
Woord vooraf 

 

Het is woensdagavond 7 september als ik op het computerklavier 

begin te tokkelen. Buiten is het nog stralend weer. De zomer wil 

zeker nog niet wijken voor het volgende seizoen. Niettemin hangt ’s 

avonds toch al de herfst voorzichtig in de lucht. Tempus fugit. De 

tijd vliegt voorbij. ‘Hoe ouder men wordt, hoe sneller het gaat.’, zei 

men altijd. Ik moet het stilaan beginnen geloven. 

Onze jaarlijkse kermisloop en wandeltocht zijn inmiddels alweer 

achter de rug. Meer dan 1000 mensen hebben we aan het sporten 

gezet. We braken, traditiegetrouw, opnieuw een record. Meer dan 

800 wandelaars zakten naar onze wandeltocht af. Opnieuw werd het 

dus een schot in de roos. Een heel pak deelnemers en weergoden die 

ons blijvend gunstig gestemd zijn. We liggen blijkbaar bij hen in de 

bovenste lade. Laat ons hopen dat het zo blijft… 

 

Hartverwarmend waren onze loopwedstrijd en wandeltocht. Door 

het mooie weer? Ongetwijfeld. Om heel wat andere redenen ook. 

Dergelijke organisaties zijn enkel mogelijk dankzij de inzet van 

velen. Het doet dan ook deugd te zien hoeveel mensen voor de 

wedstrijd/wandeltocht in het getouw zijn. Tientallen tekenden opnieuw present om een handje 

toe te steken. Een eenvoudige vraag om te helpen en telkens een simpel ja. Mensen die zelfs 

geen lid zijn van onze club maar de Roadrunners een warm hart toedragen, dragen meer dan 

hun steentje bij. Hetzelfde geldt voor onze sponsors. Ook zij maken door hun positief 

antwoord op de vraag naar sponsoring heel veel mogelijk. Hartelijk dank aan allen die op één 

of andere manier hebben bijgedragen tot deze succesvolle organisaties.  

 

Ondertussen is het ‘werkjaar’ van onze club nog lang niet voorbij. Op 17 september trekken 

we met een volle bus richting Hoegaarden. Het wordt een lange maar ongetwijfeld mooie dag. 

Nog maar ‘net’ terug in Torhout vieren we ons afscheid aan het zomerseizoen. De geur van 

dampende frieten zal op 29 september in de Torhoutse lucht hangen. 

 

Momenteel zijn we in volle voorbereiding voor de laatste clubactiviteit van het jaar. Stip met 

fluo nog eens 26 november in jullie agenda aan.  

 

Vooraleer tot de climax van het jaar te komen, moeten/mogen we echter nog ons lidmaatschap 

hernieuwen. Meer hierover verder in het Runnertje. Hopelijk mogen we jullie ook volgend 

jaar opnieuw als Roadrunner begroeten. 

 

Met dit laatste maak ik meteen de brug naar het nieuwe loopjaar. Het is uiteraard nog veel te 

vroeg voor eindejaarswensen, laat staan voor nieuwjaarswensen maar ik kan jullie nu al 

verklappen dat er opnieuw een nieuwjaarsreceptie komt. Steeds zijn er meer dan 100 

aanwezigen. We hopen dit uiteraard te herhalen. Voor minder doen we het niet. Ook de datum 

van onze traditionele kaarting kan je al inschrijven: 3 maart 2017. 

 

 

Herwig 

 
 

 



 

Clubfeest : zaterdag 26 November 2016  

Op zaterdag 26 november houden wij ons jaarlijks clubfeest. Na het succes van vorig jaar gaat 

het ook dit jaar  richting Lichtervelde. We geven  voor de tweede keer 

rendez-vous in Het Gildeke , Statiestraat 9 ( de vroegere Burgersgilde). 

Noteer alvast deze datum met stip in de agenda. Meer nieuws hierover 

in een volgend Runnertje. We kunnen alvast een tipje van de sluier 

oplichten : Mits de nodige inspanning hebben wij als gastoptreden 

niemand minder dan de befaamde  Glenn Dekeyser  kunnen strikken 

voor een optreden. Wie deze man nog niet kent zal  hem leren kennen 

en zeker en vast met een goed gevoel de zaal verlaten. Het wordt lachen  geblazen. De menu 

zal er ongeveer idem met vorige jaren uitzien en de prijs die hiervoor gevraagd wordt zal ook 

niet de pan uitswingen. We doen dit andermaal omdat wij zoveel mogelijk leden voor dit 

clubfeest over de startlijn willen trekken.  

 

BUSJE komt zo....................................: CLUBUITSTAP 17 September 

 

Op zaterdag 17 september richten wij zoals het bij onze club al menig jaar van toepassing is 

een busreis in. Deze keer wordt het een reis om te genieten en gaan 

we nu ook nog eens  de looptoer op. Mogen  wij alle ingeschreven  

vragen  zich te voorzien van sportief schoeisel. Bij goed weer kan 

de kleine omloop van de wedstrijd ook gewandeld worden door 

sportievelingen die daar zin in hebben.  Deze reis wordt jullie 

aangeboden met super kortingen. Voor de luttele som van 25 euro 

( ledenprijs) en 40 euro ( niet leden) krijgen de deelnemers eten en drinken à volonté. Busreis, 

ontbijt en avondeten  alle dranken inbegrepen, voor minder kan men niet thuis blijven.  

We verzamelen om 6u15 op de parking voor de kerk van de wijk " De Drie Koningen ". 

Daarna gaat het richting onbekende bestemming alwaar ons het ontbijt zal geserveerd worden. 

Nadat de magen goed gevuld zijn stappen we de bus op die richting Vlaams Brabant trekt om 

aldaar onze voeten onder tafel te steken voor een paar proevertjes van een of andere 

Goddelijke drank. Voor het middageten dien iedereen zelf te zorgen.  Gelieve bijgevolg de 

nodige mondvoorraad mee te brengen. Na het middageten trekken wij richting Hoegaarden 

alwaar de wedstrijd start om 15u15. Alle afstanden nemen een gezamenlijke start ( 5, 9 en 14 

km). Mispak je bijgevolg niet op de snelheid van menig andere loper die een kortere wedstrijd 

op zijn programma heeft staan. Voor diegene die lopen zullen de borstnummers op de bus 

beschikbaar zijn.  We hopen daar om 18 uur te kunnen vertrekken om terug richting 

thuishaven te tuffen. Eenmaal aangekomen op plaats X schuiven wij aan voor het vooraf 

bestelde avondmaal. De club trakteert met den aperitief en twee drankbonnen .  

Hopelijk zijn de weergoden ons nu ook nog een keertje  gunstig gezind en blijft het droog . 

Voor de sfeer zorgen wij zelf doch zoals het een Road Runners bende past zal daar wel geen 

gebrek aan zijn. 

 

 



Wandeltocht : woensdag 30 Augustus  te Wijnendale 

 

 

Op woensdag 30 augustus werd door onze club de  " 13-de 

terug naar de natuurtocht  " ingericht. Er kon gestart worden 

vanaf 7.00 uur tot15 uur. Start en aankomst was voorzien in de 

parochiezaal van Wijnendale. Volgende afstanden konden 

gelopen of gewandeld worden : 6, 12 of 18 km.  Alle bossen uit 

den omtrek van Wijnendale werden aangedaan. We kregen niet 

minder dan een kleine 800 deelnemers aan onze 

inschrijvingstafel te verwerken wat een nieuw record is in ons 26 jaar van bestaan. Dit record 

werd met een kleine 100 deelnemers gebroken. Dank aan allen die zich geroepen voelden om 

een hun snuit door de deur van de parochiezaal te steken. Dank ook aan alle medewerkers die 

zich hebben ingezet om dit gebeuren op de een of andere manier te helpen inrichten. 

Praktisch alle deelnemers waren vol lof over de uitgestippelde parcours. Niets werd immers 

aan het toeval overgelaten om zoveel mogelijk het verkeer uit het parcours te verbannen. De 

weergoden stonden andermaal aan onze kant, blijkbaar hebben sommigen van ons  dan toch 

nog niet zo zondig geleefd.  Op naar de 14-de editie die zal doorgaan op woensdag 30 

augustus 2017. Bij leven en welzijn hopen wij er terug bij te zijn... 

 

Wedstrijd : 18-de Torhoutse kermisloop 2016 

 

Ook deze wedstrijd is ondertussen voltooid verleden tijd. Met 223 deelnemers 

kregen wij iets minder deelnemers aan de start. Waarschijnlijk was het 

voorspelde warme weer en het verlengde weekend de spelbreker. Ook de 

hoeveelheden aan wedstrijden die elkaar dag na dag opvolgden zal er wel iets 

mee te maken hebben. Niettegenstaande dat mogen wij gerust spreken van een 

succesvolle editie : goed weer en niemand die de hulppost( ditmaal bemand door Sabinne 

Bollaert: wegens het Rode kruis die zijn kat op het laatste moment stuurde) voor een grote 

kwetsuur diende op te zoeken. Menig deelnemer was achteraf vol lof over het parcours en de 

naturaprijs. Wij hadden tevens het genoegen om voor deze wedstrijd op de hulp van ne pak en 

zak leden te kunnen rekenen.  Daar deze leden niet in de mogelijkheid zijn om deel te nemen 

en dan ook bijgevolg niet kunnen in aanmerking komen voor een natura of tombolaprijs 

houden wij ieder jaar achteraf een tombola onder alle medewerkers. De prijzen voor deze 

tombola worden geschonken door de Firma Schrauwen en Zonen en Runningcenter 

Brugge/Heule. De gelukkig winnaars dit jaar waren : 

Winnen een laurier : 

Decambray Karen, Marchand Fien, Casier Eddy, Gadeyne Patrick en Debeuf Francky 

Winnen een waardebon Runningcenter : 

Mattheus Dirk, Muylle Carine, Declerck Guido, Vanwalleghem Luc en Bollaert Sabine 

Tevens danken wij alle sponsoren voor hun steun. Zonder medewerkers en sponsoren is het 

inrichten van deze wedstrijd onmogelijk : DANK !!!! 
    



 

°Terugbetaling Ziekenfonds : 

Misschien nog eventjes ter herinnering brengen : wie nog geen attest heeft binnengebracht ter 

afstempeling op het secretariaat kan dit voor 2016 nog altijd doen. Wie hiervan gebruik wil 

maken brengt een formulier ter afstempeling binnen bij de secretaris.  

 

° Geschenk 25 jaar Road Runners tevens ledengeschenk voor 2016 

 

Zoals ieder jaar krijgt al wie zich inschrijft voor het seizoen 2017 een geschenk van de club 

aangeboden. Dit jaar hebben wij geopteerd voor een lange loopbroek . Omdat dit voor de club 

een zeer grote kost men zich meebrengt houden wij eraan om iedereen die hiervoor interesse 

heeft deze te komen laten passen. Daarom voorzien wij pasdagen die zullen doorgaan in het 

brandweerkazerne . Data hiervoor zijn nog in onderzoek : hou bijgevolg de komende week de 

onze site hiervoor in de gaten.  

Dit geschenk is enkel mogelijk doordat wij weerom de volle steun 

krijgen van de volgende bedrijven : 

Schrauwen en Zonen, Optiek Serry Torhout en Techniq Bissegem. Wie 

niet komt passen zal de maat voorgesteld door de club dienen te 

aanvaarden. Omruilen zoals in het verleden zal niet meer mogelijk 

zijn.  

 

  

                          Verjaarden in de maand Augustus :  

02/08 Verstraete Dries   10/08  Deroo Lieven 

10/08 Muylle Carine    12/08 Vandendriessche Lut 

17/08 Schrauwen Hans   19/08 Boussauw Nico 

22/08 Schrauwen Lien   24/08 Vierstraete Wilfried 

25/08  Casteleyn Vicky   27/08 Van Hedent Anja 

      31/08 Knockaert Georgette 

 

Verjaarden in de maand September : 

06/09  Blomme Sandra  07/09 Arshad Bjorn 

07/09  Viane Francky 

09/09  Stockman Hilde  15/09 Schrauwen Dominiek 

20/09  Vancanneyt Chris  22/09 Vangrysperre Bart 

23/09  Decambray Karen  25/09 Cappon Liesbeth 

      30/09 Delodder Willy 

 

Verjaren in de maand Oktober : 

08/10  Lavaert Chantal  19/10 Vanwalleghem Luc 

22/10  Vanneste Mieke  22/10 Demoortele Marnix 

24/10  Van Damme Bart 

 

Verjaren in de maand November : 

05/11  Vandierendonck Tine   

08/11  Lemaire Peter   08/11 Vandenameele Martine 



09/11  Ballanck Hugo   

13/11  Vandenberghe Lut  15/11 Adam Robert 

17/11  Hostens Ivan   19/11 Vanwalleghem Charlotte   

20/11  Nolf Pol 

22/11  Popeliere Patrick  24/11 Willaert Luc 

28/11    Rommelare Joris 

 

Zo dit waren ze dan: onze jarigen voor de komende maanden.  

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 ons 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 

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 en kan de zaal  of het afdak  vooraf gereserveerd 

worden!!!!!! 

 

Wandeltochten/ wedstrijden : Op de inschrijvingskaart ( wandeltochten) vraagt men telkens 

het clubnummer te vermelden, voor de Road Runners Torhout vzw is dit  nummer: 

5271  .Volgende wandeltochten / wedstrijden worden  warm aanbevolen: De 

wandeltochten in het vet gedrukt verdienen de voorkeur en zijn enig in hun soort. Deze 

tochten leggen voornamelijk de link met de natuur en zijn daarom ook warm aanbevolen. Wie 

het drukke verkeer achter zich wil laten doet er goed aan eens deel te nemen aan één van deze 

tochten, men zal het zich zeker  niet beklagen :  

 

24/09/2016 zaterdag Ardooie:Cultureel centrum de Tassche 4/8/12/18/24/30/40 

25/09/2016 zondag  Oostkamp:Koning Boudewijnschool  7/12/20 km 

01/10/2016 zaterdag Lichtervelde :De schouw    6/9/13/16/23/30 km 

02/10/2016 zondag  Wachtebeke: Buurthuis Snoopy  8/12/16/24 km 

08/10/2016 zaterdag Eernegem :Gemeentelijke basisschool 6/11/13/18/22/30 

09/10/2016 zondag  Zedelgem : de Groene Meersen  4/6/12/18/21/30km 

15/10/2016 zaterdag Meulebeke: Basisschool St-Antonius 5/10/12/15/20 km 

16/10/2016 zondag  Zonnebeke : OC 't Zonnerad   6/12/18/24 km 

22/10/2016  zaterdag Torhout : Zaal Rozeveld   7/12/18/23km  

23/10/2016 zondag St-Michiels : Capus  Vives   6/12/18/24/30km 

29/10/2016 zaterdag Middelkerke : sporthal de branding  4/7/14/24 km 

30/10/2016  zondag Snellegem : Zaal de Schelpe  4/7/13/21/30 km 

Voor verdere gegevens aangaande wandeltochten zie boek  "Walking " & site 

Wandelsport Vlaanderen 

Voor de leken onder ons nog eventjes een woordje uitleg : 

Voor al deze tochten verzamelen wij in de startplaats om stipt  08.00 uur  om de tocht aan te 

vatten. Er worden dan groepjes gemaakt afhankelijk van het beoogde tempo. 

 

 

    



 

Noteer alvast volgende data in jullie agenda : 
Zaterdag 26 november 2016: Ledenfeest    RRT : Lichtervelde 

Zondag      08 Januari 2017: Nieuwjaarsreceptie RRT vzw te Wijnendale !!!! 

Vrijdag       03 maart 2017 : Kaarting RRT vzw 

Zaterdag 12 Augustus 2017: Torhoutse kermisloop 

Woensdag 30 Augustus2017: Terug naar de natuur wandeltocht 

 

 

° Runningcenter criterium van West-

Vlaanderen 2016 
Ondertussen is ook deze editie van dit criterium  voltooid 

verleden tijd.  . Met onze club deden wij ook dit jaar opnieuw 

het echt  bar slecht. Ten opzichte van vorig jaar kregen wij meer 

leden aan de start van deze wedstrijden doch menig puntenschorend lid bleef afzijdig 

toekijken. Een vijfde plaats werd opnieuw ons toebedeeld.   Het nadeel hiervan is dat er 

niet veel verdient zal worden maar daar ieder nadeel  ook  zijn voordeel heeft gaan we niet 

veel prijzen moeten verdelen. 

Het  eindklassement voor clubs ziet eruit als volgt  

  

1 AV Jabbeke  14 902 punten 

2 Tempo Koeklare 14 808     " 

3 Molenlopers Bekegem14782     " 

4 DP Klimar  14 747     " 

5 RRT   14 721     " 

6 CNH   14 704     " 

 

  MARATHONKLASSEMENT 2015 / 2016   Stand tot 10/09/2016 
 
 

De zomer loopt op z’n einde. Waarschijnlijk zal, op het moment dat u dit artikel leest, de 
herfst langzaam maar zeker zijn intrede doen in het land. De studenten vertrekken terug naar 
school en de wegen beginnen weer dicht te slibben tijdens de spitsuren. Intussen ligt de 

“Nachtmarathon” ook al een tijdje achter ons. Aan de start 
stonden 5 clubleden en die zorgden voor een verschuiving in 
de tussenstand. Nico Boussauw en Henk Seynaeve waren 
onze beste vertegenwoordigers en bekleden nu ook de eerst 
twee plaatsen van het klassement. Koen Vandenbroucke, 
sinds dit jaar lid, staat met zijn 3h35 5e in de tussenstand. 
Johan Demoortele en Bjorn Vandamme, die al vele 
marathons liepen in Torhout, kwamen nog onder de 4 uur 
grens binnen. Bij de dames kwam dit jaar nog niemand in 
actie en wordt het uitkijken naar het najaar om te zien of we 
dit jaar een clubkampioene krijgen. 
 
 
 



MARATHONKAMPIOENSCHAP 2015 - 2016 

      
NR NAAM °JAAR TIJD PLAATS  DATUM  

            

1 BOUSSAUW NICO 1974 3:14:44 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 17/06/2016 

2 SEYNAEVE HENK 1971 3:20:49 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 17/06/2016 

3 DEBEUF NICO 1971 3:26:31 Shanghai Marathon 8/11/2015 

4 HOSTENS IVAN 1963 3:27:12 DVV Antwerp Marathon 17/04/2016 

5 VANDENBROUCKE KOEN 1966 3:35:43 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 17/06/2016 

6 COUSSEE KOENRAAD 1963 3:35:51 Marathon Athene 8/11/2015 

8 COUSSEE KOENRAAD 1963 3:38:41 Biermarathon Puurs 5/06/2016 

9 DEMOORTELE JOHAN 1961 3:45:12 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 17/06/2016 

10 SCHRAUWEN DOMINIEK 1956 3:51:50 Marathon Kasterlee 15/11/2015 

11 VANDAMME BJORN 1976 3:55:01 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 17/06/2016 

12 LIETAERT BERT 1978 4:09:31 DVV Antwerp Marathon 17/04/2016 

 

° Loopagenda oktober/november : 
  

  

 17/09 Holle wegen jogging : Hoegaarden : busreis RRT : zie vorig artikel 

 18/09 Lichtervelde loopt : 5km om 15uur 10km om 16uur 
 24/09 Dwars door Aartrijke leeft : 5 & 10 km 

 01/10 4-de Polderloop Zarren :8 km 

 08/10 Massajogging Oostende : laatste wedstrijd v/h Oostendes criterium  

 30/10 Etten-Leur Marathon 

 11/11 Ploegsteerd Halve Marathon 

 11/11 Halve Marathon Deinze - Bellem 

 11/12 Brugge10 km  kerstloop 

° Loopseizoen : zomer / winter 2016 : 
Op donderdag 29 september sluiten wij ons zomerseizoen af met een traktaat. Zoals de 

traditie het wil komt er opnieuw een frietkot langs. Hierbij nodigen wij iedereen ( leden, 

medewerkers enz.) uit om met ons een frietje te komen eten. Vanaf oktober worden er 

weer rondjes op en rond het sportplein gelopen. Wij huren de piste van 18u30 tot 20.00u 

 

Leden schrijven : 

Eerst en vooral dank aan de leden die het nog zien zitten om in hun zeer schaarse vrije tijd 

een artikel te schrijven om in dit Runnertje te worden opgenomen. 

Als eerste in de reeks geven wij de pen ter hand van Tine Vandienerndonck die op een 

wonderlijke manier ons weet mee te nemen naar het zonnige Zwitserland. 

 

 

Lien en de loopvriendjes….                                 
Een reisverslag over een reis naar Nendaz in Zwitserland om daar een trailrun te lopen… 

 



Een reisverslag over onvermurwbaar doorzetten en afzien ondanks de hitte, over vermoeide 

spieren en toch volhouden, over   

elkaar uitdagen en uitgedaagd 

worden, over een droom hebben 

en eigen doelen bereiken… 

Een reisverslag over vriendschap 

…. 

Wat begon in het Groenhove bos,… werd 

een reis naar Nendaz in Zwitserland in de 

laatste volle week van augustus om een  Om 

een mooie zomer af te ronden. 

Samen met onze gezinnen, dat 

betekent in totaal: 11 

volwassenen en 16 kinderen 

reden we richting 

Zwitserland…Lien Schrauwen en 

haar loopvriendjes: Lieven 

Deroo, Bjorn Vandamme, Johan 

de Weert, Pascal Demaeght en 

een Wingense aanverwant Jeroen 

Deroo… 

 

 

We genoten er de hele week van stralend weer, de bergen zagen er magnifiek uit in de felle 

zon, we bereidden ons zowel mentaal, verbaal en fysiek voor, door voldoende de benen te 

strekken en te zorgen dat we al wat hoogtemeters in de benen zouden hebben met ook de 

nodige rust ertussen.  

Aangezien dit artikel gericht is op lopers, zullen we niet uitweiden over dat verhaal dat de 

sleutel van een appartement opeens niet meer te vinden was, zullen we ook niets vertellen 

over de dresscode van Lieven bij de briefing voor de wedstrijd, zullen we niets vertellen over 

de schitterende picknick/ barbecue met GT’s in overvloed op Lien’s verjaardag , over de vele 

daaropvolgende apero’s;  over de prachtige open liftjes naar de bergtoppen en het feit dat we 

allemaal nog eens terug zullen moeten/willen om de eeuwige sneeuw aan te raken… 

Bij de eerste training op zondag,  bleek al duidelijk dat trailrunning serieus wat concentratie 

vraagt en dat je na een ferme klim ook ferm kan gaan dalen… Onze reisleider op kop, toonde 

ons schitterende paadjes en mooie uitzichten…De competitie tussen de loopvriendjes begon 

weer op te laaien. Door de inspanning komt het wedstrijdgevoel naar boven en algauw 

kwamen hilarische en verhitte discussies over wie nu de eerste zal aankomen, weer boven. 

Wordt het een huppelend berggeitje met prachtige roze loopschoentjes, de gespierde 

bergbeklimmer zonder veel uitrusting maar 

vooral met veel kracht, de lange rustige 

duurloper met korte pasjes en gesponsord 

door Salomon met pakken ervaring in de 

bergen, of de enthousiaste bergengenieter 

die verrassend fit lijkt ondanks zijn tijdelijke 

overstap naar het mountainbiken, of de 

superlichte allround sportman die rustig 

afwacht en dan toeslaat?  

Op zaterdag zouden we het weten….  
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Op donderdag reden we met onze Belgische karavaan richting Frankrijk, richting Mont Blanc 

om in Chamonix de aankomst te zien van de UTMB ultratrailwedstrijd.  

Toch het vermelden waard en nodig dat door de opwarming van de aarde, de gletsjer van de 

Mont Blanc dagelijks met 2 cm ijs smelt.. Het was hallucinant om te zien aan de 

jaartalplakaatjes aan de trappen bij het afdalen naar de gletsjer, hoe diep er nu al moet 

gegraven worden om effectief ijs van de gletsjer zichtbaar te maken  en toegankelijk te 

houden voor het publiek. Binnen enkele jaren is er van een gletsjer totaal geen sprake meer!! 

Het deed ons die dag duidelijk  stil staan over de toekomst van onze aarde en het welzijn van 

de kinderen, kleinkinderen die na ons komen en voor eigen welzijn nog veel dwingender 

keuzes zullen moeten maken… 
 

 

 

Maar nu terug naar de lopersstories… 

Chamonix was verbouwd tot loopwalhalla met 

een ferme massa enthousiaste supporters met 

verschillende nationaliteiten, die luidkeels en 

met een buik vol emotie de duurlopers 

aanmoedigden en toejuichten. Wat een sfeer 

leeft er daar in dat dorp rond het trailrunnen!! 

Ook de niet lopers onder ons, waren ontroerd 

door de warme, ongekende sfeer in het dorp.  

We maakten de aankomst van de eersten van 

de CCC (55 km) live mee en zagen hoe het 

publiek de lopers ontving….Voor gelijk welke 

loper op gelijk welke afstand mijlenveel 

respect, want ook hier is het moordend warm 

en is de duursport immens !! Deze dag in 

Chamonix deed vele lopersharten sneller slaan, 

en gingen de lopersmannen zowaar aan het 

shoppen!! Stil hoorden we signalen van 

dromen over andere doelen…. Maar eerst 

moest de Nendaz trail nog gelopen worden… 

Op zaterdag 27 augustus was het zover. D-day voor Jeroen, die le grand parcours, voor een 

afstand van 67 km af ging leggen. Bij deze wedstrijd waren moedige 65 deelnemers, die in het 

vroegste ochtendgloren, met koplampen op als dieven in de nacht, in stilte het dorp uitliepen, 

om een eenzame tocht naar de bergen aan te vatten…. 

D –day voor Lien en haar loopvriendjes Lieven, Bjorn, Johan en Pascal voor ‘het petit 

parcours!!!!, zoals ze dat daar noemen!! 

De avond voordien was een bagagecontrole vereist. Er zijn strenge reglementen en zaken die 

zeker in de rugzak moeten… Gelukkig was de lange broek en t shirt met lange mouwen 

alsnog niet nodig in deze hitte!! De rugzak werd daardoor stukken lichter… 

Bij de start benoemde de organisator nogmaals voldoende te drinken en zout op te nemen… 

Fris en monter aan de start, alert en gefocust, uitgedost met elk een volle rugzak stonden onze 

atleten van ‘La Colonie Belge’, klaar… 

De André Mignaux van Nendaz was ook in zijn nopjes, hij schudde met iedereen handjes en 

stond klaar om het startschot te geven…We kwamen  hem in de loop van de afgelopen week 

zelfs op een bergflank tegengekomen, terwijl hij oranje pijltjes uit aan het zetten was, …. 

Wanneer het startschot knalde, liepen de mannen en vrouwen traag de bergflank op, in een 

lange slang langs de haarspeldbochten vertrokken ze voor hun tocht in een warmte die ons al 

deed zweten bij het supporteren… 
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We reden naar een hoger punt, Siviez, waar we de lopers tweemaal konden zien passeren, dat 

is op km 13 en km 21…  

Het leek lang te duren, vooral Lien en haar loopvriendjes dit punt bereikten… Met een 

uiteindelijk gemiddelde van 5 km per uur, wordt de wedstrijd gelopen... 

De onderstaande foto’s van de aankomst spreken voor zich… 

De wedstrijd verslagen zelf zijn live te verkrijgen op dinsdag en donderdagavond in 

Groenhove bos…  

 
Foto links: Bjorn en zijn nieuwe loopvriend 
 

Le ‘petit parcours’ van 30 kilometers kent geen geheimen meer voor Lien en haar 

loopvriendjes.. Het was niet geweune… Lien, pascal, Bjorn, Johan en Lieven liepen op het 

warmste van de dag, op een heel mooi maar zwaar parcours een prachtige wedstrijd… Een 

tocht door de bergen van Zwitserland…, Lien, Lieven en Pascal in een tijd van 4u 45, Bjorn 

in een tijd van 4.20 ,Johan in een tijd van 4.06.(goed voor 30 km en 2000 hoogtemeters), 

 
Met ons allen konden we nu uitkijken naar de verdere wedstrijd van Jeroen… Gezien het feit 

dat we hem moeilijk konden volgen in de bergen, bleef het bang afwachten!! 
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De brother Deroo van Wingene deed er een ferme schep bovenop. Na 14 en een half uur 

trailrunnen, goed voor 67 km en 3000 hoogtemeters is hij op een prachtige wijze als laatste 

loper binnen de tijdslimiet, ontvangen geweest als een held aan de aankomst. Heel het dorpje 

in rep en roer, de ceremonie werd stilgelegd omwille van de wilde bende van Toeroet die al 

roepend en fluitend Jeroen binnenloodste over de finish… De felicitaties kwamen van overal,  

want Belgie, dat is dat land dat zo plat is als een pannenkoek hé?  

 
 

Het kippenvel en de vele emoties ontbraken die dag duidelijk niet…  

A dream without a goal, stays just a dream, schreef er iemand slims… 

Het goal, het doel werd gehaald, de inspanningen leverden kippenvel en veel emoties op, en 

nu komt de tijd, om na te genieten , de tijd  om opnieuw plannen te smeden, nieuwe doelen te 

maken, zowel bij het lopen als ernaast…… om niet alleen te blijven dromen maar nu en dan 

een doel te bereiken… 

 

Als tweede in de rij krijgt Guido Declerck het woord. Dank voor het vele en lange 

opzoekingswerk die vooraf is gegaan om dit op te maken  : 

 

25 jaar RRT-marathons (deel 3) 

Zoals beloofd in het vorige nummer van Het Runnertje, heb ik geprobeerd nog wat meer te 

halen uit de marathongegevens waarover ik nu kan beschikken. In dit nummer zal ik het 

hebben over onze ‘veellopers’ en over de factor leeftijd bij onze marathonlopers.  

Maar eerst moet ik enkele correcties aanbrengen aan de inhoud van mijn vorige artikeltjes.  

 

1) Het aantal gelopen marathons bedraagt niet 1689 maar 1690. Een attente Paul Kimpe wist 

mij te melden dat hij een marathon meer had gelopen dan ik had vermeld (34 i.p.v. 33). Dat 

bleek correct, want de marathon die hij in 2002 in Beernem liep staat niet vermeld in het 

marathonklassement van dat jaar. Het aantal in Beernem gelopen marathons komt hierdoor 

op 68 en Paul stijgt in het klassement van het aantal gelopen marathons naar plaats 8, ex-

aequo met Chris van Canneyt. 

2) Omdat Wilfried Vierstraete mijn verzoek om ontbrekende geboortejaren van ex-

roadrunners op te sporen zeer ter harte heeft genomen, heeft hij gemerkt dat er twee 
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mannen tweemaal in het marathonklassement voorkomen. Hierdoor valt het aantal 

lopers van 208 terug naar 206: 183 heren en 23 dames. Het betrof 

Ronny Vanhaecke (3 marathons) en Jean-Pierre Vanhove (2 

marathons)die ook nog eens als  Van Haecke en Van Hove in de lijst 

werden vermeld. Ik heb voor beiden de eerste schrijfwijze behouden, 

en in het marathonklassement mogen de anders vermelde namen 

dus worden geschrapt. 

 

Verder wil ik ook nog eens herhalen dat ik om begrijpelijke redenen enkel 
rekening houd met de marathons die werden gelopen als lid van onze club. 
 Het is dus best mogelijk dat zowel jouw totaal aantal gelopen wedstrijden en jouw 
persoonlijke besttijd niet overeenstemmen met de waarden die in mijn lijsten worden 
vermeld.  
De vorige keer kreeg je al een rangschikking van roadrunners volgens hun totaal aantal 
gelopen marathons (vanaf 10 gelopen wedstrijden). Bij die veellopers zijn er natuurlijk heel 
wat die zich niet beperkten tot twee of drie marathons per jaar en daarom is het interessant 
om hiervan een overzicht te geven. 
 Er zijn 31 lopers voor die minstens eenmaal vier marathons in één jaar hebben gelopen.  Het 
valt onmiddellijk op dat vooral in de beginjaren van het bestaan van RRT een aantal leden 
zich hebben weten te onderscheiden door vijf op meer marathons per jaar af te werken. 
 En daarbij steken de prestaties van Eduard Vyvey (9 marathons in 1992 en 11 in 1993) en 
Eric Demey (7 marathons in 1993 en 8 in 1994) er duidelijk bovenuit.  
Het was wachten tot in 2009 om met Bart Verschaeve nog iemand te hebben met meer dan 
vijf marathons op de jaarteller. Blijkbaar zette dat Koenraad Coussée aan om dat voorbeeld 
te volgen en met 5 marathons in 2014 en 7 in 2015 mag hij gerust tot huidig kampioen van 
de veellopers worden gekroond. 
 Verder verdienen op basis van de gegevens in onderstaande tabel ook Johan Demoortele, 
Rita Decoster en Paul Kimpe een grote onderscheiding. Het moet natuurlijk ook worden 
gezegd dat de echte ultralopers zoals Ivan Hostens, Robert Sans en Johan Demoortele nog 
prominenter aanwezig zouden geweest zijn in het overzicht indien ze hun 100 km-
wedstrijden hadden laten vallen voor nog meer marathons. 
 Toch ook opvallend is de aanwezigheid van twee dames in de selecte groep: de reeds 
vermelde Rita Decoster en onze vrouwelijke recordhoudster Nadia 
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Claus

 
 
Nadat ik over het geboortejaar van de meeste (194 van de 206) lopers kon beschikken – 
waarvoor nogmaals dank aan Wilfried - werd het mogelijk om ook wat te doen met de factor 
leeftijd. Voor alle duidelijkheid moet ik hier toegeven dat ik wel enige vereenvoudigingen 
heb doorgevoerd. Ik heb geen rekening gehouden met de exacte datum waarop de 
wedstrijden werden gelopen, net zomin als met de exacte geboortedatum. De leeftijd heb ik 
eenvoudigweg berekend door het jaar (van het RRT-klassement) af te trekken van het 
geboortejaar. Deze werkwijze is te verantwoorden zolang er niet wordt overgegaan tot het 
maken van klassementen per leeftijdscategorie. Dan zou het wel even gevoeliger kunnen 
liggen, maar in een volgend nummer van Het Runnertje zal ik mij er toch aan wagen. 
In 1991 bedroeg de gemiddelde leeftijd van onze marathonlopers 36,3 jaar. Die leeftijd is 
tijdens de eerste tien bestaansjaren van de club geleidelijk aan opgelopen tot 43,6 jaar om 
daarna – op enkele kleine uitschieters na – nagenoeg stabiel te blijven. De meest 
opmerkelijke uitschieter deed zich voor in 2003, toen 15 rijpere wijnliefhebbers de Médoc 
aan hun palmares toevoegden. 
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De leeftijd waarop onze marathonlopers met deze discipline een aanvang hebben genomen 
zal wel een grote spreiding vertonen en ook het aantal jaren waarin ze hun wedstrijden 
liepen als lid van RRT vertoont veel verschillen. Het is ook zo dat ik van 12 van de 206 
betrokken lopers (nog) niet over het geboortejaar kon beschikken. 
Toch heb ik een kleine studie gemaakt van de leeftijd waarop onze leden hun persoonlijke 
besttijd op de 42,195 km hebben neergezet. Die leverde volgende weetjes: 
De gemiddelde leeftijd waarop onze marathonlopers hun persoonlijk record (als lid van RRT) 
hebben gevestigd is 40,1 jaar.Er zijn er natuurlijk heel wat die hun PR op veel jongere leeftijd 
hebben gerealiseerd. Hier volgt een lijstje van diegenen die dat deden vóór ze 35 jaar 
werden en minstens 5 marathons liepen voor RRT. 
naam  leeftijd  tijd  naam  leeftijd  tijd  
Dario Dispas  20  3:26:13  Koen Debou  33  2:51:21  
Koen 
Dewachter  

28  3:31:58  Johan 
Mahieu  

33  3:09:18  

Steven Tack  30  2:58:04  Nico 
Boussauw  

34  2:58:22  

Johan David  31  2:55:50  Nadia Claus  34  2:57:57  
Dirk 
Demuynck  

32  3:01  Lien 
Schrauwen  

34  3:27:27  

Lieven 
Deroo  

32  3:13:10  Ronny 
Vanbelle  

34  2:58:34  

Chris 
Cauwels  

33  2:32:02  Bart 
Verschaeve  

34  3:10:30  

Ook bij diegenen die pas op latere/gezegende leeftijd hun PR realiseerden beperk ik mij tot 

diegenen die minstens 5 maal als roadrunner een marathon liepen. 
naam  

naam  leeftijd  tijd  naam  leeftijd  tijd  
André 
Brassaert  

56  3:51:29  Rita Decoster  49  3:25:09  

Pol Vanneste  55  3:26:55  Patrick 
Wackenier  

48  3:47:15  

Chris Van 
Canneyt  

53  3:28:32  Jan Serry  48  3:26:15  

Elie Lombaert  53  3:02:41  Dominiek 
Schrauwen  

48  2:52:15  

Guido 
Declerck  

51  2:57:50  Koenraad 
Coussée  

48  3:10:58  

Roland 
Robaey  

50  3:07:59  Ronny 
Platteeuw  

47  3:02  

Bart 
Vangrysperre  

49  3:40:59  Dirk 
Mattheus  

47  2:40:40  

 

  naam  leeftijd  tijd  

   Rita 49  3:25:09  



 

 

‘T RUNNERTJE ‘2015 

 

 

 

15 

Decoster  
  3:26:55  Patrick 

Wackenier  
48  3:47:15  

  3:28:32  Jan Serry  48  3:26:15  

° Innige deelneming : 
Op 27 augustus ging Mevr. Helena Van de Velde van ons heen. Geboren te kanegem op 

06 Oktober 1931. Zij was de moeder van ons lid Van de Walle Pascal 

 

Kampioenschappen RRT vzw 2015 - 2016 

Op 1 november 2016 start het nieuwe loopseizoen. Een nieuw seizoen gaat steeds gepaard 

met een blik op het voorbije seizoen, waarin weer heel wat kilometers werden gelopen en 

topprestaties werden neergezet. Op het clubfeest dat doorgaat 

op 26/11/2016 zetten we kampioenen in de bloemetjes.  

Wat betreft het toekennen van de kampioenentitels, blijft de 

formule behouden: 

 

1) marathonkampioen m/v 

De tijden mogen doorgegeven worden aan Dewulf Marc 

(marcdewulf@skynet.be). Degene met de snelste tijd is 

kampioen. 

2) wedstrijdkampioen m/v 

Hier tellen alle loopwedstrijden in de periode van 1 november 

2015 tot 31 oktober 2016. Eén gelopen kilometer komt 

overeen met 1 punt.  

Aan bepaalde wedstrijden worden dubbele punten (km x 2) 

toegekend: 

- 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) 

-   * Zomerjogging Z-RUNNERS Kortemark 11/09/2016 

-   * Lichtervelde loopt (Derycke Johan) 18/09/2016 

-  

-   * De clubuitstap (100 punten)  

3) kilometerkampioen m/v 

Hier komen 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. Eén gelopen kilometer komt overeen met 1 punt. Het is dus van het grootste 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  1 november 2016 om 24h00. 

Verantwoordelijke: Debeuf Francky (francky.debeuf@scarlet.be) 

We zouden het appreciëren als zoveel mogelijk mensen hun lijsten binnenbrengen, zodat het 

beperkt aantal favorieten wat aangevuld wordt en de kampioenenviering nog feestelijker 
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wordt. Het totale overzicht van de ingezonden kilometerstanden zal ook in het volgende 

Runnertje worden opgenomen.  

Zonder de steun van volgende nevensponsoren zou het inrichten van onze 

Kermisloop onmogelijk geweest zijn : 

Sponsoren kermisloop 2016: 

 DVV kantoor Vervaeke – Flion Eric te Zedelgem : alle verzekeringen en 

bankverrichtingen 

 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, Apotheek Depuydt, Schepen van sport : Dewulf Rita. Audenaert Kristof 

Burgemeester Torhout. Mr. Decuyper Norbert ere Burgemeester van Torhout 

Steunen onze wedstrijd : 

 Gebr. Pol Nolf Boeiaardstraat 36 te Torhout : Aluminium constructies, 

weegtoestellen en sectoriele poorten   

 Noord 57                   : eethuis in Torhout  

 Eethuis Socrates      : oostendestraat Torhout 

 Bakkerij Stefaan     : Zwevezelestraat 7 te Torhout 

 PVBA TIBO            : Klaverstraat 3 te Torhout alle hout en schrijnwerken 

 Vlaeminck Marc     : Baliebrugstraat 35 te Ruddervoorde : alle bouw- en          

renovatiewerken 

 t' Gildeken Lichtervelde: alle feestelijkheden 

 Rondeleze Dirk : kinesitherapie Wijnendale  

 Bakkerij Stefaan     : Zwevezelestraat 8820 Torhout 

 De Sporthoeve : Torhout : begeleide training 

 Kantoor Vervaecke -Flion uit Zedelgem : Verzekeringen DVV 

Tevens danken wij de sport- en stadsdiensten van de stad Torhout 

Dank aan 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 en onderstaande ondernemingen bij het plannen of maken van een of 

andere aankoop : ’ t ene plezier is het andere waard  

 

Voor alle Timmer en Schrijnwerk : een adres : Balanck Martijn 

Loppemsestraat 36A 8210 Zedelgem : tel : 050-20 94 67      
 

                        
                                                                                         

°Hoofdsponsoren van onze loopwedstrijd zijn:                                            
 * BRU/SPA , Alpro Soya ,Schrauwen en Zonen, Runningcenter Brugge / Heule* 

Verzekeringen Vanhouttegem, Funerarium Rommelaere, Francky Debeuf, Eli 

Lombaert, Brillen Serry, bvba Pralong  alle verzekeiringen Loppem, Narco 

caféspelen, Caldare,  Deblaere- Van Iseghem Lichtervelde, Koen Janssens Eernegem, 

schoenen De Ster te Torhout, Verzekeringen Seguro Loppem en Verzekeringen 

Deketelaere Eddy Torhout 
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