaring” nieuw clublid, Bert
Lietaert met besttijd 4h20, “hazen” voor een tijd net onder de 4 uur. Snel bleek echter
dat Kasterlee de verkeerde keuze was, een felle wind, zandstroken, slijkerige
veldwegels en een omloop die niet vlak was dwongen Bert tot opgave na 21 km.
Dominiek liep verder en eindigde de wedstrijd nog gemakkelijk, pijnvrij onder de 4 uur
grens. Voor Bert, gezond blijven, verder trainen en het karakter hebben van zijn
“Kasterleehaas” en dan lukt het wel om je droomtijd van 4h te verwezenlijken. Bij de
dames kwam nog niemand in actie en hopelijk moeten we dit jaar niet wachten tot
oktober voor de eerste dames in actie komen.
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MARATHONKAMPIOENSCHAP 2015 - 2016
NR

NAAM

°JAAR

TIJD

PLAATS

DATUM

1

DEBEUF NICO

1971

3:26:31

Shanghai Marathon

8/11/2015

2

COUSSEE KOENRAAD

1963

3:35:51

Marathon Athene

8/11/2015

3

SCHRAUWEN DOMINIEK

1956

3:51:50

Marathon Kasterlee

15/11/2015

2014-2015 : uitslag
kampioenschap :
Naam
Vanbeveren Dirk
Vanbeveren Fernand
Demoortele Johan
Boussauw Nico
Demoortele Marnix
Nolf Pol
Vandewalle Pascal
Seynaeve Henk
Knockaert Roger
Popelier Patrick
Naam
Cappon Liesbeth
Vandendriessche Lut
Knockaert Georgette
Naam
Bousauw Nico
De Laender Nico
Seynaeve Henk

wedstrijdkilometers

346,00
900,00
105,00
42,00
124,00
546,20
437,60
409,00
wedstrijdkilometers
705,90

punten

5

2
1

5

584,10
Marathon mannen

2

3:08:40
3:14:16
3:16:40

5
2
1

algemene kilometers
punten
3127,00
5
2228,00
2
1223,00
1
1036,00
676,00
487,00
452,20
244,70
224,30
126,40
algemene kilometers
890,20
5
801,00
2
299,80
1
Marathon vrouwen
Schrauwen Lien
Vandierendonck Tine

3:27:27
3:27:27

Noteer alvast volgende data in jullie agenda :
04 maart
: Kaarting Road Runners Torhout vzw : iedereen op post !!!
13 augustus
: Kermisloop Torhout : start 15u00 : Wijnendale
31 augustus
: Wandeltocht Terug naar de Natuur : Wijnendale:start vanaf 7u30
??? september : Clubuitstap ( busreis ??) RRT
26 november
: Ledenfeest : Lichtervelde
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Zonder de steun van volgende nevensponsoren zou het inrichten van onze
Kermisloop onmogelijk geweest zijn :

Sponsoren kermisloop 2015 :


DVV kantoor Vervaeke – Flion Eric te Zedelgem : alle verzekeringen en
bankverrichtingen
 A Mode : Aartrijke & Lichtervelde
 Trappen Popelier: industrilaan 27 Lichtervelde : tel 051/722906 : trappen, deuren en
binnenschrijnwerk
Uit sympathie : N. De Cuyper , Vanmaele Didier kinesist uit Torhout , Plakwerken
Verhaeghe Bart uit Torhout,
Steunen onze wedstrijd :
 Gebr. Jef en Pol Nolf Boeiaardstraat 36 te Torhout : Aluminium constructies,
weegtoestellen en sectoriele poorten
 Eethuis Socrates : oostendestraat Torhout
 Bakkerij Stefaan : Zwevezelestraat 7 te Torhout
 Etixx: spec. Sport nutrition : verdeler : Apotheek Depuydt Carlos Torhout
 KBC Torhout
: Bruggestraat 7 te Torhout
 PVBA TIBO
: Klaverstraat 3 te Torhout alle hout en schrijnwerken
 Vlaeminck Marc : Baliebrugstraat 35 te Ruddervoorde : alle bouw- en
renovatiewerken
Tevens danken wij de sport- en stadsdiensten van de stad Torhout
Dank aan Coca-Cola/Bru , de provincie West-Vlaanderen en het
Rode kruis Torhout .
Wanneer jullie naar een van bovenvermelde zaken gaan
gelieve je dan steeds kenbaar te maken als lid van de Road
Runners Torhout. Gedenk tevens bovenstaande
ondernemingen bij het plannen of maken van een of andere
aankoop : ’ t ene plezier is het andere waard !!!

Even Uw aandacht voor :
° Er kan nog steeds geld verdient worden ( min. 15€) door een formulier op te vragen bij het
ziekenfonds en dit ter ondertekening binnen te brengen bij de secretaris. Velen onder ons
hebben zich hiermee reeds in regel gebracht, doch sommigen laten hier toch wel het geld door
de vinger glijden.
° Let op :
Noteer alvast de datum van ons volgende clubfeest in jullie agenda. Het feest gaat dit jaar
NIET door op de derde zaterdag van november. Wegens omstandigheden ( zaal) zijn wij
genoodzaakt geweest om uit te wijken naar zaterdag 26 november. Daar de aanwezigen
tevreden waren over het aanbod en de sfeer blijven wij onze locatie in Lichtervelde trouw.
Ook nu weer zijn wij al met de voorbereiding van dit feest gestart en we beloven er terug iets
fijns en aangenaams van te maken.
° Traditionele clubuitstap:
We voorzien om die te laten doorgaan ergens in september. Er wordt uitgekeken naar een
totaal arrangement m.a.w. iets waar iedereen zich in kan vinden, zowel actieve leden als
supporters die meereizen moeten er iets aan hebben. Meer nieuws hierover in een volgend
Runnertje
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° Proficiat aan :
Dries en Joke Verstraete-Vandamme : Op 6 december 2015 om
8u55 werd hun tweede kindje geboren: BOB een broertje voor
Henri
° Welkom aan :
Heel wat nieuwe leden hebben zich ondertussen al in onze club
ingeburgerd. Welkom aan :
Viaene Nancy , Linda en Francky
Koen Vandenbroucke, Linda David, Van de Geughte Maaike,
Depoorter Christoph, Stefanie Derous en Bart Lietaert. De teller
staat momenteel op 118 effectieve leden ( vorig jaar :114)

NIET TE VERGETEN : Vrijdag 4 maart kaarting : Alle leden die in het bezit zijn van een
geel criterium borstnummer brengen dit mee naar de kaartingavond. Daar
kan het nummer ingewisseld worden voor een ander nummer ( groen van kleur met nieuwe
sponsor)
° Nieuwjaarsviering :
Met meer dan 100 waren wij op onze ondertussen traditionele nieuwjaarsviering. Opnieuw
een schot in de roos.
° Wedstrijden : maart 2016
06/03/2016

ZOORUN NATUURLOOP

Olmen

06/03/2016

Trail Urbain van Hoei

Hoei (Huy)

06/03/2016

Oostende -Brugge Ten Miles

Zandvoorde (Oostende)

12/03/2016

Blaarmeersentrail (ook voor estafetteteams)

Gent

13/03/2016

protime 10 mijl van Wommelgem

Wommelgem

13/03/2016

Flitsrun

Averbode

13/03/2016

Durme-Scheldemarathon

Hamme

19/03/2016

12 urenjogging tegen kanker

Tielt

20/03/2016

8ste bosloop van Brecht

Sint Job In 't Goor

20/03/2016

Lenteloop

Hooglede - Gits

20/03/2016

Solidpharma Run (Dendercriterium)

Essene

20/03/2016

VijverRun

Heusden-Zolder

20/03/2016

13° Natuurloopcriterium - Finale - 3° Halve Marathon van Lier

Lier

26/03/2016

14de Abdijbierenloop

Kruishoutem

26/03/2016

Essense paasloop en 27ste 10 mijl van Essen

Essen

26/03/2016

27ste Lentejogging KWB Reet

REET

Meer info

Op de betreffende site van de wedstrijd
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