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Woord vooraf 

 

Beste Roadrunners, 

 

Hopelijk genieten jullie volop van het herfstweer. Ondertussen is er, 

zoals van oudsher, bij de Roadrunners opnieuw volop activiteit.  

Plannen en activiteiten zijn er trouwens volop. Ik geef ze hier alvast 

even mee. Verder in het runnertje vinden jullie meer details. 

 

Op 31 augustus 2022 hadden we onze wandeltocht. Het werd een 

succes, een topeditie. Honderden en honderden wandelaars 

passeerden de inschrijvingstafel en genoten van schitterende 

(uitgepijlde) wandelingen. Ik wil dan ook alle helpende handen 

hartelijk danken. Zonder alle medewerkers is een dergelijk event 

immers niet mogelijk. De opbrengst van de wandeltocht gaat, zoals 

steeds, integraal naar de clubkas waarmee we andere activiteiten 

kunnen financieren. 

 

Een eerste activiteit vond kort na de wandeltocht plaats. Op 20 september organiseerden we 

onze ondertussen ingeburgerde ‘frietavond’ in Groenhove. Traditioneel de afsluiter van het 

zomerseizoen. Heel veel leden tekenden present tijdens deze uitermate gezellige avond. Het 

was, als gevolg van de coronacrisis, lang geleden dat we nog eens zoveel leden samen zagen. 

Het was hartverwarmend. 

 

Het deed het bestuur ook deugd dat na twee coronajaren, waarin het lidgeld door de club werd 

betaald, zoveel leden hun lidmaatschap verlengden. Veel verenigingen hebben het moeilijk 

om, zowel qua aantal leden als qua financiën, op de rails te blijven. Wij kennen deze situatie 

gelukkig niet. Dank daarvoor. 

 

Op zondag 8 januari 2023 vindt ons feest plaats in de zaal in Wijnendale. Als bestuur hebben 

we ervoor gezorgd dat het een topfeest zal worden. We tasten hiervoor met heel veel plezier 

in onze clubkas. Op die manier kan de inschrijvingsprijs geen argument zijn om weg te 

blijven. We verwachten jullie dan ook in grote getale. 

 

Op zondag 29 januari 2023 gaat onze trail door. Ook hiervoor kunnen we alle helpende 

handen gebruiken. Uiteraard wordt ook deelname erg geapprecieerd. Het is opnieuw een 

moment waarop we onze clubkas wat kunnen spijzen om dan later weer andere zaken te 

organiseren. Noteer alvast ook onze loopwedstrijd op 29 april 2023. 

 

We hopen van harte dan we jullie op onze activiteiten massaal zullen kunnen begroeten. 

Eerste afspraak op 8 januari 2023 om 11u30 in Wijnendale. Ik zie er alvast naar uit.  

 

Herwig 
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Lidgeld voor seizoen 2022/23 : 

Ondertussen zijn ook onze gekende zitdagen achter de rug. Heel wat leden hebben hiervan 

gebruik gemaakt om hun lidgeld te komen vernieuwen. Dat het coronatijdperk 

heel wat invloed gehad heeft op het clubgebeuren zullen wij ook niet 

ontkennen, doch buiten onze verwachtingen hebben heel wat leden ( 90% )  

terug de weg naar onze club gevonden. Dank aan iedereen die ondertussen 

zijn lidgeld heeft vernieuwd . 

Diegene die door omstandigheden  nog niet in staat geweest zijn om het lidgeld te vernieuwen  

kunnen nog steeds het bedrag van 40 euro overschrijven op onze rekening zijnde : 

BE 62 0014 5657 7561 . 

Wie beslist heeft  om een of andere reden af te haken wensen wij het allerbeste toe.   

 

Receptie / Clubfeest : zondag 8 januari 2023  

 

Een nieuw jaar brengt traditioneel ook een receptie ( alles erop en eraan)  met zich mee. Dit 

jaar werpen wij alles over een andere boeg. Receptie en ledenfeest wordt 

een geheel. Wie inschrijft voor dit gebeuren op zondag 8 januari krijgt de 

twee ( receptie & feest) zaken   aangeboden voor  de prijs van  één . Dit past 

ook wel een beetje in de filosofie van de supermarkten  die de laatste tijd 

ook veel zaken aanbieden als  : 1 + 1 gratis. 

Het gebeuren gaat door in de parochiezaal van Wijnendale en vangt aan 

om 11u30 met het volgend programma : receptie, viering leden met 20,25 en 30 jaar 

aansluiting bij onze club, maaltijd en gezellig samenzijn. 

Traiteur Koen stelt volgend menu voor : 

 

Aperitief met aangepaste Hapjes - gevolgd door een tomaten roomsoepje 

 

hoofdgerechten buffet met keuze uit : 

 

huisgemaakte vol-au-vent met verse frietjes  

en - of  

Gegrilde zalm met zeekraal/prei, aardappelsliertjes en citrussaus 

 

Koffie 

 

Dessertbuffet 

Wie een vegetarisch gerecht wenst kan dit bij inschrijving kenbaar maken. Daar wordt  dan 

mee rekening gehouden  

Daar wij  er ons ten volle van bewust zijn dat er in deze tijd van besparingen en energiecrisis 

iedereen uitkijkt wat eruit en in de portemonnee komt , hebben wij binnen het bestuur beslist 

om de prijs zo democratisch mogelijk te houden.  Andermaal gaan wij nog eens diep in onze 

kas grabbelen en kunnen deze  all in maaltijd ( alle dranken enz. inbegrepen ) aanbieden  
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 aan de leden voor : 35 Euro.  Niet leden dienen  65 Euro. te betalen, wat op zich ook al een 

grote korting  is op het aangebodene !!!! 

Inschrijven kan tot uiterlijk 20 december via overschrijving op ons rekeningnummer : 

BE62 0014 5657 7561  met vermelding van naam, ledenfeest en voor hoeveel personen er 

wordt ingeschreven.  

 ° Daar onze club dit jaar 31j. bestaat ,  en wij door corona het dertigste bestaansjaar niet 

hebben kunnen vieren maken wij hier op dit ledenfeest tijd vrij om alle leden die 20, 25 of 30 

jaar aangesloten zijn in de bloemetjes te zetten en een passend geschenk aan te bieden . En dit 

zijn  :   

20 Jaar : Declerck Guido, Decorte Patrick, Verdonck Els, Reynaert Herwig, Bollaert Sabine, 

Paepe André , Verstraete Dries  

25 jaar : Adam Robert, Ballanck Hugo, Claeys Hedwig, Deburghraeve Veron, Denolf Geert, 

Devlaeminck Renaat, Dewulf Marc, Ghesquiere Noël, Kimpe Paul, Lavaert Chantal, Nolf Pol, 

Puype Rudy, Sans Robert, Vangrysperre Bart, Vanneste Mieke, Vanwalleghem Luc 

30 jaar : Dekeyser Rita, Vandenberghe Lut, Delodder Willy, Debruyne Andy, Vierstraete 

Wilfried 

Daar ons systeem niet onfeilbaar is kan er altijd iemand tussen de mazen van het net geglipt 

zijn. Gelieve voor alle op- of aanmerkingen hierover contact op te nemen met het secretariaat. 

Alle klachten dienaangaande zullen met de nodige  aandacht behandeld worden. 

Bovenvermelde personen zullen dus door de club op het ledenfeest een geschenk aangeboden 

krijgen. Enige voorwaarde : Men dient  op het ledenfeest aanwezig te zijn. !!!  

° Geschenk verbonden aan het lidgeld : 

Wij doen ons best om tegen deze datum alles binnen te krijgen opdat iedereen zijn geschenk 

verbonden aan het lidgeld zal bekomen op dit ledenfeest 

 

Nu hopend we maar dat velen zich zullen geroepen voelen om  zich in te schrijven. 

 

 Marching 2019 : 

Dit boek dat ondertussen zou moeten gekend zijn bij alle leden die soms eens de wandeltoer 

optrekken kan bekomen worden bij de secretaris voor de luttele som van 2 Euro. 

Daar er nog slecht enkele exemplaren in voorraad zijn zal het opnieuw voor de rappe gasten 

onder ons zijn. 

 

 

° Wintertraining 2020/2021 : 

 
Met het vroeger duister worden  en de winter in aantocht zijnde , zijn wij verhuisd van het 

Groenhovebos naar de piste van Torhout. Normaal starten wij om 18uur aan het nieuwe 

stadhuis en lopen rondjes van +/- 1.5 km.  

Daar wij deze accommodatie afhuren  ( van 18u tot 20 uur) kan er  ( door wie daar zin in heeft 

)achteraf nog  een douche genomen worden .  
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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.  
 

 °  De Verloren Kost trail  :  zondag 29januari 2023 

 
Op zondag 29 januari pikken wij de trail draad terug op.  De 

voorbereidingen voor deze organisatie zijn volop aan de gang. Wij doen 

ons uiterste best om er opnieuw een groot feest van te maken. Hopelijk 

spelen de weergoden ons geen praten en krijgen wij van de verschillende 

privé eigenaars doortocht. Zie flyer voor inschrijving. 

Er kunnen 3 afstanden gelopen worden :  

7 km (10 Euro ), 15 km ( 12 Euro)  of 21 km (15 euro)  

Wegens organisatorische reden kunnen er slechts 350 personen inschrijven. Men dient 

ingeschreven te zijn voor 20/01/2023 doch  de inschrijvingen kunnen vooraf afgesloten 

worden wanneer het max. aantal deelnemers wordt bereikt.  

Iedereen die de aankomst bereikt krijgt een waardevolle prijs aangeboden  

Tevens zijn  wij nog op zoek naar enkele medewerkers. Wie zich hiervoor geroepen voelt kan 

zijn naam opgeven bij een van de bestuursleden waarvoor uiteraard dank. 

 
 

° Wandeltocht : woensdag 30 Augustus 2023  te Wijnendale 

Noteer alvast ook deze datum in jullie agenda. Bij leven en welzijn richten wij opnieuw deze 

wandeling in die als gewoonlijk zal starten vanuit de parochiezaal van Wijnendale. 

Starten zal kunnen vanaf 7u30. Wij zullen opnieuw alles in het werk stellen om er iets 

fantastisch van te maken. Bij de vorige edities kregen wij vele felicitaties met het door ons 

uitgetekende parcours . Noteren dien datum !!!! 

° Wedstrijd : 23ste Torhoutse Bosloop 2023 

Zaterdag 29 april richten wij opnieuw onze bosloop is. De start is voorzien om 

15.00 . Afstanden blijven idem met de vorig jaren 6 en 12 km. Alle dames 

samen met de junioren en de veteranen 3 ( ouder dan60 j) lopen één ronde, alle 

andere lopen twee ronden. Inschrijving en prijsdeling gebeurd in de 

parochiezaal van Wijnendale.  Vooraf kost het 8 Euro, daginschrijvingen betalen 10 Euro 

Deze inrichting is tevens de laatste in de lange rij organisaties die  eraan vooraf gingen. Met 

andere woorden : volgend jaar schrappen wij deze loop uit onze planning. Dit omdat we jaar 

na jaar merken dat het wedstrijdlopen niet meer hip blijkt te zijn en de organisatiekosten de 

pan uitswingen.  

                          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 
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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 ...ja...waar is de tijd..... 

° Runningcenter criterium van West-Vlaanderen 

2022/2023 
Deze editie die de dertigste uit de reeks zal worden is tevens de laatste. Daar menige 

organisatie het niet meer kan ( wil)  opbrengen om te organiseren houdt ook dit criterium 

na volgend jaar op te bestaan.  Het tekort aan vrijwilligers laat zich hier op meer dan een 

wedstrijd gevoelen zodat men  genoodzaakt is om de handdoek in de ring te werpen. 

Wie dus nog eens aan de start van de een of andere wedstrijd van dit criteriuml wil staan 

doet er goed aan volgende data in de agenda op te nemen : 

Kalender 2023 
download hier de kalender 2023 

# datum uur plaats organisatie km/dam km/her 

1 11-03 16:00 Oudenburg 059 56 84 47 10 km 10 km 

2 18-03 15:00 Eernegem 0476 97 08 27 10 km 10 km 

3 10-04 16:00 Ichtegem 0494 07 98 95 10 km 10 km 

4 29-04 15:00 Torhout 050 21 47 59 6 km 12 km 

5 17-05 19:45 Jabbeke 0472 52 53 08 10 km 10 km 

6 02-06 19:30 Zwevezele 0470 58 64 32 9 km 9 km 

7 24-06 17:00 Egem 051 62 82 88 9.9 km 9.9 km 

8 01-07 16:00 Koekelare 0475 31 71 64 9 km 9 km 

http://www.runningcentercriterium.be/PDF/2023/2023_kalender_v9.pdf
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9 21-07 15:30 Bekegem 050 55 19 28 7.5 km 11.2 km 

10 02-09 15:30 Koolskamp 0497 27 45 22 10.5 km 10.5 km 

Inschrijven : 8 Euro vooraf- 10 Euro daginschrijving. Wie 7 van de  10 wedstrijden loopt 

ontvangt op het slotevenement (zaterdag 14 oktober) een prachtig geschenk. 

 

 

 

 Road Runners  Kampioenschap 2022/2023 
 

Enkele jaren terug  ( voor de uitbraak van de corona ) hebben wij de verschillende 

kampioenschappen omgevormd. Dit bleek bij nader toezicht geen schot in de roos. 

Nadat de koppen binnen het bestuur werden samen gebracht  kwamen we tot volgend 

besluit : 

° Het kampioenschap start niet meer op 1 november maar begint te lopen vanaf  1 

januari. 

° Er word geen marathon kampioenschap meer georganiseerd wegens de gebrekkige 

belangstelling. 

° Blijft over : het kilometerkampioenschap 

Tellen dus mee voor dit kampioenschap : Alle kilometers en dit zowel gelopen als 

gewandeld ( ieder lid van onze club kan  dus deelnemen) 

Volgende zaken worden gevraagd : 

Wie wenst deel te nemen aan dit kampioenschap noteert op een blaadje  de gelopen 

kilometers samen met datum van de gelopen of gewandelde tocht 

De computer freaks onder ons kunnen dit gerust bijhouden in een Excel bestand 

Alle gegevens dienen binnengebracht bij de Heer Marc Dewulf uiterlijk tegen 20 

december 2023. 

Aan dit klassement ( dames en heren afzonderlijk) zijn prachtige prijzen verbonden. 

Hopelijk voelen velen zich geroepen om hieraan deel te nemen  

 

° Innige deelneming aan:  
 

Op zaterdag 15 oktober overleed Mevr. Noëlla Depudt op 85 jarige leeftijd te Roeselare. 

Zij was de Moeder en Schoonmoeder van Chantal Lavaert-Bart Vangrysperre 

Op 22 november overleed Mevr. Leona Vermander op 90 jarige leeftijd te Torhout 

Zij was de moeder en schoonmoeder van Hugo Balanck - Véronique Debrughgraeve 

 

° Lidkaart/ attest  

 
Ondertussen zijn ook de lidkaarten en bijbehorende attest voor bezorging aan het 

ziekenfonds in ons bezit. Daar deze niet konden overhandigd worden tijdens de zitdagen 

worden die door ons eerstdaags met de post verzonden.  

Let  er vooral op dat het attest niet verloren gaat. Dit kan vanaf 1 januari worden 

binnengebracht  bij de ziekenbond en geeft minimaal recht op een teruggave van 15 Euro. 

Dit dient enkel nog te worden ondertekend  door ieder lid en een klever van het 

ziekenfonds  erop te worden gekleefd .  
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° De rijke historie van de ‘Verloren Kost Trail’ 

 
Op zondag 29 januari 2023 om 10 uur vertrekt, aan het clubhuis 

van de Houtlandse tennisclub, vanop de heuveltjes van de Torhoutse Warande, een selecte 

groep traillopers. De deelnemers, gelimiteerd tot 350, zullen er beginnen aan een 

avontuurlijke tocht doorheen bekende en onbekende Torhoutse bosrijke natuur. ‘To boldly run 

where no runner has run before.’ 

Weinigen weten dat de organiserende club, de Roadrunners, hiermee een eeuwenoude 

sporttraditie in ere houdt. De Verloren Kost Trail maakt 

zelfs kans om op de Werelderfgoed prijs van Unesco te 

komen. Dit is niet verwonderlijk, want de vroegste sporen 

van deze trailloop vinden we al terug in de15 de eeuw. 

Jawel, meer dan 500 jaar geleden! 

Het schilderij ‘Thouroutsche boschloopers, fifte thryl van 

den Farliesande Coste’ van Jan van Eyck,geschilderd rond 

1431, bewijst dat wellicht al in 1426 een eerste trail of thryl 

(Oudnederlands) door de Torhoutse natuur trok. Dit 

schilderij toont ook – tenzij de fantasie van de kunstenaar 

ons parten speelt – dat ooit wolven, leeuwen en beren de Torhoutse bossen bevolkten. De 

atletische schuin vooroverbuigende loopstijl van de geportretteerde loper, als een sprinter hard 

trekkend op de armen, suggereert dat hij liep met een hoge snelheid. De aanwezigheid van 

wilde dieren in de bossenzat daar wellicht voor iets tussen. Het losbengelende, bijna totaal 

afgebeten, rechterhandje van de loper, bewijst het hoogstaande avontuurgehalte bij trails uit 

die tijd. 

 

Heemkundige experten vonden in de Torhoutse archieven ook een document terug waarop 

een deel van de omloop van de trail, in rode inkt, is te zien. te situeren tussen 1700 en 1770. 

In het register(aka ommeloper of terrier) waarin dit fragment werd 

gevonden, staat ook de verwijzing: ‘Ene loopcoerse deur alle landen, 

busschen, meeschen en de vijvers lighende binnen de paelen van de oude 

en wijtvermaerde stede Thourout, niet om ter eerste maar juste voor het 

pleizier en de geneughte. En met een pinte achteraf.’ 

Merkwaardig genoeg blijken start en aankomst toen al op dezelfde plek 

(de zwarte vlek op de kaart)te liggen als vandaag: achter de Warande, nu 

aan het Houtland Tennis Clubhuis. 

 

Ook in de 19 de eeuw vinden we dankzij de schilderkunst, ditmaal een werk van Vincent van 

Gogh sporen terug van de Torhoutse trail. Op zijn schilderij 

‘Zwoegende loopers in trail Thourout’ , zien we twee lopende figuren 

die duidelijk neerbuigen onder de last van het mooie, doch zware 

natuurparcours. 

 

 

 

In de beperkte ruimte van een clubblad kunnen we natuurlijk niet de volledige geschiedenis 

van de Verloren Kost Trail vertellen. Er zijn ontelbare anekdotes teruggevonden in oude 

geschriften, zoals het relaas over de Japanse deelnemer die in 1880 een bewegwijzering miste 
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en jaren later werd teruggevonden in Engeland of over het beruchte jaar 1968 toen de trail net 

samenviel met een veelvuldige groei van vliegenzwammen (de rode paddenstoel met witte 

stippen). Meerdere deelnemers bleken onderweg deze paddenstoel te hebben genuttigd, 

waardoor ze hallucinogene waanbeelden kregen. Op zondag 29 januari 2023 kan je opnieuw 

deel uitmaken van deze eeuwenoude sporttraditie, de Verloren Kost Trail Torhout. Alle 

informatie over dit sportevenement vind je verder in dit clubblad. 

 

°Een actie die aandacht vraagt : 

 
Ons lid Mevr Vandendriesche Lut  ( grote Lut ) vraagt eventjes te willen stilstaan bij haar 

onderliggende vraag naar steun voor het goede doel zijnde de " 1 000 Km tegen kanker" 

Ieder jaar wordt er een 1 000 km tegen kanker ingericht. Daaraan nemen verschillende teams 

deel en fietsen  gedurende één week iedere dag 100 km tussen verschillende vooraf bepaalde 

steden .  

Om te kunnen starten moet het startgeld van 5.500 € ingezameld worden. Hiervoor worden 
verschillende acties  gepland. 
Volgend team zou zich  graag  hiervoor willen inschrijven : Dries Desender ( zoon van Lut) , 
Bert Bossy, Dimitri Vanwelssenaers, Jorny Berghman, Liesbeth Lansens. 
Aanzet van dit alles  was dat Tania, vriendin van Dries,  met een agressieve kwaadaardige 
borstkanker te kampen heeft. Ze staan allen achter het idee van  " Kom op tegen Kanker " 
om mensen beter te screenen, te behandelen en de levenskwaliteit van hen en familie te 
verbeteren. Het ingezamelde bedrag gaat integraal naar het kankeronderzoek. 
° Een  Gift via de rekening  "Kom op tegen kanker " kan ook : BE14 7331 9999 9983 met 
vermelding van het team nummer : 170 251 388. 
 °  Een eerste actie is snoepdoosjes verkopen : 6 € per doosje, 10 €  voor 2 doosjes ,elk 
gevuld met 300 gram heerlijke snoepjes.  
Men kan dit bestellen door het verschuldigde bedrag over te schrijven op volgend 
rekeningnummer : BE62 0014 5657 7561 met vermelding van naam en het aantal doosjes 
die men wenst aan te kopen 
 De bestelde doos( jes) worden dan bezorgt op het volgende ledenfeest van 8 januari 2023. 
 Alvast dank 
Lut Vandendriesche 

 

Zonder de steun van volgende nevensponsoren zou het inrichten van onze Bosloop 

onmogelijk geweest zijn : 

Sponsoren Bosloop 2022: 
Hoofdsponsoren: 

 ° Seguro : verzekeringen Ruddervoorde 

° Scilderwerken Van der Meeren Lievin  Torhout 

° NV Narco Aalst 

° Alle sanitair : Eli Lombaert Lichtervelde 

° Schoenen " De Ster" Torhout 

° Optiek Serry Jan Torhout 

uit sympathie : 

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

Consciencestraat 8 te Torhout GSM : 0477 81 91 05 

• Alle schrijnwerk : Balanck Martijn Zedelgem 
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• Apotheek Depuydt Carlos Torhout 

• Mevr Rita Dewulf : schepenen te Torhout 

• Bakkerij Stefaan Torhout 

• Tearoon " De Statie " Wijnendale/Torhout 

• Eethuis Maciek Torhout 

• Plakwerken Verhaeghe Bart Torhout 

• Schrijnwerk Tibo Torhout 

• ° Kiné praktijk Rondelez Dirk Wijnendale / Torhout 

• Eethuis Socratis Torhout 

• Dokterspraktijk Wijnendale  

• Vishandel Van Praet Zedelgem 

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  
Ook super dank aan : :                                            

 *  Alpro Soya , Runningcenter Brugge ,, Caldare,   

* Stad Torhout 
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