Woord vooraf : Beste Roadrunners,
Nu de ‘Eupense kater’ werd doorgespoeld en het Oostends
‘varkentje’ netjes werd gewassen, werd het ‘tokkeltijd’.
Op 26 november rondden we het loopseizoen 2016 af met ons
traditioneel en gezellig clubfeest. De clubkampioenen zijn bekend
en werden in de bloemetjes gezet, de tombolaprijzen vlogen de
deelnemers aan het clubfeest om de oren,… Het seizoen werd in
feeststemming en in stijl afgesloten. We kregen niet alleen het
bezoek van schepen Hans Blomme, Johan Sabbe maar ook van
Philippe Geubels, Alex Agnew, Geert Hoste, Tom Boonen, Patrick
Lefevere, Michel Preud’homme, Jan Becaus en last but not least
Greet De Keyser. Van een topevent gesproken.
2016 werd opnieuw een memorabel jaar. Ik pik er maar één moment
uit. Meer dan 800 wandelaars passeerden de inschrijvingstafel van
onze midweekwandeling.
Bovendien hebben we met onze organisaties opnieuw heel wat
mensen aan het sporten gekregen. In totaal namen meer dan 1000 lopers en wandelaars deel
aan respectievelijk onze loopwedstrijd en wandeltocht.
Niet alleen was er heel veel volk, ook de reacties van de lopers en wandelaars waren
uitstekend.
Onze club blijft floreren en dit met de inzet van heel velen, zowel bestuur als leden.
Groepsgevoel is in onze maatschappij misschien al te vaak afwezig maar bij onze club kan je
dit nog terugvinden.
Lopen en/of wandelen blijven de aanleiding binnen de club voor heel wat plezier en
vriendschap. Gezellige momenten, daar is het ons toch allen om te doen.
Het bestuur zal ook in het volgende seizoen haar beste beentje voorzetten. Niets gaat immers
vanzelf. Bovendien blijft het vrijwilligerswerk.
Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te danken die op één of andere
manier bijdroeg tot het welslagen van onze talrijke activiteiten. In het bijzonder wil ik ook de
sponsors van deze evenementen hartelijk danken. Zonder hen zou er heel wat minder
mogelijk zijn.
Ook voor 2017 staat er al heel wat op stapel. We trappen 2017 af met onze gesmaakte en
gewaardeerde nieuwjaarsreceptie op 8 januari in Wijnendale. Op 3 maart volgt dan al onze
kaarting. Wees er met zijn allen bij.
De kerst-, eindejaars- en nieuwjaarsdagen komen er nu heel snel aan. Ik wens jullie nu al heel
veel vreugdevolle dagen met:
Oymo leutet/Oymo tietet/Oymo sanset/Oymo content ziet/Oymo gezoend ziet/Otmo goed
is in 2017
Herwig
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Nieuwjaarsreceptie : zondag 08 januari 2017 :
Op zondag 8 januari nodigen wij naar traditie alle leden uit naar de
parochiezaal van Wijnendale om met ons het glas te komen heffen op
2017. Iedereen is welkom, ook kinderen, verloofde enz... worden
verwacht vanaf 11uur. Met een hapje, drankje en gezellige babbel onder
vrienden zetten wij het nieuwe loopseizoen in. Tevens kan al wie in
orde is met het lidgeld voor 2017, en niet kon aanwezig zijn op het clubfeest, hier zijn
loopbroek verbonden aan het lidgeld komen afhalen. Dit is de voorlaatste kans om dit
geschenk te komen afhalen. Nadien kan het nog op de kaarting van vrijdag 03 maart 2017.
Nadien blijven alle niet afgehaalde broeken eigendom van de club.
De inschrijvingen voor dit gebeuren worden uiterlijk verwacht tegen 01 januari 2017. Om
praktische redenen zouden wij het erg op prijs stellen dat iedereen zich zou houden aan deze
deadline. Men kan zijn aanwezigheid melden hetzij via mail op het volgende adres :
wilfried.vierstraete@pandora.be of door het afgeven van de in dit Runnertje terug te vinden
inschrijvingsstrook aan een van de bestuursleden.

Clubfeest : zaterdag 26 November 2016
Op zaterdag 26 november waren ongeveer 80 personen getuige van een
schitterend clubfeest. Het eten was goed, de sfeer zat goed dus wat wil
een mens nog meer. We mogen met gerust hart terugblikken op een
geslaagd feest. Bijna iedereen ging naar huis met een of andere prijs uit
de tombola. Dank aan de milde schenkers : Tuinen en laurier Schrauwen
& Zonen en Runningcenter Brugge/Hulste voor de schitterende prijzen.
De hoofdprijs zijnde een bon voor aankoop van nieuwe loopschoenen werd gewonnen door
Gerry Moeyaert : Proficiat
Op dit feest worden de kampioenen in de verschillende disciplines in de bloementjes gezet.
Onder de prijswinnaars verdelen wij telkens een kleine 500 Euro. Jammer dat er op de
groepsfoto slechts een kleine delegatie van onze kampioenen aanwezig was. Als de trend zich
zo verder uitbouwt zullen wij in de toekomst een foto van het bestuur met sponsoren kunnen
maken ( wat toch jammer zou zijn). Misschien toch iets waar dient over nagedacht te worden.
Opdat iedereen onder ons ondertussen zijn agenda voor het volgend jaar al aan het
voorbereiden is kunnen wij nu al meegeven dat het volgende clubfeest doorgaat op :
zaterdag 25 november 2017 zelfde locatie. Alvast noteren indien men wil aanwezig zijn.

BUSJE komt zo..: CLUBUITSTAP 2017 : zondag 17 September
Op zondag 17 september richten wij zoals het bij onze club al menig jaar van toepassing is
terug een busreis in.. Het gaat deze keer richting Roosdaal. Het betreft hier een trail met
volgende keuzes aan afstanden : 5 - 15 - 26 km. Dat het Pajottenland zich alvast maar klaar
houdt . Meer gegevens hierover in een volgend Runnertje. Wie erbij wil zijn kan dit alvast
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opnemen in haar of zijn agenda. We maken er terug een gezellige
dag van, en achter de prijs zal niemand zich kunnen verschuilen om
niet te moeten deelnemen.

°Terugbetaling Ziekenfonds :
Misschien nog eventjes ter herinnering brengen : wie nog geen attest heeft binnengebracht ter
afstempeling op het secretariaat kan dit voor 2017 nog altijd aanvragen. Ook voor 2016 kan
er nog iets geregeld worden. Wie hiervan gebruik wil maken brengt een formulier ter
afstempeling binnen bij de secretaris.

° Trainingsbroek :
Vorig jaar kreeg iedereen die in orde was met zijn lidgeld voor 2016 een prachtige vest
aangeboden. Wie het wenst kan nu ( eenmalig) de bijpassende broek erbij bestellen.
Kostprijs 25 Euro. Voor bestellingen kan men terecht bij de secretaris op het gekende E-mail
adres : wilfried.vierstraete@pandora.be. Alle maten zijn in voorraad.
Verjaarden in de maand December
04/12
17/12
26/12
29/12

Depoorter Christophe
Paepe Andre
Moutton Linda
Viane Nancy

10/12 Debeuf Nico
20/12 Van de Geughte Fernand
28/12 Vanbeveren Dirk

01/01 Vandermeeren Lievin
18/01 Kimpe Paul
26/01 Denolf Geert

Verjaarden in de maand Januari:
15/01 Blomme Christine
26/01 Claeys Hedwig
28/01 Dewulf Marc

08/02
14/02
17/02
22/02
26/02

Verjaren in de maand Februari :
11/02
15/02
19/02
26/02
28/02

Mattheus Dirk
Vanbeveren Fernand
Vandamme Björn
Lietaert Bart
Debou Els

Mestdagh Dries
Wackenier Patrick
Allegaert Frederick
Aelter Kathy
Sans Robert

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!!!!!!
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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 :
01/01/2017
Zondag
Torhout : Katertocht zaal Midi ( Sivi )
6-12-15-21 km
06/01/2017 Vrijdag
Bovekerke : zaal d'oude schole
5-12-15 km
07/01/2017 zaterdag
Hooglede : Gietenhove
7-10-15-20km
08/01/2017 zondag
Zwevezele: CC de Wissel
5-7-10-13-18-22km
14/01/2017 zaterdag
Staden : vrije Basisschool
5-10-15-20 km
15/01/2017 zondag
Veldegem : Stapsteen
6-12-18-21km
21/01/2017 zaterdag
Koekelare : De Balluchon
5-6-9-14-17-23 km
22/01/2017 zondag
Diksmuide : Brandweer
5-8-12-17-22-30
28/01/2017 zaterdag
Oostkamp : Refter st-Pietersschool
4-8-12-15-21-30
29/01/2017 zondag
Aalter : Emmausinstituut
6-12-20 km
04/02/2017 zaterdag
Gits : sporthal Dominiek Savio
4-6-10-15-20km
05/02/2017 zondag
Oostduinkerke : de witte brug
7-12-18-24km
11/02/2017 zaterdag
Lichtervelde OC De Schouw
4-8-12-16-23km
12/02/2017 zondag
Ruddervoorde : d' Oudekerke
5-7-10-13-18-22km
18/02/2017 zaterdag
Ichtegem: CC De ster
5-8-13-17-21 km
19/02/2017 zondag
Oostende : openluchtcentrum duin&zee
6-12-18-24-30km
25/02/2017 zaterdag
Tielt: Atheneum
6-12-18-24 km
26/02/2017 zondag
Jabbeke : vrijetijdscentrum
4-7-13-21-30 km
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 :
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
Zaterdag 25 november 2017: Ledenfeest RRT : Lichtervelde

Kaarting : Vrijdag 03 maart 2017 :
Ondertussen zou iedereen die in orde is met zijn bijdrage ( voor het lidgeld) ook 10
kaarten voor deze kaarting moeten gekregen hebben. Mogen wij jullie vragen om deze op
de een of andere manier aan de man te willen brengen. De club deelt gedurende het
loopseizoen menig keer geschenken uit. Denk dat iedereen onder ons wel tot het besef
komt dat die niet zomaar uit de hemel komen gevallen. Mogen wij daarom vragen aan
iedereen om voor deze aangelegenheid eens een inspanning te doen opdat we volgend
jaar misschien kunnen stellen dat 99% van onze leden hun toebedeelde kaarten verkocht
zal hebben. Wie meer kaarten wens kan die nog altijd aanvragen op het secretariaat.
Vanaf 50 verkochte kaarten voorzien wij één speciale prijs.
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° Runningcenter criterium van West-Vlaanderen 2017
Een nieuw jaar brengt ook traditiegetrouw een nieuwe editie van dit criterium met zich
mee. Alle wedstrijden uit het verleden hebben terug hun medewerking toegezegd.
Volgende aanpassingen zullen in 2017 worden doorgevoerd :
° Er wordt één damesreeks toegevoegd namelijk voor alle
dames ouder dan 55 wordt er een afzonderlijk klassement
opgemaakt. Zodat deze lady's niet meer moeten optornen
tegen het jonge geweld.
° Tweede aanpassing aan het reglement : Wie in aanmerking wil komen voor de extra
prijs dient 8 i.p.v. 7 wedstrijden gelopen te hebben.
Ook voor 2017 wordt er een prachtige pullover voorzien voor allen die de acht wedstrijden
van de twaalf lopen.
Noteer alvast volgende data in jullie agenda :
RUNNINGCENTER –HOUTLANDCRITERIUM powered by Scott
2017 (editie 26)
Algemene voorwaarden en reglement zie www.sportu.be – mail: info@runningcentercriterium.be

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

da
g

datum

gemeente

startuu
r

Info

EERNEGEM
OUDENBURG

Afstand
HEREN
DAMES
10 km
10 km
10 .7 km 10.7 km

Za.
Za.
Ma
.
Za.
Wo
Vr.
Za.
Za.
Vr.
Vr.
Za.
Za.

18/03/2017
25/03/2017

15.15 uur
16.00 uur

0476/97.08.27
059/56.84.47

17/04/2017

ICHTEGEM

10,5 km

10,5 km

16.00 uur

0494/07.98.95

29/04/2017
24/05/2017
02/06/2017
24/06/2017
01/07/2017
21/07/2017
04/08/2017
12/08/2017
26/08/2017

GISTEL
JABBEKE
ZWEVEZELE
EGEM
KOEKELARE
BEKEGEM
ARDOOIE
TORHOUT
KEIEM

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

10 km
10 km
7,395km
9.9 km
9 km
7,5 km
10 km
5,9 km
10,8 km

15.30 uur
19.45 uur
19.30 uur
17.00 uur
16.00 uur
15.30 uur
19.15 uur
15.15 uur
15.30 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
0471/77.12.93

EINDSTAND MARATHONKLASSEMENT RRT 2015 - 2016
De mooiste kerstboom gaan kopen, de lampjes ontwarren en testen,
voorzichtig bal per bal uit de doos halen en de kerstboom versieren.
Snuffelen in de vele reclamefolders die de brievenbus dag na dag
vullen. Ideetjes opdoen voor een lekker, gezellig feestmaal. Bij
valavond door de winkelstraten lopen en genieten van de vele
lichtjes en de kerstmuziek die een bijzondere sfeer oproepen.
Kijken naar mooi versierde etalages en feestkleding om daarna
Glühwein te drinken aan een kraampje op de kerstmarkt. Misschien
wel de schaatsen ombinden en voor één keer dit jaar toch een paar
rondjes riskeren op de schaatspiste die voor de gelegenheid werd
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aangelegd voor het stadhuis. Of doen we dit op onze leeftijd net niet meer om kwetsuren te
vermijden? Kinderen die met veel moeite nieuwjaarsbrieven zitten te schrijven, of worden ze
nu geprint, gemaild of is er daar geen tijd meer voor? Het lijken stuk voor stuk tafereeltjes uit
een schilderij. Maar het bestaat echt want ik heb het afgelopen weekend al mogen ervaren.
Het betekent wel dat we opnieuw een jaartje minder jong zijn en dat ons
marathonkampioenschap beslecht is. Dit jaar zat het venijn duidelijk in de staart. Eind
september trok de familie Schrauwen naar de marathon van Berlijn en Dominiek loodste Lien
naar een persoonlijke besttijd van 3:25:50. Dat is 1min 37 sneller dan haar record dat ze vorig
jaar liep in de marathon van Eindhoven. Metéén een toptijd maar 14 dagen later trok Liesbeth
Cappon naar Eindhoven met als doel deze tijd te verbeteren maar ze strandde op 3:27:20. Zeer
sterk voor een eerste marathon en vele leden dromen van een tijd onder de 3h30. Zag het er
heel lang naar uit dat we geen marathonpodium zouden hebben bij de dames, staan er plots 2
dames in de top van het klassement. Bij de heren was het spannend tot de laatste dag want 5
leden trokken op 30 oktober naar de marathon Brabant te Etten-Leur om de eindstand in zijn
definitieve plooi te leggen. Patrick Decorte liep er zijn eerste van dit seizoen en het was
onmiddellijk raak. Met 2h57 de enige dit jaar die onder de 3h loopt en metéén ook de nieuwe
clubkampioen. Nico Boussauw en Henk Seynaeve die tot voor Etten-Leur de tussenstand
aanvoerden met hun tijd gelopen tijdens de “Nachtmarathon” kwamen er ook aan de start.
Beiden verbeterden hun “nachttijd” en staan samen met Patrick op het marathonpodium van
het seizoen 2015 – 2016. Nico Debeuf, die dit seizoen geen enkele Belgische marathon liep,
kwam als 4e Roadrunner aan in Etten-Leur en wordt ook vierde in het eindklassement met zijn
3:26:31 gelopen in Shanghai. Marc Vlaeminck, onze 5e vertegenwoordiger, kreeg het lastig
naar het einde toe maar finishte nog onder de 4h. Frederick Allegaert liep zijn eerste marathon
in Berlijn net onder de 4h30 en sluit daarmee het klassement van dit seizoen.

MARATHONKAMPIOENSCHAP 2015 - 2016
NR

NAAM

°JAAR

TIJD

PLAATS

DATUM

1

DECORTE PATRICK

1960

2:57:19 Marathon Brabant Etten-Leur

30/10/2016

2

BOUSSAUW NICO

1974

3:14:09 Marathon Brabant Etten-Leur

30/10/2016

3

BOUSSAUW NICO

1974

3:14:44 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout

17/06/2016

4

SEYNAEVE HENK

1971

3:17:45 Marathon Brabant Etten-Leur

30/10/2016

5

SEYNAEVE HENK

1971

3:20:49 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout

17/06/2016

6

SCHRAUWEN LIEN

3:25:50 Marathon Berlijn

25/09/2016

7

SCHRAUWEN DOMINIEK

1956

3:25:50 Marathon Berlijn

25/09/2016

8

DEBEUF NICO

1971

3:26:31 Shanghai Marathon

8/11/2015

9

HOSTENS IVAN

1963

3:27:12 DVV Antwerp Marathon

17/04/2016

3:27:20 Marathon Eindhoven

9/10/2016

10 CAPPON LIESBETH
11 DEBEUF NICO

1971

3:33:42 Marathon Brabant Etten-Leur

30/10/2016

12 VANDENBROUCKE KOEN

1966

3:35:43 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout

17/06/2016

13 COUSSEE KOENRAAD

1963

3:35:51 Marathon Athene

8/11/2015

14 COUSSEE KOENRAAD

1963

3:38:48 Biermarathon Puurs

5/06/2016

15 HOSTENS IVAN

1963

3:41:41 Biermarathon Puurs

5/06/2016

16 DEMOORTELE JOHAN

1961

3:45:12 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout

17/06/2016
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17 SCHRAUWEN DOMINIEK

1956

3:51:50 Marathon Kasterlee

15/11/2015

18 VLAEMINCK MARC

1966

3:54:04 Marathon Brabant Etten-Leur

30/10/2016

19 VANDAMME BJORN

1976

3:55:01 Marathon Nacht Van West-Vl. Torhout

17/06/2016

20 LIETAERT BERT

1978

4:09:31 DVV Antwerp Marathon

17/04/2016

21 HOSTENS IVAN

1963

4:15:54 Maasmarathon Visé

8/05/2016

22 ALLEGAERT FREDERICK

1982

4:26:37 Marathon Berlijn

25/09/2016

Kampioenschap 2015-2016 :
Zoals reeds eerder vermeld, werden onze kampioenen in de verschillende reeksen tijdens het
ledenfeest op een gepaste manier in de bloemen gezet. Niet minder dan 500 euro waren onder
de verschillende reeksen te verdelen. Liesbeth Cappon kroonde zich bij de dames tot
algemeen kampioene en bij de heren ging Nico Boussauw met deze eer lopen.
De resultaten voor het kampioenschap 2015-2016 zien eruit als volgt :

Algemene kampioenen 2015/2016 : Cappon Liesbeth & Boussauw Nico
Naam
Vanbeveren Dirk
Hostens Ivan
Vanbeveren Fernand
Demoortele Johan
Boussauw Nico
Vandewalle Pascal
Nolf Pol
Demoortele Marnix
Vierstraete Wilfried
Seynaeve Henk
Dewulf Marc
Vandenbroucke Koen
Knockaert Roger
Naam
Cappon Liesbeth
Vandendriessche Lut
Knockaert Georgette
David Linda
Naam
Decorte Patrick
Boussauw Nico
Seynaeve Henk

wedstrijdkilometers

algemene kilometers
2186,00
2025,00
1661,00
1571,00
1030,00
1013,00
742,20
679,00
632,88
301,70
160,20
150,20
142,80

141,60
428,40
736,00
505,40
153,00
451,80
725,10
427,40
296,40
297,40

5
1

2

wedstrijdkilometers

algemene kilometers

896,00

5

816,15
497,60

2
1

Marathon mannen
2.57.19
3.14.09
3.17.45

5
2
1

1377,40
718,00
444,25
422,54

5
2
1

Marathon vrouwen
5
2
1

Schrauwen Lien
Cappon Liesbeth

3.25.50 5
3.27.20 2

De kolom met cijfers 5,2 en 1 geven het aantal bonnen weer die gewonnen werd.
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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 Patrick Decorte die op een
wonderlijke manier ons weet mee te nemen in zijn zoveelste marathonavontuur.
.
Marathon 38 : 30 10 2016 Etten-Leur
Meer dan twee jaar geleden, eigenlijk grotendeels afscheid genomen van de marathonsport,
duidelijke voorkeur voor trails. Net voor de zomer toch even gedacht aan nieuwpoort-ieper,
maar bleek die zondag te zijn dat we naar de
Moezel vertrokken, dus plan rap opgeborgen. En
toch, kriebelde klein beetje, dus kwam EttenLeur in beeld. Nico zag het direct zitten, hoorde
dat ook marc, henk en andere nico eventueel
zouden gaan, zodoende werd het plan concreet.
In augustus goed gelopen op 45 km trail in
Maarkedal, eerste week september 117 km, met
o.a. 39 elfbergentocht, kilometers op zich
mochten geen probleem zijn. Ook de volgende
weken constant 95 à 115 km per week. Waar ik
me wel zorgen over maakte: in juli en augustus
had ik wat strandlopen en paar stratenlopen
meegepikt, maar in de negen weken voor de marathon helemaal niets meer. Velen zegden me
dat ik marathonkampioen ging worden, en onder de drie uur ging eindigen. Het eerste was
geen doel op zich, maar moest haalbaar zijn, over het tweede had ik echt grote twijfels. Ik
testte mezelf eens langs de treinroute, eens vijf kilometer rap lopen, daarna nog drie keer een
rappe kilometer, en dat voelde echt niet goed aan. Lichaam had daar geen goesting in, kopje
nog veel minder. De laatste twee weken bouwde ik serieus af, en dat voelde eigenlijk niet
goed aan, maar ja, ik weet ondertussen dat ik me nooit goed voel als de marathon dichterbij
komt.
Enfin, om 7 u vertrokken we in Torhout met nico en marc. Marc heeft overigens nog
vertrouwen in de medemens, in de bak van zijn camionette lagen nogal wat zakken cement, en
die lagen daar nog altijd toen we ’s avonds terug arriveerden op de carpool. Schitterend weer,
zon en ongeveer geen wind, daar moesten we alvast niet over zagen. We waren ruim op tijd
en kuierden nog wat door het stille en zonnige centrum, we zagen al rap onze andere
roadrunners, henk en nico. Ook nog een koffietje in het café waar ik in 2011 gezeten had na
de marathon. Je kan daar westvleteren krijgen, 16 euro voor de westvleteren 12°!
Tegen halftwaalf staan we in het startvak, ik babbel efkens met gino casier. Dan zijn we weg,
ik voel me altijd goed als de zon van de partij is. Ontspannen loop ik de eerste kilometers door
het centrum, dan moeten we al rap de eerste keer de ramp over. In de eerste zeven kilometers
is het beetje zoeken, ik doe mijn best om niet te rap te lopen. Het plan was om de eerste ronde
à 14/u te lopen en dan de tweede toer klein beetje rapper. Maar dat lukt niet, ik moet me
constant beetje inhouden om niet aan vijftien te lopen. Ik probeer telkens om maat te vinden
die beetje onder de 15 loopt, efkens lijk ik mijn maat gevonden te hebben. Jonge Nederlander
die paar kilometer naast me loopt, maar dan versnelt. Achteraf zie ik hem aan de aankomst en
in de kleedkamer, blijkt één van de vier Nederlanders te zijn die naar het WK 100 trekt in
Spanje in november. Bram van Rijswijk liep de marathon als training en kwam aan in 2u51,
‘T RUNNERTJE ‘2016

8

Gino in 2u42. Ondertussen had ik frankie leus in de mot, liep in groepje niet te ver voor me,
maar zij gingen duidelijk stapje te rap. Toch kom ik wat dichterbij, na tien kilometer zie ik het
groepje uit mekaar vallen, voor mij het sein om het gat dicht te lopen.
De eerste elf kilometer liep ik constant tussen 14,3 en 14,8, de volgende twee km waren
boven de 15.
Ik parkeer me tijdje in wat er overblijft van het groepje en zeg dag tegen frankie, die constant
naar zijn adem snakt. Na 17 km moet hij eraf, hij geeft op na ca 24 km, problemen aan zijn
voet, staat er op zijn blog. Op die blog staat ook dat hij de volgende dag al terug aan het
trainen is, rare jongen toch. Na 19 km blijven we nog met drie over, dan komen we tussen de
massa, en identiek hetzelfde fenomeen als in 2011:
Ik heb het gevoel dat die andere twee sterker zijn, maar als ik in de ambiance kom, geef ik er
een snok aan, ik zie die andere twee niet meer terug. Meteen ben ik goed gelanceerd voor de
tweede helft.
Ik draai in 1u26’42. Ik was al klaar om mijn plannen bij te stellen en te gaan voor 3u05, maar
minder dan 1u27, dat doet me besluiten dat ik ca zes minuten mag toegeven in tweede ronde,
toch het proberen waard. Ik kom bij jonge gast uit Ieper, hoop efkens dat we samen à 14 in het
uur verder kunnen, maar hij lijkt me teveel te vertragen, dus besluit ik maar door te gaan. De
zon blijft zalig meewerken, en wat ik al beetje vergeten was van de vorige keer, eigenlijk echt
mooi en rustig parcours. Ik heb besloten dat ik zolang mogelijk moet proberen 14 in het uur te
halen, dat ik dan zeker onder de drie binnenkom. Ondertussen raap ik regelmatig een loper op,
één passeert mij. Tussen km 14 en km 35 blijf ik mooi tussen 14 en 14,8, dat is eigenlijk
geruststellend. Maar zoals ik maar al te goed weet, de echte start van een marathon is aan km
32! De laatste zeven krijg ik toch wel zware benen, in mijn hoofd voelt het ook beetje ijl.
Zes km voor het einde passeert de man uit Ieper me, die heeft heel goed ingedeeld, was dus
beter toch bij hem gebleven. Maar geen paniek, ik wens hem succes en besef dat ik mijn eigen
finish moet lopen. Van 36 tem 41 zakt het tempo, het is nu tussen 13,3 en 13,8.
Toch regelmatig rekensommetje maken, er is geen reden tot paniek, maar toch kan ik het niet
laten om regelmatig op horloge te kijken. Daar is de ramp voor de laatste keer, en dan komt
het bordje van de 40. Nog 13 minuten voor iets meer dan twee kilometer, nu ben ik helemaal
gerustgesteld. De allerlaatste kilometer is de enige waarin ik geen 13 meer haal, het is dan nog
12,9. Die laatste seconden interesseren me echt niet, ik geef toe aan mijn vermoeidheid en
probeer vooral te genieten van mijn laatste rechte lijn en van de aanmoedigingen. Veel
mensen roepen, maar toch iets minder dan in 2011, nu word ik achttiende, toen zesde,
volledig mijn eigen schuld dus dat er minder enthousiasme is. Efkens mijn vuist uitsteken
naar het horloge, wreed content dat ik nog een laatste keer onder de drie liep in mijn
nadagen!Daarna naar het zwembad, daar grote sjans: net zoals in 2011 ga ik het al te diepe
zwembad niet in, ik stap in het kinderbad. Een vriendelijke redster komt me direct redden en
vertelt dat er aan de andere kant een mooi en veel warmer zwembad met brubbelbad is. Ik
geniet daar een half uur helemaal alleen in het zwembad, danke ollands meisje!Dan zie ik
mijn maten terug, iedereen veilig aangekomen, marc efkens geflirt met opgave, maar gelukkig
toch beslist om uit te lopen.
18/307

2u57’20

‘T RUNNERTJE ‘2016

2° M55

9

als tweede in de rij krijgt Guido Declerck het woord. Dank voor het vele
en lange opzoekingwerk die vooraf is gegaan om dit op te maken
:25 jaar RRT-marathons (deel 4)
Zoals in het vorige nummer reeds gemeld, heb ik me ook
gewaagd aan het opstellen van marathonclubklassementen
per leeftijdscategorie. Ik herhaal nog eens dat ik daarbij de
noodzakelijke vereenvoudigingen heb moeten doorvoeren,
waardoor er discussie kan ontstaan over het al dan niet
voorkomen van een (ex-)lid in een bepaald subklassement.
De leeftijd heb ik immers berekend door het geboortejaar
af te trekken van het RRT-kalenderjaar waarin de bewuste
marathontijd in het Runnertje werd opgenomen. Er is dus
geen rekening gehouden met de exacte geboortedatum,
noch met de exacte datum waarop de wedstrijd werd
gelopen.
Voor de afzonderlijke klassementen – zowel bij mannen als bij vrouwen - heb ik er voor
gekozen om vanaf de leeftijd van 35 jaar per 5 jaar een veteranencategorie te maken.
Verder werden de klassementen per categorie telkens beperkt tot max. 10 mannen en max.
5 vrouwen.
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Deze klassementen zijn afgesloten na het 25ste seizoen van het bestaan van de club.
Marathons die het voorbije seizoen werden gelopen zijn daar dus niet meer in opgenomen.
Anders was ik mijn 1ste plaats in de laatste categorie kwijtgespeeld aan Dominiek, die in
Berlijn een toptijd van 3:25:50 wist neer te zetten. Proficiat!
In naam van allen dank aan Patrick en Guido die tijd hebben vrijgemaakt om bovenstaande
neer te pennen. Ook wensen wij Guido spoedig herstel toe en hopen hem binnenkort terug te
mogen ontmoeten bij het beoefenen van onze hobby.

° Innige deelneming :
Op 26 oktober ging Mr.. Vierstraete André van ons heen. Geboren te Torhout op 31
januari 1927. Hij was de vader en schoonvader van onze leden Vierstraete WilfriedDekeyser Rita
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
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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

°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

Aan alle leden wensen wij prettige eindejaarsfeesten toe. Moge het
nieuwe jaar brengen wat jullie ervan verwachten. En tot slot
misschien nog het volgende :
Bij leven en welzijn hopen wij jullie te ontmoeten op de
nieuwjaarsreceptie van zondag 08 Januari 2017. Gelieve hieronder
het inschrijvingsstrookje voor deze nieuwjaarsreceptie aan te treffen :
INSCHRIJVING Nieuwjaarsreceptie : zondag 08/01/2017
Naam……………………………………………………………………………………………
Voornaam……………………………………………………………………………..………..
Zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie van de Roadrunners Torhout op
zondag 8 januari 2017 vanaf 11u in de parochiezaal van Wijnendale.
o met partner
o zonder partner
Uiterste inschrijvingsdatum 1 januari 2017 om 24 uur
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