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Woord vooraf 

 

Beste Roadrunners, 

 

Bij het begin van het jaar schreef ik nog enthousiast: ‘Dat we een 

club zijn die niet kan stilzitten, is een publiek geheim. Het is dan 

ook niet toevallig dat we op 26 januari een fantastische trail 

organiseerden. De commentaren waren lovend. Het maximaal aantal 

toegelaten lopers nl. 350 werd probleemloos gehaald. We moesten 

zelfs een aantal lopers ontgoochelen. Dank aan de parcoursbouwers 

en alle vrijwilligers die er ook van deze derde editie iets moois van 

maakten. 

Ook in 2020 zijn we dus al volop bezig om er een schitterend 

clubjaar van te maken. Onze leden en de steun van onze trouwe 

sponsors verplichten ons daar ook toe.  

2020 wordt zonder enige twijfel een jaar boordevol uitdagingen, 

verrassingen, activiteiten,…. We kunnen het ons immers niet permitteren om op onze 

lauweren te rusten. We kijken er in ieder geval al naar uit en zullen er verder het beste 

proberen van te maken.  

Een volgende afspraak staat ongetwijfeld bij alle leden al met stip genoteerd: 6 maart vindt de 

kaartavond plaats voor allen die de Roadrunners een warm hart toedragen. Wees er allen bij in 

Wijnendale!’  

En toen begon ook voor onze club de grote ‘leegte’ en konden we beginnen schrappen. Geen 

loopwedstrijd, geen wandeltocht, geen tweedaagse clubuitstap, geen ontbijtrun, geen frieten 

ter afsluiting van het winterseizoen, geen clubfeest, geen nieuwjaarsreceptie, geen trail in 

januari 2021, geen kaartavond in maart 2021. Voor de rest van onze activiteitenkalender 

zullen we nog even moeten afwachten. 

Het is duidelijk dat 2020 in ons geheugen gegrift zal staan als het jaar van corona. We 

proberen ook als club geleidelijk aan de draad weer een klein beetje op te pikken waar 

mogelijk en toegelaten. Het belangrijkste is uiteraard dat we met zijn allen gespaard blijven 

van de gevolgen van dat kleine beestje. 

Aangezien we in 2020 niet meteen als club hebben kunnen functioneren, heeft het bestuur 

besloten om het lidmaatschap voor het volgende clubjaar gratis met één jaar te verlengen. Op 

die manier willen we alle leden bedanken voor hun begrip. 

Uiteraard hopen we dat we snel weer activiteiten kunnen organiseren waarop we met zijn 

allen kunnen bijeenkomen. Hou het gezond en hopelijk tot heel snel. 

 

Herwig 

 

 
 

 

Lidgeld voor seizoen 2021 : 

2020 trekt zich met een slakkengangetje naar zijn einde. Bladeren vallen van de bomen en de 

koude korte dagen beginnen zich te laten gevoelen.  De herfst doet zijn intrede en bijgevolg 

zou het  Tijd geworden zijn   om als secretaris de lade te open en het lidgeld voor het nieuwe 

seizoen te innen.  Daar er ergens begin dit jaar een beestje op ons werd losgelaten vanuit 
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China ( door iedereen nu toch wel gekend en gehaat als zijnde Convid19 ) die onze 

clubwerking en nog veel meer andere zaken voor de kloten heeft gemaakt hebben wij vanuit 

het bestuur geoordeeld om iedereen die dit jaar lid was ook voor volgend jaar lid te 

maken zonder bijkomende kosten. Daar er dit jaar geen clubwerking, lees activiteiten 

konden worden georganiseerd zou het stom zijn om het geld uit jullie zakken te kloppen en 

lidgeld te vragen. Bijgevolg blijft iedereen die lid was in 2020 ook bij ons ingeschreven 

zonder bijkomende kosten. De kosten voor de verzekering enz. zullen worden gedragen 

door de club.  

Wie echter geen gebruik wil maken van dit aanbod kan dit steeds melden op het toch bij velen 

gekende E-mail adres zijnde  : wilfried.vierstraete@pandora.be. 

Indien er geen lidgeld dient betaalt te worden vervallen ook de zitdagen die normaal voorzien 

waren op 5 en 12 november. 

Om tegemoet te komen aan de veiligheidsmaatregelen die ons met het tikken van de klok 

langs allerlei kanalen om de oren worden geslagen zal de lidkaart samen met het nodige 

formulier dat dient voor een tegemoetkoming op het lidgeld via het ziekenfonds met de post 

worden bezorgd.  

Nieuwe leden kunnen nog steeds aansluiten : die betalen dan 40 Euro  

 

Clubfeest : zondag 22 November 2020  

Zondag 22 november zou normaal gezien opnieuw een van de 

hoogtepunten van het jaar geweest zijn doch de omstandigheden 

hebben er anders over beslist. Gedaan met feesten, leute en 

plezier maken in groep. Gedaan met tafelen met vrienden....alles 

naar de vaantjes. Wie had dit gedacht toen 2020 ( schoon getal 

hé) zich op gang trok. Vrome nieuwjaarswensen die toen 

uitgesproken werden  zijn ondertussen achterhaald. Een virus 

dat toen ver weg in China zat bleek rapper dan iedereen had kunnen denken aan onze 

achterdeur te staan. Ons leven kreeg met een klap een andere wending. Zo ook dienen wij ons 

ondertussen aan te passen aan de gevraagde aanpassingen ons opgelegd door de regering. 

Bijgevolg buigen wij het hoofd en moeten wij met tranen in de ogen ons 30-ste ledenfeest op 

hold zetten. Geen viering, geen kampioenschap ........Jammer , doch noodzakelijk om het 

beestje een halt toe te roepen. 

 

Nieuwjaarsreceptie 2020 : 

 
Ook hiervoor werpen wij de handdoek. Op zondag 10 januari zullen wij onze 

nieuwjaarswensen niet kunnen overmaken via deze receptie.  Hopelijk wordt 2021 een beter 

jaar en kunnen wij  ( hetzij gedeeltelijk ) toch weer overgaan naar de normale gang van zaken. 

 

 Marching 2019 : 

 

De Marching is reeds lang begraven en noemt nu eigenlijk " Walking in Belgium " dit om het 

natuurlijk in het Nederlands gezegd te krijgen. Voor het leken onder ons nog eventjes 
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verduidelijken wat dit boek te bieden heeft : "  De Walking  " is een boek die alle gegevens 

herbergt over ( +/-) alle wandeltochten in België.  Naast startplaats, afstand enz.. zijn er ook 

gegevens aangaande de respectievelijk tocht in terug te vinden. Dit boek kan door onze 

clubleden besteld worden op een van de voorvermelde zitdagen tegen de luxeprijs van 2 

Euro . Daar wij er slecht een 20 tal in bestelling hebben is het wenselijk om er opnieuw als 

de kippen erbij te zijn. Ook hier is het voor de rappe.... wie eerst komt eerst maalt zegt een of 

ander spreekwoord . Wie er eentje wil bestellen kan dit doen door een mailtje te zenden naar : 

wilfried.vierstraete@pandora.be. We zien dan nog wel hoe we die bij jullie terecht zullen 

kunnen laten komen.. 

 

Wintertraining 2020/2021 : 

 
Met het vroeger duister worden zijn wij ( sommigen althans) verhuisd van het 

Groenhovebos naar de piste van Torhout. Doch door de gekende 

omstandigheden zijn ook hier noodzakelijke aanpassingen van toepassing : 

 

 Beste Roadrunners, 
  

Gezien de coronatoestand organiseren we de komende maanden (wellicht tot het moment dat 

we weer naar Groenhovebos kunnen gaan) geen trainingen of groepsactiviteiten op het 

sportstadion in Torhout. Wel is er de mogelijkheid om zonder sportkaart gebruik te maken 

van de Finse piste op het stadion en dit tijdens de openingsuren  (ma - vr 8.30 - 22u;               

za 9 - 17u; zo 9 - 12u). 

  
Om de verlichting aan te leggen op de Finse piste, staat een rode drukknop net achter de hoek 

rechts wanneer je naar boven loopt naar de voetbalvelden.  Een druk op de kop zorgt voor 15 

minuten verlichting op de Finse piste. 

  
De atletiekpiste en polyvalente baan kunnen alleen gebruikt worden wanneer ze niet exclusief 

door een andere vereniging is gehuurd. 

  
Voor individuele sporters zijn er voorlopig geen kleedkamers beschikbaar. 

  
We vragen uitdrukkelijk om bij het lopen de coronaregels goed te volgen in jullie en ons aller 

belang. 

  
  

 

 °  De Verloren Kost trail  :  zondag 24 januari 2021 

 
Ook deze inrichting komt te vervallen daar inrichten met de huidige 

gevraagde maatregelen niet tot de mogelijkheid behoord. Geen douches , 

kleedkamers, contact vermeiden enz... het  laat ons geen keuze. Voor de 

liefhebbers van dit gebeuren is er misschien nog een lichtpunt aan het einde 

van de tunnel : we hebben het plan opgevat  (om indien de toestand dit 

mogelijk maakt) een twee  daagse in te richten in het najaar. Met het vallen van de bladeren 

zal misschien ook het virus min of meer uit ons leven zijn gebannen. De zaterdag ( datum nog 

nader te bepalen zou een wandeling en de zondag een trail kunnen ingericht worden op +/- 
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hetzelfde parcours. Dit moet zeker tot de mogelijkheden behoren mits hier en daar een kleine 

aanpassing toe te passen . Zoals jullie zien is er nog leven na de dood en hoop doet leven ook 

al is die zeer klein....... 

 

° Wandeltocht : woensdag 25 Augustus  te Wijnendale 

Heden nog positief nieuws hierover. Voorlopig laten wij dit op de kalender staan en wachten 

verdere evolutie af. Misschien is er tegen augustus een of ander bedrijfje die een prikje of 

pilletje op de markt zal brengen om ons te vaccineren, wat ons terug naar een normaal leven  

kan brengen. 

 

° Wedstrijd : 22 ste Torhoutse Bosloop 2021 

 Indien er geen verandering komt in de toestand en de maatregelen die nu gevraagd worden 

niet versoepelen hebben wij binnen het bestuur beslist om volgend jaar niet in te richten. 

Ondertussen kijken wij de kat eventjes uit de boom en misschien met heeeeeeel veel geluk 

komt er na regen zonneschijn en kan er toch iets uit onze hoed worden getoverd.  

                          Verjaren in de maand November :  

   08/11 Lemaire Peter 

08/11 Vandenameele Martine  09/11 Balanck Hugo 

13/11 Vandenberghe Lut   15/11 Adam Robert 

      20/11 Nolf Pol 

22/11 Popelier Patrick 

24/11 Willaert Luc 

 

Verjaren in de maand December : 

04/12  Depoorter Christophe  10/12 Debeuf Nico 

17/12  Paepe André   20/12 Van Der Geughte Fernand   

22/12  Boddin Dina                                                                                                                                               

26/12  Mouton Linda     

Verjaren in de maand Januari : 

02/01  Knockaert Ivan 

12/01  Deroo Carine   15/01 Blomme Christine 

18/01  Kimpe Paul   26/01 Claeys Hedwig 

26/01  Denolf Geert                         28/01   Dewulf Marc  

 

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…Traktaten zijn gezien de huidige 

toestand niet van toepassing.  

Wandeltochten :   

Ook hier hakt  de Corona er goed in. Sedert de uitbraak van het virus in maart zijn er 

praktisch geen wandeltochten meer ingericht geworden. Goede zielen die het niet gewoon 

waren  om in de zetel te blijven hangen, sprongen  in de bres om een of ander alternatief uit te 

werken..  
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Gelieve hieronder een lijst terug te vinden met alle 

gegevens aangaande de organisaties die door 

vrijwillig op poten werden gezet. Inschrijven voor 

een van deze tochten  is niet nodig. Er kan op eigen 

initiatief worden gestart. Start en aankomst tijden 

worden door het individu zelf bepaald . De 

wandelingen die ook mogen en kunnen gelopen 

worden  zijn volledig en degelijk uitgepijd. Wij met 

de Road Runners hebben ook iets in deze zin gedaan  

( zie Bos de Maere ) doch de bepijling is ondertussen 

verdwenen daar wij van de provincie geen toelating meer hebben gekregen om het parcours 

vanaf september verder te uit te bouwen  in het bos van het kasteel. Wie nood heeft aan een 

degelijke uitgepijlde tocht waarin veel natuur in verwerkt zit kan nog steeds terecht op de 

parking van het bos de Maere aan het kasteel  d' aertrycke. Zie bijgaande foto . Dit bord 

waarop alle afstanden en  de soort bewegwijzering is aangebracht is terug te vinden aan de 

ingang van het park. 

Zijn ook met stip te noteren : De uitgepijlde tochten in Eernegem met keuze uit 

6,12 of 16 km  die  allen vertrekken van op het  kasseileggersplein. Dank aan 

wandelclub Koekelare voor het uitpijlen en inrichten van deze tochten. De te 

volgen pijlen zijn terug te vinden op bijgevoegde foto. Tevens is er vanuit 

Zedelgem iets gelijkaardigs op poten gezet die naar het schijnt ook super tof is om 

te lopen en/of te wandelen. Verder staan nog op het programma :  

 

begin       einde           inrichtende club                       startplaats                                        km 

2/okt 1/nov TREKVOGELS BOEKHOUTE BASS'CUL, DORP 48,BASSEVELDE 5-12-15 

17/okt 1/nov PADSTAPPERS G'BERGEN KERK, SCHENDELBEKE 2 x 10 

2/okt 1/nov 
REIGERSTAPPERS 

VINDERHOUTE 
PARKING RECYCLAGEPARK LANDEGEM 7,5 - 14 

3/okt 2/nov NATUURVRIENDEN DEINZE STATIONSSTRAAT 19, 9850 DEINZE 2x6-11-13 

12/sep 8/nov 7 MIJLSTAPPERS MOORSELE ACHTERAAN DE KERK, GULLEGEM 7*,7 - 12 

25/sep 8/nov 7 MIJLSTAPPERS MOORSELE OC DE STEKKE MOORSELE(*) rolstoelgebruikers 7*,8,10,13 

25/okt 9/nov AVIFLORASTAPPERS STADION,BOLLEWERPSTRAAT?INGELMUNSTER 6-9-12-18 

1/nov 10/nov ZILVERDISTEL SPORTHAL,OUBURG 63, OUDEGEM/DENDER 5 - 12 

27/okt 12/nov DE TEXTIELTREKKERS TIEGEM,KERK 6-12-18 

8/nov 15/nov WASE STEINBOCKVRIENDEN GYSELSTRAAT 83,NIEUWKERKEN-WAAS 5 - 9 

15/sep 15/nov LEVENSLIJN DAMME SPORTCOMPLEX MEULEWEG,MOERKERKE 6,12,16 

15/okt 15/nov NACHT VAN VLAANDEREN 
PARKING 

GROENHOVEBOS,BOSDREEF,TORHOUT 
6 - 10 

16/okt 15/nov VOETJE VOOR VOETJE OUD STATION,KOOLSKAMPSTRAAT,GITS 7 - 12 

17/okt 15/nov W.C.KOEKELARE KASSEILEGGERSPLEIN, EERNEGEM 5-9-12-16 

7/nov 15/nov DE SMOKKELAARS ZOMERHUIS,BRUGSTRAAT 33 STEKENEN 7 - 13 

31/okt 29/nov PADSTAPPERS G'BERGEN PERMANENSJE,MARKTPLEIN,G'BERGEN 2 x 10 

7/nov 29/nov NATUURVRIENDEN DEINZE TEN HOVE,NIEUWSTRAAT,DEINZE LUS 1 6,5-10,5 

7/nov 29/nov NATUURVRIENDEN DEINZE TEN HOVE,NIEUWSTRAAT,DEINZE LUS 2 6-11,5-15 

10/nov 30/nov DE BRIGANDTROTTERS SPORTSTADION,BOLLEWERPSTR 92A, ING. 7-12-21 
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14/nov 6/dec PADSTAPPERS G'BERGEN KERK VAN MEERBEKE(NINOVE) 2 x 10 

5/dec 20/dec PADSTAPPERS G'BERGEN KERK BEVER 2 x 10 

20/dec 27/dec DE SMOKKELAARS BROEDERSCHOOL,NIEUWSTR. STEKENE 6 - 9 

14/sep 31/dec DE DURMESTAPPERS SOMBEKEDRIES 20, SOMBEKE 6 - 8 

website. http://www.roadrunnerstorhout.net 

° Runningcenter criterium van West-Vlaanderen 2020/2021 
 

Ook hier kunnen wij kort van stof zijn : niets is zeker m;a.w. alles is onzeker . Vanuit de 

verschillende organisaties komen er berichten binnen dat iedereen van plan is om volgend 

jaar  in te richten . Intenties zijn er, doch hier kan de Corona ook de boel stuk maken.  

Wij vanuit het bestuur hebben ondertussen het besluit genomen ( als de omstandigheden 

niet drastisch wijzigen)  onze loopwedstrijd die normaal gepland staat op 17 april van 

2021 niet in te richten  

Meer nieuws in een volgende Runnertje. Hopelijk kunnen wij eens met positief nieuws 

over de brug komen. Wie weet hoe een koe een haas vangt......ook al is de kans op succes 

zeer klein.....  

 

 

Zonder de steun van volgende nevensponsoren zou het inrichten van onze 

Kermisloop onmogelijk geweest zijn : 

Sponsoren kermisloop 2019: 
• DVV kantoor Vervaeke – Flion Eric te Zedelgem : alle verzekeringen en 

bankverrichtingen 

Uit sympathie    Plakwerken Verhaeghe Bart, Apotheek Depuydt, Schepen: Dewulf Rita. 

Audenaert Kristof Burgemeester Torhout, Kine . Vermaele G. Bruggestraat 38 te 

Torhout,Alle plakwerken  Verhaeghe te Torhout, Kine Rondelez Dirk te Wijnendale 

Steunen onze wedstrijd : 

• 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 

• Thuisverpleging       : Dejaeghere Heidi 

• Koxx                         : Een adres voor een gezellig etentje te Jabbeke 

• Thuisvepleging Heidi Dejaegher uit Torhout 

• Voor alle schilderwerken : een adres : Van de Meeren Lievin, Antoon Van 

Dycklaan 3 te 8820 Torhout 

• Voor alle elektriciteitswerken , omheiningen enz :  een adres :Jeroen Gadeyne  

Consciencestraat 8 te Torhout GSM : 0477 81 91 05 

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

Dank aan 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  

http://www.roadrunnerstorhout.net/
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Voor alle Timmer en Schrijnwerk : een adres : Balanck Martijn 

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

 
Hoofdsponsoren van onze loopwedstrijd zijn:                                            

 *  Alpro Soya , Runningcenter Brugge / Hulste* WIMI caféspelen, Caldare,  

Verzekeringen Vanhoutteghen & Declerco,  schoenen De Ster te Torhout, POCO 

LOCO , Verzekeringen Seguro Loppem , Taveirne Torhout, Aanneming vloer en 

tegelwerken : Debeuf Francky, Centrale verwarming enz. Lombaert Eli  

Brillen Serry : Oostendestraat te Torhout 

 

Te onthouden : ( wat hebben wij vandaag geleerd uit dit Runnertje) : 

 

 

1-st  : 2021  : niemand betaald lidgeld : iedereen blijft zonder tegenbericht lid. De 
club betaald de verzekering die hiermee samengaat  
 
2-de: Geen zitdagen : lidkaart en formulier voor het ziekenfonds wordt bezorgd 
met de post 
 
3-de: Geen ledenfeest (30 jarig bestaan club verschoven naar later tijdstip ) 
 
4-de: 2021 Geen nieuwjaarsreceptie,geen trail , geen kaarting 
 
5-de: Blijft voorlopig op de planning: wandeltocht 

 

6 gouden regels tegen Covid-19 
1. Neem hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht 
2. Liever buitenactiviteiten 

3. Denk aan de kwetsbaren 
4. Houd een afstand van 1,5 m tot andere mensen 

5. Beperk uw naaste contacten 
6. Houd u aan de regels met betrekking tot bijeenkomsten 
 

 ° Wie zich in deze donkere dagen geroepen voelt om over 't een en 't ander iets neer te 

pennen die bruikbaar is voor publicatie in het  volgende Runnertje moet zich niet 

inhouden. Alles kan worden bezorgd via het gekende E-mail adres : 

wilfried.vierstraete@pandora.be 

 

° Onze club is nog steeds op zoek naar iemand, een firma, bedrijf die het zou zien zitten 

om onze kledij van reclame te voorzien. Meer gegevens aangaande de voorwaarden zijn 

opvraagbaar bij een van de bestuursleden. 

 

° Hou het safe en bij leven en welzijn tot in een volgend Runnertje 
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