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Woord vooraf 

 

 

Het stof van de Nacht van Vlaanderen is gaan liggen, de Tour is 

gereden, de voetbalcompetitie wordt alweer op gang geschoten. 

De tijd vliegt voorbij. 

 

Voor onze club breekt een drukke maar gezellige periode aan. 

De kermisloop op 12 augustus, de wandeltocht op 30 augustus 

en onze clubuitstap op 17 september doemen aan de horizon op. 

Wees er allen bij. Noteer tevens met stip de datum van ons 

clubfeest: 25 november. 

 

Dergelijke organisaties zijn echter enkel mogelijk dankzij de 

inzet van velen. Het doet dan ook telkens heel veel plezier te 

zien hoeveel mensen voor de wedstrijd/wandeltocht en andere 

activiteiten in het getouw zijn. We hopen uiteraard opnieuw op 

tientallen helpende handen. Ook 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 bijdragen tot onze succesvolle organisaties. 

 

Leden en niet-leden die eens aan een ‘Olympische’ aflossingsmarathon willen deelnemen, 

kunnen dit doen op 10 september. Bart Vangrysperre en ikzelf organiseren dan voor de 

tweede keer, ter nagedachtenis van alle gesneuvelde Olympiërs, alle sporters en alle 

gesneuvelde soldaten, de In Flanders Fields Aflossingsmarathon. Bijkomende info vinden 

jullie verder in het runnertje. Het wordt ongetwijfeld een unieke ervaring. Het kan de 

ploeggeest alleen maar ten goede komen. Het zou Bart en mijzelf uiteraard verheugen 

mochten er een aantal teams van de Roadrunners deelnemen. Iedere ploeg bestaat uit vijf 

lopers. 

 

Voor de muziekliefhebbbers onder ons staat op 29 september 2017 (CC De Brouckere 

Torhout; 20u30) het verhalend vredesconcert ‘Niets doen is geen optie’ op het programma. 

Het is een concert met Wannes Cappelle en het harmonieorkest Ypriana. Ikzelf vertel 

tussendoor een aantal verhalen. Aangezien onze club mede voor de ondersteuning van het 

concert instaat, zou het ons verheugen jullie er te mogen ontmoeten. Kaarten zijn verkrijgbaar 

via de site van het CC De Brouckere. 

 

 

Herwig 
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Clubfeest : zaterdag 25 November 2017  

 

Op zaterdag 25 november houden wij ons jaarlijks clubfeest. Na het succes 

van  de vorige jaren gaat het ook dit jaar  richting Lichtervelde. We geven  

voor de derde 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 nu weer 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 zondag 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 doch er kan  ook gelopen worden door de 

gasten die dit wensen.. 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 werd 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 

noteren tot op heden 41 inschrijvingen. 

We verzamelen om 7u00 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 Roosdaal 

alwaar de wedstrijd start om 14u00. Alle afstanden nemen een gezamenlijke start ( 5, 9 en 15 

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 .  
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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 word door onze club de  " 14-de 

terug naar de natuurtocht  " ingericht. Er kan gestart worden vanaf 7.00 uur tot15 uur. Start en 

aankomst zijn voorzien in de parochiezaal van Wijnendale. Volgende afstanden kunnen 

gelopen of gewandeld worden : 6, 12 of 18 km.  Alle bossen uit den omtrek van Wijnendale 

worden aangedaan.  Vorig  jaar kregen  we  een kleine 800 deelnemers aan onze 

inschrijvingstafel te verwerken wat een nieuw record was in ons 26 jarig bestaan. Dit record 

werd met een kleine 100 deelnemers gebroken.  

Niets wordt  immers aan het toeval overgelaten om zoveel mogelijk het verkeer uit het 

parcours te verbannen. Hopelijk zijn de weergoden ons hier andermaal gunstig gezind.  Op 

naar de 14-de editie . Leden betalen 1.10 Euro anderen 1.50 Euro. Daarvoor krijgen alle 

deelnemers naast een prachtig parcours ook volgende geschenken mee naar huis : Alpro, 

zakje chips en één flesje Spa. Dank aan de milde sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Kom gerust eens wandelen met vrienden en familie je gaat het jullie zeker en vast niet 

beklagen. Het enige wat we niet in de hand hebben is het weer, doch we duimen voor een 

zomerse dag. Kom de club een duwtje in de rug geven door aanwezig te zijn op deze 

wandeling. 

Bij leven en welzijn hopen wij  jullie op deze tocht te mogen ontmoeten... 

 

Wedstrijd : 19-de Torhoutse kermisloop 2017 

zaterdag 12 Augustus 

Op zaterdag 12 augustus richten wij voor de negentiende keer onze loopwedstrijd in. Wat 

gaat en vliegt de tijd toch vlug voorbij. Gelukkig zijn wij nog van de partij om dit alles nog 

mee te maken. Ook nu weer starten wij  om 15u15 aan de parochiezaal van Wijnendale. 

Het parcours mag gerust bestempeld worden als een van de mooiste van het Runningcenter 

criterium.  Er is voor iedereen een prachtige naturaprijs voorzien en iedere deelnemer maak 

achteraf nog kans om een waardevolle naturaprijs uit de tombola in de wacht te slepen. Alle 

borstnummers eindigen op ( de dag zelf te bepalen) krijgen bovendien een extra prijs 

aangeboden. Vooraf inschrijven kost 8 Euro ( alle leden die vooraf inschrijven betalen 

slechts 5 euro ). De dag zelf dient er 9 Euro te worden betaalt.  

Wie zich geroepen voelt om te komen helpen kan nog altijd zijn naam opgeven bij een van de 

bestuursleden. Wij zijn nog steeds op zoek naar enkele medewerkers : Veel handen maken het 

werk lichter en aangenamer. Onder de medewerkers verloten wij na de wedstrijd nog enkele 

waardevolle prijzen. 
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Omdat wij het erg zouden appreciëren dat er veel Road Runners  zouden deelnemen aan onze 

wedstrijd krijgt ieder lid die zich vooraf inschrijft een korting van 3 Euro . Men betaalt dan 5 euro 

i.p.v. 8 Euro (enkel bij vooraf inschrijving). De dag zelf zal het 9 euro kosten. We zijn benieuwd  wat 

dit gaat teweeg brengen . 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.  

 

19-de Flanders Fields Marathon 
Beste atlete, atleet 

  

Op zondag 10 september 2017 vindt de 19de In Flanders Fields marathon plaats, 

met start in Nieuwpoort (10.00 uur) en aankomst op de Markt in Ieper. Opnieuw wordt 

de marathon opengesteld voor estafetteteams. Graag hebben wij jou en je ploeg 

er bij. 

Aflossingsmarathon In Flanders Fields 2017:  

De iffmarathon loopt door wat ooit de "Verwoeste Gewesten" werd genoemd maar nu een 

uniek natuurgebied is. Langsheen de plaatsen waar honderdduizenden jongeren werden 

gedood, werden begraven, worden herdacht. 

Net voor de aankomst loopt men onder de Ieperse Menenpoort door. Voor iedereen een 

heel intense passage. 

Elke ploeg draagt langs de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog de naam van een 

gesneuvelde Olympiër op het borstnummer. 

Deze  Olympiërs staan symbool voor een gehele jonge generatie, wiens toekomst werd 

ontnomen door de waanzinnige oorlog. Alleen al in de Vlaamse Velden kostte de oorlog  

meer dan 600.000 mensen het leven.   

En bij uitbreiding staan deze sporters voor alle oorlogsslachtoffers over tijd en ruimte 

heen. 

Hoe werkt het? 

Alle estafettelopers worden vanuit Ieper (station) met bussen naar hun startplaats 

gebracht en worden terug opgehaald op hun aankomstplaats en naar Ieper gebracht. 

Deelnemen is enkel mogelijk na voorinschrijving (aantal ploegen is  beperkt).  

De estafetteploegen lopen onder de Olympische gedachte “Deelnemen is belangrijker dan 

winnen”.Zoals er op de Olympische vlag 5 ringen staan, zo verdelen we ook het parcours 

in 5 delen. 

De estafettelopers (vijf lopers per ploeg, gemengde ploegen m/v zijn 

mogelijk) starten samen met de individuele marathonlopers.  

De af te leggen afstanden door de vijf teamlopers/-loopsters zijn: 

• 12 km 

• 6 km 

• 10 km 

• 5 km 

• en 9 km 
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INSCHRIJVEN? 

Deelnameprijs per ploeg: 120€ 

Voor iedere loper is er een medaille en t-shirt voorzien en alle deelnemers zijn 

verzekerd. Bevoorrading zoals de andere marathonlopers. 

De teamverantwoordelijke stuurt een mail met melding "inschrijving estafette 

2017" naar amos@marathons.be. 

Je ontvangt dan een Excel bestand waar je alle nodige gegevens kan invullen. 

Je kan uiteraard ook al inschrijven als je bijvoorbeeld nog maar 3 of 4 van de namen 

kent, we houden die inschrijvingen dan al in beraad. 

  

Zie ook: http://marathons.be/nl/blog/2de-flanders-fields-aflossingsmarathon 

  

  

Met sportieve groet 

  

Bart Vangrysperre en Herwig Reynaert 

  

https://www.facebook.com/Olympiërs-in-Flanders-Fields-711195798923503/ 

 

Zondag 20 Augustus 2017 : RUN FOR FUN : 

 

Op kermiszondag 20 augustus richten Torrac en de badmintonclub Torhout de eerste Run for 

fun Kwaremont loop in.  De sportterreinen aan het Torhoutse zwembad worden voor die 

gelegenheid omgetoverd tot een gevarieerde piste van 1.8 km. Er wordt gezorgd voor de 

nodige ambiance, animatie, muziek enz tevens is er iedere ronde bevoorrading voorzien. Per 

gelopen of gewandelde ronde kan achteraf 1 flesje Kwaremont van 33 cl bekomen worden . 

Er kunnen max 8 flesjes per deelnemer afgehaald worden. Inschrijven gebeurd het best vooraf 

via de website tot 13 augustus. Inschrijven de dag zelf is ook nog mogelijk doch dan aan een 

verhoogd tarief. Er is een vrije start voorzien vanaf 13uur en er kan gelopen worden tot 17 

uur. Uitslagen worden niet opgemaakt.  

Praktisch : Inschrijven :    Volwassenen : vooraf 9 Euro nadien 11 Euro 

               -16 jarigen: vooraf 5 Euro nadien 7 Euro 

            Start en aankomst : Industrielaan 2 te 8 820 Torhout 

Kleedkamers en douches zijn voldoende aanwezig 

Meer info en inschrijven via de site : www.kwaremontrunforfun.be 

 

Vrijdag 29 september 2017 : Niets Doen Is Geen optie - een verhalend vredesconcert- 

 

Op vrijdag 29 september gaat er in de cc. De Brouckere te Torhout een concert door,  met 

medewerking van onze club. Niemand minder dan onze voorzitter Herwig Reynaert heeft 

ervoor gezorgd dat Wannes Cappelle samen met de Koninklijke Harmonie Ypriana richting 

Torhout komen. Gelieve de affiche van dit gebeuren hierna aan te treffen. Iedereen wordt 

hiervoor uitgenodigd en kan  de kaarten bestellen via de site : www.ticketwinkel.be . De 

aanvang is voorzien om 20u30   

mailto:amos@marathons.be
http://marathons.be/nl/blog/2de-flanders-fields-aflossingsmarathon
https://www.facebook.com/Olympi%C3%ABrs-in-Flanders-Fields-711195798923503/
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                          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 

27/09  Goudenhooft Els  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 

 

 

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!!!!!! Ondertussen moeten wij ook wel stellen dat het geen zo'n vaart meer loopt. Het 

trakteren zit een beetje in het vergeethoekje. Waarschijnlijk is dit verbonden met de tijdsgeest 

waar iedereen zowat op zijn eilandje zit en door de drukte van het dagelijks leven tradities 

gaat verwaarlozen. Er zijn immers altijd hoogte- en laagtepunten te bespeuren in een 

mensenleven. Blijkbaar zitten wij in dit laatste. Spijtig..... we kunnen enkel maar hopen op 

een kentering. 

 

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 

http://www.roadrunnerstorhout.net/
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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 :  

29/07/2017 zaterdag Gits :sporthal Dominiek Savio  4/6/12/18/21/30 km 

30/07/2017 zondag  Assebroek : Parochiaal Centrum  4/6/10/15/20/25 km 

05/08/2017 zaterdag Oostrozebeke :Ginstezaal   7-14-21-28        km 

06/08/2017 zondag Vinderhoute: Sportcentrum  4/7/12/17/20/28km 

12/08/2017 zaterdag Moorslede :D'oude Schole   5/10/15/20/24   km 

13/08/2017  zondag Oostende : gemeenschapcentrum  6/12/18             km 

19/08/2017 zaterdag Bissegem :Vrije Kleuterschool  6/12/18/24/30   km 

20/08/2017 zondag  Houthulst : Dorpshuis    6/12/18/25/25   km 

26/08/2017 zaterdag  Loppem :'t Wit Huis Spermalie  4/6/12/18/21     km 

27/08/2017 zondag  Deerlijk : O.C. 't Lefte   6/12/18/25        km 

30/08/2017  woensdag Wijnendale :Parochiezaal   6/12/18             km 

02/09/2017 zaterdag Westouter O.C. Utendoale   7/10/15/20/25/33 

03/09/2017 zondag  Gits : sporthal Ogierlande   4/6/10/15/21/30km 

09/09/2017    zaterdag  Diksmuide : Zaal De loft   7/12/16/21/30   km 

10/09/2017  zondag  Nieuwpoort :Camping Kompas   4/7/14/18/24/30km 

16/09/2017 zaterdag  Hooglede :Brandweer    4/8/12/15/20/25km 

17/08/2017 zondag  Brugge : Kroenkel    6/11/15/18/21/25km 

23/09/2017 zaterdag Sijsele tent Lindeplein                         4/7/10/13/17/23 km 

24/09/2017 zondag  Oostkamp:Koning Boudewijnschool  7/12/20 km 

30/09/2017 zaterdag  Ardooie : cc. De Tassche   4/8/12/18/24/30/40 

01/10/2017 zondag  Hooglede :De Gulden Zonne   5/8/12/15/20/25/30 

07/10/2017 zaterdag Lichtervelde :De schouw    6/9/13/16/24 km 

08/10/2017 zondag  Zedelgem : de Groene Meersen  4/6/12/18/21/30km 

14/10/2017 zaterdag Ichtegem : cc. De Ster   4/8/10/12/17/24 km 

15/10/2016 zondag  Zonnebeke : OC 't Zonnerad   6/12/18/24 km 

21/10/2016  zaterdag Torhout : Zaal Rozeveld   7/12/18/23km 

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

28/10/2016 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 25 november 2017: Ledenfeest    RRT : Lichtervelde 

Zondag      07Januari 2018  : Nieuwjaarsreceptie RRT vzw te Wijnendale !!!! 

Vrijdag       09 maart 2018   : Kaarting RRT vzw 

Zaterdag 11 Augustus 2018 : Torhoutse kermisloop 

Woensdag 29 Augustus2018 : Terug naar de natuur wandeltocht 
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° Runningcenter criterium van West-Vlaanderen 2017 
Ondertussen is ook deze editie van dit criterium   bijna 

voltooid verleden tijd.  . Met onze club doen wij het ook dit 

jaar opnieuw niet bijster goed.. Een zesde plaats is momenteel 

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  klassement voor clubs ziet er tot op heden als volgt uit : 

 

1 Tempo Koeklare 11 192     " 

2 Molenlopers Bekegem11152     "  

3 AV Jabbeke  11122 punten 

4 CNH Zedelgem 11114        " 

5 MACW  11014     " 

6 RRT   10847     " 

7 Loop je Fit   10844     " 

 

Van de 12 wedstrijden die deel uitmaken van dit criterium blijven er nog  slechts 3 te 

lopen zijnde: 

 

04/08/2017 Jogging van de Tassche Ardooie 10 km 

12/08/2017 Wijnendale : 19-de Kermisloop 5.9 of 11.8 km 

26/08/2017 Keiem :Dwars door Keiem  10.8 km 

 

Meer info aangaande deze wedstrijden is terug te vinden op volgende site : 

www.runningcentercriterium.be 

 

  MARATHONKLASSEMENT 2016 / 2017   Stand tot 
21/07/2017 
 

We zijn halfweg de zomer. Nog maar een maandje en de kinderen vertrekken weer naar 
school, het weer wordt weer grauwer en de snelwegen 
vullen zich met auto’s op weg naar het werk. Maar dat is pas 
voor binnen een goede maand. Eerst nog eventjes genieten 
van een leuke zomervakantie waar we toch allen lang naar 
uitgekeken hebben. De zomer zelf hebben we misschien al 
gehad in de afgelopen weken. Al vanaf juni tropische 
temperaturen die voor velen al te warm waren. Gelukkig was 
het op vrijdag 16 juni net iets minder warm want aan de start 
van de Nacht Van West-Vlaanderen marathon stonden 6 
clubleden. Peter Gevaert was onze beste vertegenwoordiger 
en neemt momenteel de eerste twee plaatsen in  van het 
klassement. Nico Boussauw, die zijn tijd gelopen in Zwalm 
met bijna drie minuten verbeterde tot 3:19:48, daalt 
momenteel van plaats twee naar nummer drie. Die tweede 
plaats wordt ingenomen door Koen Vandenbroucke die zijn 
“nachttijd “ van vorig jaar met een kwartier verbeterde tot 
3:19:32. Voor die podiumplaatsen wordt het zeker nog 

spannend  want zonder kwetsuren staan beiden dit seizoen nog aan de start van een 
marathon. Dominiek Schrauwen stond na 5 jaar afwezigheid in Torhout terug aan de start en 
liep 6 minuten minder snel dan bij “ zijn laatste optreden” in 2011.Koenraad Coussee 
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eindigde 2 minuten na Dominiek en dit al in zijn 5e  marathon van het huidige seizoen. Johan 
Demoortele finishte net boven de 4 uur en sluit momenteel het marathonklassement af. 
 
 

MARATHONKAMPIOENSCHAP 2016 - 2017 

      
NR NAAM °JAAR TIJD PLAATS  DATUM  

            

1 GEVAERT PETER 1971 3:14:04 Zwalm marathon 9/04/2017 

2 GEVAERT PETER 1971 3:15:41 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 16/06/2017 

3 VANDENBROUCKE KOEN 1966 3:19:32 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 16/06/2017 

4 BOUSSAUW NICO 1974 3:19:48 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 16/06/2017 

5 BOUSSAUW NICO 1974 3:22:32 Zwalm marathon 9/04/2017 

6 SCHRAUWEN DOMINIEK 1956 3:24:41 Marathon Kampenhout 18/12/2016 

7 CAPPON LIESBETH   3:28:04 Marathon Rotterdam 9/04/2017 

8 COUSSEE KOENRAAD 1963 3:28:23 Louis Persoons Memorial Marathon Genk 29/01/2017 

9 COUSSEE KOENRAAD 1963 3:30:51 Marathon Hamme 12/03/2017 

10 SCHRAUWEN DOMINIEK 1956 3:35:48 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 16/06/2017 

11 COUSSEE KOENRAAD 1963 3:38:02 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 16/06/2017 

12 LIETAERT BERT 1978 3:42:42 Marathon Antwerpen 23/04/2017 

13 DEMOORTELE JOHAN 1961 3:47:41 Maasmarathon Visé 14/05/2017 

14 HOSTENS IVAN 1963 3:54:35 Maasmarathon Visé 14/05/2017 

15 COUSSEE KOENRAAD 1963 4:03:10 Trail Provinciaal Domein Het Leen Eeklo 11/02/2017 

16 COUSSEE KOENRAAD 1963 4:04:19 Marathon Antwerpen 23/04/2017 

17 LIETAERT BERT 1978 4:08:12 Marathon Kasterlee 13/11/2016 

18 DEROO LIEVEN 1974 4:08:12 Marathon Kasterlee 13/11/2016 

19 DEMOORTELE JOHAN 1961 4:10:29 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout 16/06/2017 

 

° We merken op  dat  in  de bovenstaande lijst slechts één vrouw is opgenomen in dit 

klassement. Wie onder onze dames voelt zich nog geroepen om een voetje ( 't mag ook 

een been zijn ) in dit klassement binnen te steken. 
 

° Loopagenda  September/oktober/november :  

 02/09 Koolskamp : 10 km van Koolskamp 

 03/09 Lichtervelde : 5/ 10 km 

 09/09 Torhout : St-Henricusloop :4.5 of 10;5 km 

 17/09 Busreis : Roosdaal : Trail : zie vorig artikel 

 18/09 Lichtervelde loopt : 5km om 15uur 10km om 16uur 

 30/09   St-Andries : Beisbroekbosloop :2/4/6/8/10 of 12 km  

 07/10 5--kermisloop Zarren :8 km 

 14/10 Massajogging Oostende : laatste wedstrijd v/h Oostendes criterium  

 29/10 Etten-Leur Marathon 

 11/11 Ploegsteerd Halve Marathon 
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° Loopseizoen : zomer / winter 2016 : 
Op donderdag 28 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 : 

Vakantieperiode in 't zicht en bijgevolg niets binnengekregen om deze rubriek te voorzien 

van enig artikel: Volgende keer beter : wie voelt zich geroepen??? 

 

° Innige deelneming : 
Op 11 juli ging Mevr. Julia Van Mechelen van ons heen. Geboren te Assebroek op 10 

September 1939. Zij was de moeder van ons Alex Hubrecht 

 

Kampioenschappen RRT vzw 2016 - 2017 

Op 1 november 2017 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 

25/11/2017 zetten we kampioenen in de bloemetjes.  

Wat betreft het toekennen van de kampioenentitels, blijven de 

formules 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 

2016 tot 31 oktober 2017. 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 12/08/2017 (afgelegde km + 100 punten) 

-   * nieuwjaarscorrida Lombarsijde  

-   * Kortemark loopt  

-   * Nacht van Vlaanderen   

-   * Ruddervoorde wedstrijd clublid Schrauwen Dominiek  

-                         * Ruddervoorde (afgelegde km + 100 punten) 

-   * Zomerjogging Z-RUNNERS Kortemark  

-   * Lichtervelde loopt (Derycke Johan)  

-   * 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 

mailto:marcdewulf@skynet.be
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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 2017 om 24h00. 

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

 

Wie zich geroepen voelt om een of andere lijst in te dienen doet er goed aan om nu al 

misschien een beetje met de voorbereiding ervan te beginnen.  In een volgend Runnertje 

zullen we nogmaals deze oproep lanceren.  

 

Blessures bij het lopen 
 
Lopen is gezond, maar helaas ook een sport waarbij blessures steeds om de hoek 
luren. Vooral beginnende joggers lopen een groter risico oploopblessures. Hier 
vind je enkele veelvoorkomende loopblessures. 
 
Achillespeesontsteking 
Een ontsteking van de achillespees, de pees die tussen de grote kuitspier en het 
hielbeen loopt, herken je aan een doffe of stekende pijn aan de achterkant van je 
pees, door stijfheid bij het opstaan en gespannen kuiten. Die pijn kan, als de 
blessure niet behandeld wordt, steeds erger worden. Als de pees scheurt, hebben 
we het over een achillespeesscheur of -ruptuur. 
 
Oorzaak achillespeesontsteking 
Een achillespeesontsteking kan veroorzaakt worden door herhaalde belasting van 
de pees, door bijvoorbeeld een te snelle toename van de duur en de intensiteit van 
de training. Vaak wordt de blessure veroorzaakt door lopen op een te harde 
ondergrond. Ook de stand van de voet kan een belangrijke rol spelen in de 
ontwikkeling van de blessure. De achillespees moet namelijk in een loodrechte lijn 
staan tegenover de zool wanneer de voer neerkomt. 
 
Behandeling achillespeesontsteking 
Bij een achillespeesontsteking is het vooral belangrijk rust te nemen. Verminder 
dus de trainingsomvang en leg regelmatig ijs op de pijnlijke plek. Doe een aantal 
keer per dag speciale rekoefeningen. Het verhogen van de hak ter hoogte van de 
belasting kan een goede tijdelijke oplossing zijn. Lopers die de neiging vertonen tot 
overpronatie, kunnen best schoenen kopen die dit corrigeren. Soms moet de 
patiënt ontstekingsremmers nemen. In het geval van een achillespeesscheur is een 
operatie noodzakelijk. 
Hielspoor (pijn onder het hielbeen) 
Deze blessure kenmerkt zich door pijn onder de hiel. De pijn is vaak ’s morgens het 
hevigst en neemt overdag af. De eerste klachten ontstaan vaak na een zware 
training of wedstrijd. 
Oorzaak hielspoor 
De pijn ontstaat doordat peesblad (plantair fascie) dat de hiel met de onderkant 
van de tenen verbindt ontstoken of overbelast is. Dit is de peesplaat die de voet 
helpt stabiliseren en de tenen buigen. Dat kan komen doordat de gespannen kuiten 
en achillespezen extra druk uitoefenen op het peesblad. Verminderde 
beweeglijkheid in de knie, heup en enkel kunnen ook extra druk op het peesblad 

mailto:francky.debeuf@scarlet.be
http://www.ingelicht.be/sport-en-fitness-cat
http://www.ingelicht.be/blessures-tag
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uitoefenen. Het trainen op een harde ondergrond of het dragen van schoenen met 
te weinig schokdemping en stabiliteit kunnen er een rol in spelen. 
Behandeling hielspoor 
Gun je voet rust en voer regelmatig rekoefeningen uit. Als de klachten aanblijven, 
kun je een podoloog raadplegen, die je speciale zooltjes kan voorschrijven. 
Hamstringklachten 
Bij hamstringklachten ervaar je pijn in de spieren aan de achterzijde van het 
bovenbeen. Deze klachten worden vooral veroorzaakt door sprinten of 
snelheidstraining. 
Oorzaak hamstringklachten 
Hamstringklachten kunnen het gevolg zijn van onvoldoende opwarming, verstappen 
of uitglijden, eerdere blessures of een verstoring in de balans tussen verschillende 
spieren. 
Behandeling hamstringklachten 
In de eerste plaats is het belangrijk rust te nemen, te koelen met ijs en het been 
omhoog te leggen. Als de blessure zo niet verdwijnt, zal de hulp van een 
fysiotherapeut noodzakelijk zijn. Bij een volledige afscheuring van de spier zal een 
operatie noodzakelijk zijn. 
Shin Plints 
Shin plints staat voor klachten rondom de schenen. Die klachten beginnen meestal 
bij pijnscheuten in de schenen als je loopt. Bij shin plints bestaan de symptomen 
uit pijn aan de voorkant van het onderbeen of de binnenkant van het scheenbeen. 
Oorzaak shin plints 
Shin plints is een blessure die vooral voorkomt bij beginnende lopers en bij lopers 
die de intensiteit van hun trainingen sterk vergroten. Het trainen op een harde 
ondergrond kan de blessure ook in de hand werken. 
Behandeling shin plints 
Omdat de blessure bijna altijd veroorzaakt wordt door overbelasting is rust de 
beste remedie. Na het lopen kun je je scheenbenen best afkoelen door er ijs op te 
leggen. 
Lopersknie 
In het geval van een lopersknie ervaar je een brandende pijn rondom en achter de 
knieschijf. Vaak begint de blessure met een zeurende pijn na het lopen en tijdens 
het lopen. Maar als de belasting niet wordt verlaagd, kan de pijn ook tijdens het 
lopen optreden. 
Oorzaak lopersknie 
Deze blessure kan veroorzaakt worden wanneer de knieschijf niet soepel op en 
neer kan bewegen, bijvoorbeeld wanneer je quadriceps (de spieren aan de 
voorzijde van je bovenbeen) beter ontwikkeld zijn dan de hamstrings. Ook een 
plotse toename van de intensiteit of de duur van de training kunnen een lopersknie 
veroorzaken. Ten slotte kunnen ook het veranderen van ondergrond of het dragen 
van versleten of verkeerde schoenen leiden tot een lopersknie. 
Behandeling lopersknie 
Je kunt oefeningen doen om de quadriceps en hamstrings sterker te maken, zodat 
de knieschijf soepel op en neer kan bewegen. Als je de pijn voelt opkomen, is het 
erg belangrijk rust te houden. Controleer ook eens of je schoenen niet te versleten 
zijn en of je wel de juiste schoenen draagt. Lopers die overproneren hebben vaker 
de neiging een lopersknie te krijgen. Het is daarom aan te raden dat ze schoenen 
dragen die de overpronatie corrigeren. 

 

http://www.ingelicht.be/spieren-tag
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Zonder de steun van volgende nevensponsoren zou het inrichten van onze 

Kermisloop onmogelijk geweest zijn : 

Sponsoren kermisloop 2017: 
• 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 : Vanmaele Didier kinesist uit Torhout,   Plakwerken Verhaeghe Bart, 

Apotheek Depuydt, Schepen van  de stad Torhout : Dewulf Rita, Mr. Audenaert Kristof 

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 

• Kantoor Vervaecke -Flion uit Zedelgem : Verzekeringen DVV 

• Koxx : Kok aan huis of thuis: Mevr. Vandamme Leen Jabbeke 

• Mevr. Heidi Dejaegher : Verpleging aan huis, Zwevezelestr. Torhout 

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 en Taveirne N.V uit Torhout 
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