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2 Ι BESTUUR

Marnix De Vos
Secretaris - computerteam
Tel: 0476 59 60 61
marnix.dv@telenet.be

Danny Versluys
Penningmeester - clubkledij - trefpunten
GSM: 0496 983 986
versluys.danny@skynet.be

Alex Cocquyt
Voorzitter
GSM: 0476 755 208
alexcocquyt@hotmail.com

Bianca Fossen
Administratief bestuurslid
GSM: 0497 249 478
biancafossen@msn.com

Bert Verbeke
Polyvalent bestuurslid
GSM: 0473 610 794
bert.verbeke3@telenet.be

Tim Verbeke
Public Relations 
GSM: 0496 400 965
timv.runaddict@outlook.be

Patricia Verschuere
Clubblad - Ondervoorzitster
GSM: 0498 693 710
david.van.vooren@telenet.be

David Van Vooren
Computerteam
GSM: 0498 693 710
david.van.vooren@telenet.be
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VOORWOORD
Beste vrienden Krekenlopers en -loopsters, 2022 is juist begonnen. Het jaar 2021 is voorbij.
Hopelijk kunnen wij in 2022 een normaal loopjaartje hebben.
De vooruitzichten voor volgend jaar zien wijals clubbestuur ietsje rooskleuriger in.
We starten met de Leopoldsloop op 8 januari met vrije start tussen 10 en 12 uur voor alle 
afstanden.
De nieuwjaarsreceptie van 22 januari is afgelast !! En dit wegens het grote gevaar in binnen-
ruimte voor en door Corona.
Verder in 2022 zien wij terug onze Super Prestige Meetjesland (10 wedstrijden) ingericht 
door verschillende organisatoren.
Ook de Zonnebergloop en onze zondag 8 mei (marathon-halve marathon - 10 en 5 km ) staan 
terug op het programma van onze club.

Hopelijk kunnen wij terug een clubfeest aanbieden aan al onze leden en hun familie en dit 
op zaterdag 4 juni 2022.
Een clubreis staat dit jaar gepland naar Eindhoven (Nederland) en wel als ééndagsreis.

In 2023, maar dit is nog wel eventjes, plannen wij een driedaagse clubreis naar de Mont St 
Michel in Frankrijk.

Maar laten we voorlopig voorzichtig positief zijn en hopen dat dit allemaal zijn verloop kan 
hebben in 2022.

Onze laatste inrichting in 2021, de aflossingsmarathon moest ook uitgesteld worden wegens 
Corona naar 10 april 2022. Na het vele werk vooraf door alle vrijwilligers,Bestuur en Politie 
en College kijken wij voluit naar 10 april 2022.

Ik heb uiteindelijk nog een laatste oproep naar onze leden en steunende leden om het 
lidgeld voor 2022 te betalen aub . Het is en blijft €18 en €11 voor de jeugd tot en met 12 jaar.
Waarvoor onze dank .

EN: Wat verwacht jij in de toekomst van ons clubblad? Mis je momenteel een bepaalde info? 
Hoe denk je dat we jouw en onze andere leden nog beter van dienst kunnen zijn? Wat zijn 
jou ideeën? Stuur je mening naar Krekenloper@gmail.com

Er komt op zondag 2 januari in Bentille (ten huize Gino Sesselle) en op zondag 27 maart 
(bij onze Sponsors Svensson en Fiesiek) in Aardenburg-Ede een loopje (groepstraining) ten 
voordele van Wout (zoontje van ons lid Lode Van De Velde) die ernstig ziek is.
Alle opbrengsten gaan naar dit “GOED DOEL”.

Hopelijk iedereen aanwezig !!!!
Alex



Tel. 09 335 10 56

Beijer Piet
Bekaert Lieven

De Coster Reinhart
De Lannoy Jos

De muynck Eddy
De Weirdt Natalie
Guequierre John

Hutsebaut Luc
Meijer Pim

Minnaard Hans 
LMB Buysse BVBA 

LandbouwMechanisatieBedrijf 
 
 
 

Cocquytpolderdijk 5 I B-9982 Sint-Laureins 
 

Tel. (0032)(0)9/379 81 55 
Fax (0032)(0)9/379 77 12 

 
info@lmbbuyssebvba.be I www.lmbbuyssebvba.be 

Jan Van Driessen
Mariapolderdijk 35 - 9988 Watervliet
Tel. 0479 435 856
janvandriessen@telenet.be

⊲ Schilderwerken
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NIEUWE LEDEN

DEELNAME TREFPUNTEN

Beijer Piet
Bekaert Lieven

De Coster Reinhart
De Lannoy Jos

De muynck Eddy
De Weirdt Natalie
Guequierre John

Hutsebaut Luc
Meijer Pim

Minnaard Hans

Zelzate De Katte
Oosteeklo
Moerbeke

Zelzate
Bassevelde

Bentille
Maldegem

Sint- Laureins
Zelzate Zonneberg

Sint- Laureins De Comer

Pauwels Patsy
Polfl iet Timothy

Savat Fabien
Scheyving Shana
Schockaert Sem

Spaans Gerrit
Van Der Plaetsen Bjorn
Van Driessche Annelies

Van Hamme Tim

Middelburg
Gent
Watervliet
Sint- Laureins
Kalmthout
Nazareth
Middelburg
Aalter
Zelzate
Yerseke

81 + 9 helpers
77 + 9 helpers
17
61 + 8 helpers
51 + 8 helpers
93 + 9 helpers
98 + 8 helpers
96 + 8 helpers
45 + 7 helpers
92 + 9 helpers

Eeklo
Assenede
Eeklo
Ertvelde
Melle
Goes
Maldegem
Eeklo
Ertvelde
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Stationplein 8b - 9990 Maldegem - 050 71 89 94
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VERLAFISC
Boekhouding & fi scaliteit

Hendrik Consciencelaan 43C
9950 Lievegem

T. 0468 220 418



NIEUWJAARSRECEPTIE 2022



10 Ι LOOPKALENDER

DATUM PLAATS UUR AFSTAND

08 januari 40ste Leopoldsloop
Sint Laureins

Vrije start 
ts 10 en 12 

uur

21,1 km
5,02-9,15 km

15 januari Bostrail Aalter
10u00
10u20
10u40

45 km 
24 km 
10 km

06 februari Cadzand- Bad 11u15 
11u30

7
21,1 km

05 februari Axel 15u00 5,95-8-14,6 km

12 februari Trail Provinciaal Domein Het 
Leen Eeklo

10u00
10u00
10u30
11u30
13u30
14u30

42,2 km
31,8 km
21,1 km 
16,1 km 
10,6 km
5,5 km

13 maart Lembeke 10u30 5-10-20-25km

19-20 februari Aalter en Wingene ? 24uur-3x marathon-ontbijtloop

26 februari Axel 14u00 
14u00

21,1 km
5,95-10,6 km

25 februari Sint Laureins 19u30 Algemene Ledenvergadering

05 maart Terneuzen 14u00 5,2-12,8-25 km

19-20 maart Aalter Vaartroute ? 13km-26km-53km

20 maart Sluis

11u30
12u00
12u45
13u00

1,34km
4,7km
9,6km
21,1km

12 maart Sas Van Gent 15u00 6-8,6-15,7 km

26 maart Hulst 14u00 7-12,5-25 km

27 maart Gent 10u00
14u00

42,2-21,1 km
5-10 km

02 april Wachtebeke
Wolvenjogging

14u30
15u00

600m- 1km
5-10-16,1 km

15-18 april Aalter ? WUK M-M Backyard Ultra

22 april Terneuzen 11u00 42,2 km

20 mei Zelzate Super Prestige 18u30
19u00

250-500-1000-1500 m
5-10-15 km

24 april Damme-Brugge- Damme 13u20
14u00

5 km
10-21,1km

24 april Antwerpen 10 Miles 12u00
14u30

6 km
16,1 km

LOOPKALENDER (CLUBACTIVITEIT VETGEDRUKT) 
JANUARI - MEI 2022
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08 mei Sint Laureins
10u30
10u30
12u00

42,2 km
21,1 km
5-10 km

13 mei Aalter



Koning Albertstraat 8 - Oosteeklo
Tel.: 09 379 74 83

www.vdsoft.be



Zo hoort een bank te zijn

VERZEKERINGEN  ALLE MAATSCHAPPIJEN

CASH & MORE AUTOMAAT

DE PAPE • STANASSUR
DE VLEESSCHAUWER

DORP 13-15
9968 BASSEVELDE

tel 09 373 60 91 • 09 373 82 56
www.kantoordpv.be

FSM
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www.culinaireslagerijfilipenannemie.com
info@culinaireslagerijfilipenannemie.com

BOEKHOUTE - TEL. 09/373 94 67

Culinaire Slagerij
Filip en Annemie

Comercaatsweg 1A - 9980 Sint-Laureins

Matthias.elias86@gmail.com

0496 36 00 18

MATTHIAS ELIAS
METSELWERKEN



 ALGEMENE LEDENVERGADERING

LIDGELD 2022

14 Ι ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Om te voldoen aan de statuten van de Sportraad van Groot Sint Laureins en aan onze 
eigen VZW is er dit jaar opnieuw een algemene vergadering.

Wij nodigen alle Krekenlopers uit op de ALV die zal plaatsvinden in ons clublokaal “Praat-
café De Roeland” Leemweg 14 te Sint Laureins op vrijdag 25 februari 2022 om 19.30 uur 
stipt!
Agendapunten:
-Ontvangst met een drankje en welkomstwoord door de Voorzitter
-Bespreking, suggesties en ideeën voor activiteiten gepland in 2022
-Inhoud van de website en clubblad
-Bespreking van de gestelde vragen.

Enkel de vragen die schriftelijk of via e-mail en op naam ons toegestuurd worden voor  
15 februari 2022 zullen worden beantwoord (alexcocquyt@hotmail.com)
Vragen die reeds werden gesteld in 2021 of vroeger worden niet meer beantwoord.
Trefpunt voor de deelnemers aan de ALV.

Het lidgeld voor 2022 is 18.00 € voor de volwassenen en jeugd +12 jaar.
In 2022 kan ook de jeugd tot 12 jaar aansluiten bij de Krekenlopers voor het bedrag van 
11 € per jaar. De jeugd geniet van dezelfde voordelen als onze volwassenen (verzekerd 
enz...)

Ook niet sporters kunnen lid worden van onze joggingclub en dit als “steunend lid”
Gelieve dit te storten op rekeningnummer: BE90 7512 0618 2432
BIC: AXABBE22 ( dit voor de buitenlandse leden)

Graag zo snel mogelijk storten aub !!!
Geen lidgeld betaald betekent ook GEEN verzekering.
Formulieren mutualiteit voor terugbetaling lidgeld kunnen aan één van de bestuursleden 
gevraagd worden voor ondertekening.
Nieuwe leden zijn steeds welkom!

Het Bestuur



B & B AUX 10 CLEFS

FOTO’S Ι 15

Gelegen nabij het centrum van Durbuy ‘ kleinste stadje ter wereld’, het is perfect van lig-
ging in het hart van de Ardennen om wandelingen te maken, een gids te boeken of andere 
activiteiten op te zoeken in het Adventure Valley park met een waaier aan indoor-en out-
door activiteiten voor alle leeftijden.
De vriendelijke ontvangst van de gastvrouw Sandra zorgt dat je je meteen thuis voelt, de 
kamers zijn heel netjes en van alles voorzien wat je in een weekend nodig hebt, bovendien 
kan je in het knus huiskamer restaurant terecht voor overheerlijke Pure Belgische keuken!
De Vlaamse uitbaters geven deze voucher aan de krekenlopers voor 2 personen –  
2 nachten inclusief een zéér uitgebreid ontbijt.
Gelieve onderstaande strook in te vullen en af te geven bij de inschrijving op 8 mei 2022 
“loopwedstrijd Omloop van het meetjesland te St. Laureins’. de winnaar zal bekend ge-
maakt worden na de loopwedstijd. Voorwaarde om deel te nemen: lid zijn van de kreken-
lopers!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ......................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ..................................................................................................................................................................................................................



16 Ι KLEDIJ

NIEUWE LOOPKLEDIJ KREKENLOPERS 
(WINDVESTJE EN WATERAFSTOTEND)

Dit jaar kan er gelopen worden voor:
- De nieuwe clubkledij die ondertussen reeds vier jaar in gebruik is.
 Volgende mogelijkheid tot bestelling van nieuwe kledij gebeurt in februari/maart en  
 september/oktober 2022 of van zodra de club een bestelling heeft van 500 €. 
- Er is nog steeds de mogelijkheid tot aankoop van het donsvestje, met/zonder kap: daar 
 van bedraagt de aankoopprijs 59 € en is eveneens leverbaar mits betaling en op voor- 
 hand besteld te zijn. Voor deze donsvest kan gelopen worden via het trefpunten- 
 systeem.
- Nieuw in onze kledijcollectie is het regen- en windvestje Craft: vooraan bedrukt met het 
 logo van onze club en op de mouwen met het logo van onze sponsor BOEST-groeps- 
 praktijk. Prijs is 42 €. Dit Craftvestje telt mee met de trefpunten van 2022.
- Aankoop van hoodie met krekenlopers logo: de aankoopprijs bedraagt 50 euro en is bij  
 betaling en bestelling leverbaar.
- Aankoop van Parka met logo van Krekenlopers (borstlogo en ruglogo) bedraagt 70 € en  
 is bij betaling en bestelling leverbaar ( telt mee als trefpunt !!!)
- Er is mogelijkheid tot aankoop van een t-shirt Jacko met lange mouwen en met logo van  
 Krekenlopers op borst en achteraan op rug. (Prijs is 30€ en telt mee voor de trefpunten- 
 actie.
- Ook onze sporttas is nog steeds verkrijgbaar!

Er kan op elk moment nog clubkledij worden besteld en dit bij Danny (zie contactgegevens 
op voorpagina)
Het systeem is hetzelfde als in 2021.
Hieronder vindt u de 24 wedstrijden die in aanmerking komen. Men bekomt 1 trefpunt per 
wedstrijd. 
Wie 16 of meer trefpunten behaalt, krijgt 80% van zijn bedrag terugbetaald met een maxi-
mum van 48 € (60 € aangekocht) Als grotere bedragen werden aangekocht worden die 
verschoven naar de volgende jaren per schijf van 60 €. De uitbetaling vindt plaats tijdens 
de nieuwjaarsreceptie.
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OPGELET: er zijn een paar voorwaarden waaraan men moet voldoen om het bedrag  
terugbetaald te krijgen.
- Dragen van de clubkledij met sponsors uitgezonderd de nieuwe aangesloten leden in  
 2022 die de kans niet hebben gekregen clubkledij aan te schaffen 
- Uitlopen van de wedstrijd (tenzij opgave bij blessure)
- Meewerken aan de eigen organisatie = trefpunt

Namens het bestuur

WEDSTRIJD KALENDER 2022

 

08 januari
12 februari
25 februari

20 maart
02 april
08 mei
13 mei
20 mei
12 juni
17 juni

26 juni
01 juli
04 juli
15 juli
17 juli

29 juli
06 augustus
14 augustus
19 augustus

03 september
09 september
17 september
23 september

23 oktober
09 december

40ste Leopoldsloop Sint Laureins
6de Trailloop Domein Het Leen Eeklo
Algemene Ledenvergadering
Zwinstedenloop Sluis
Puyenbroeck Wolvenjogging Wachtebeke
Marathon, 1/2 mararthon, 10 en 5 km Sint Laureins
Aalter
Super Prestige Zelzate
Zelzate Zonnebergloop
Bassevelde
Super Prestige Zomergem
Waarschoot
Super Prestige Watervliet
Assenede-Nieuwburg
Aalter, 6-uren en 1-uur loop
Super Prestige Wachtebeke
Super Prestige Zelzate De Katte
Super Prestige Oosteeklo
Moerhofloop Moerbeke
Halve marathon Evergem
Super Prestige Bentille
Super Prestige Maldegem
Super Prestige Sint Laureins Godshuis
Super Prestige Sint Laureins De Comer
Kerstloop Kaprijke



WWW.GARAGEDEMEY.BE
PORSCHE  AUDI  VOLKSWAGEN  SKODA  SEAT  ALLE MERKEN

Koning Leopoldlaan 8a  MALDEGEM  050 71 24 42  info@garagedemey.be

ONAFHANKELIJK
BETAALBAAR

FAMILIAAL
VERTROUWD

+52 JAAR ERVARING
ONDERHOUD &  
HERSTELLINGEN

CARROSSERIE
AAN- & VERKOOP 

WAGENS ALLE MERKEN

“Trots op ons familiebedrijf”
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STEEDS 70 WAGENS 
IN VOORRAAD!
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6-
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08

info@m-rent.be

Bassevelde

0475 41 83 93

Voor al uw Microsoft Office 
problemen!

Word / Excel / PowerPoint / Outlook
• Bijles en opleiding op maat

• (hulp bij) Opmaak PowerPoint presentaties

• (hulp bij) Complexe Excel bestanden

• …
Wij verzorgden het tijdsregistratieprogramma van de 

Krekenlopers. Van inschrijven deelnemers tot resultaten.
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LAUREATEN JOGGING 
SUPERPRESTIGE 5.000 METER 2021. 

MEETJESLAND

JONGENS -19 JAAR

1. Symoens Maxim – Adegem 

2. Ally Stijn – Eeklo 

MEISJES -19 JAAR

1. Haes Esmée – Ertvelde 

2. Haes Maité – Ertvelde

HEREN -40

1. Philips Glenn – Denderleeuw

2. Naudts Ruud – Waarschoot

3. De Wilde Niels – Boekhoute

   

HEREN 40+

1. Cocquyt Andy – Zelzate

2. De Wilde Krist – Eeklo

3. Schoof Frank - Destelbergen

    

HEREN 50+

1. Dessein Steven – Eeklo

2. Bonte Tom – Boekhoute

3. Deleu Peter – Wielsbeke

HEREN 60+

1. De Caluwé Rudi – Sas Van Gent (NL)

2. Van De Veire Patrick – Sint-Jan-In-Eremo

3. De Vriese Rudy 

HEREN 70+

1. Steenbeke Patrick – Eeklo

DAMES -40

1. Druon Deborah – Bassevelde

2. Rondelee Josephine – Brugge

3. Van Hamme Rebecca – Maldegem

DAMES 40+

1. De Baere Charlotte – Maldegem

2. Van Hecke Sabine – Maldegem

DAMES 50+

1. Neyt Brigitte – Assenede 

2. Cleemput Carine – Zelzate 
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LAUREATEN JOGGING 
SUPERPRESTIGE 10.000 METER 2021. 
MEETJESLAND

HEREN -40 JAAR

1. Schockaert Sem – Melle

2. Versyp Joren – Ertvelde

3. Cornelis Bart – Sint-Laureins

HEREN 40+

1. Fore Peter – Sijsele

2. Sichin Peter – Evergem

3. Hutsebaut Luc – Aalter

HEREN 50+

1. Dhont Christiaan – Maldegem

2. Wagenaer Ronny – Melsele

3. Hillaert Marnix – Moerbeke

HEREN 60+

1. Van Gremberge Jos – Stekene

2. Guequierre John – Middelburg (NL)

3. Jongbloed Jan – Sint-Laureins

VETERANEN 70+

1. Ingels Norbert – Evergem

DAMES -40

1. Van den Bossche Samantha – Ertvelde

2. De StormeTessa – Bassevelde

3. Criel Tini – Sint-JanIn-Eremo

DAMES 40+

1. Boute Martine – Waarschoot

2. De Buck Isabelle – Sint-Laureins

3. Bovenkerk Marjolein – Assenede

DAMES 50+

1. Baute Anoucha – Kaprijke

2. Willems Marleen – Eeklo

3. Martens Marie-Claire – Boekhoute

DAMES 60+

1. Pille Lienda – Ursel

BIO kapsalon
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LAUREATEN JOGGING 
SUPERPRESTIGE 15.000 METER 2021. 

MEETJESLAND

HEREN -40 JAAR

1. De Muyt Steven – Lembeke

2. Rollier Bryan – Kanegem

HEREN 40+

1. Van Landschoot Frederiek – Maldegem

2. Van De Velde Wim – Zomergem

3. Naert Wim – Sint-Laureins

HEREN 50+

1. Haertjens Paul – Boekhoute

2. De Smet Kurt – Eeklo

HEREN 60+

1. Patoor Dirk - Lochristi

2. De Brauwer Henk – Waarschoot

3. De Muynck Ivan – Ursel

HEREN 70+

1. Castelein Tillo – Aalter

DAMES 40+

1. Bogaert Sharon – Stekene

DAMES 50+

1. De Baedts Marianne – Eeklo

SLAGERIJ WOUTER

Bentillestraat 10
Sint-Jan-In-Eremo
Tel. 09 379 93 47



www.mervielde.be | +32 (0)9 341 96 96 | transport@mervielde.be

Uw logistieke partner voor vloeistoffen



KBC VERZEKERINGEN SENTASSUR

kantoor.sentassur@verz.kbc.be
Verbonden agent van KBC Verzekeringen nv – KBO 0431 395 820

Stee 16 - 9988 Watervliet
Tel: 0486 031 207 - gesloten op maandag
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LAUREATEN JOGGING  
SUPERPRESTIGE JEUGD 2021. 
MEETJESLAND

JONGENS 250 METER

1. Naert Cedric – Sint-Laureins

2. Boelens Emiel – Sint-Margriete

3. De Sutter Quin – Sint-Jan-In-Eremo

MEISJES 250 METER

1. Boelens Kato – Sint-Laureins

2. Caethoven Lizz – Bassevelde

3. Haeck Amelie – Zelzate

JONGENS 500 METER

1. Van Landschoot Stan – Maldegem

2. Cappelle Daan – Adegem

3. Bauters Jonas – Sint-Laureins

MEISJES 500 METER

1. De Sutter Yinthe – Sint-Jan-In-Eremo

2. Van Parys Heleen – Sleidinge

3. Boelens Oona – Sint-Laureins

JONGENS 1.000 METER

1. Caethoven Thor – Lembeke

2. Baeke Henri – Kaprijke

MEISJES 1.000 METER

1. Van Parys Elise – Sleidinge

2. De Putter Alexia – Terneuzen 

3 Van Landschoot Noa – Maldegem

JONGENS 1.500 METER

1. Caethoven Lars – Lembeke

2. De Putter Neo – Terneuzen

Electro

www.ElectroWelvaertFranky.be
info@ElectroWelvaertFranky.be
Comercaatsweg 3 - 9980 Sint-Laureins
09/379 98 56 - 0477/489880

Algemene electriciteitswerken - Domotica
Verlichting - Electrische Verwarming

Huishoudtoestellen - Eigen hersteldienst



Sinds 1295 wordt Augustijn gebrouwen volgens de  eeuwenoude traditie 
van de paters Augustijnen. Dit authentieke kloosterbier met nagisting op 
fles, zal u door zijn volle smaak en fraaie kleur keer op keer weten te 
verrassen.

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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LAUREATEN JOGGING  
SUPERPRESTIGE OPEN CATEGORIE 
2021. 
MEETJESLAND

JONGENS 250 METER

1. Philips Glenn – Denderleeux 

2. Naudts Ruud – Waarschoot

3.  Symoens Maxim – Adegem

5.000 METER DAMES  

1. Druon Deborah – Bassevelde

2 Rondelee Josephine – Brugge

3. Van Hamme Rebecca – Maldegem

10.000 METER MANNEN

1. Schockaert Sem – Melle 

2. Versyp Joren – Ertvelde 

3. Dhondt Christiaan – Maldegem

10.000 METER DAMES 

1. Boute Martine – Waarschoot

2. Van den Bossche Samantha – Ertverlde 

3. Baute Anoucha – Kaprijke 

15.000 METER MANNEN   

1. De Muyt Steven – Lembeke 

2. Van Landschoot Frederiek – Maldegem 

3. Patoor Dirk – Lochristi

15.000 METER DAMES 

1. Bogaert Sharon – Stekene

2. De Baedts Marianne – Eeklo 



 FLYER Ι 27



Tel: 09 330 62 11



bank en verzekering
anders bekeken

Leemweg 34 
9980 St-Laureins
09/379.93.21
quinten.vermeulen.10021@axa-bank.be

FSMA: 104743 A-cB

Openingsuren:  
Ma t/m vr:
09u00 tot 12u00   
13u30 tot 16u30      
Di en do namiddag gesloten
Buiten openingsuren op afspraak

AXA Bankagentschap
Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

W. Van Zandweghe



Molenstraat 140 - 9900 Eeklo
Tel: 09 378 06 16
Fax: 09 378 49 28

E-mail: info@fl oristjan.be
www.fl oristjan.be

Dagelijks van 8u30 - 12u30 / 13.30 - 19u00
Gesloten: maandag

Zondag: 8u30 - 12u30
Feestdagen: tot 16uExtra korting

Krekenlopers!

ALGEMENE BOUWWERKEN

STEVEN
DOBBELAERE

NIEUWBOUW & RENOVATIE

Zeestraat 7
Waterland - Oudeman

0473 813 390

MOBOWOW



www.mazdacvhmotors.be
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INTERVIEW KREKENLOPER:  
TILLO CASTELEIN

Twee schoolmakkers die aangesloten waren bij een atletiekclub vroegen aan Tillo mee te 

doen aan collegecross. Na twee ronden van 3 km, op een vettig terrein, geschoeid in turn-

pantoffels liep Tillo samen met z’n vrienden aan de leiding. Tillo versnelde en won de cross. 

De turnleraar van de school zag dit en zei toen tegen Tillo; Tillo je loopt goed zou je geen 

lid worden van de Izegemse atletiekclub. Op de meetings van 600 of 1500m eindigde Tillo 

altijd op een tweede plaats. Het lopen zei Tillo niet veel. Tillo z’n favoriete sport was toen 

hoogspringen. Doordat Tillo ging studeren in Gent en de verplaatsing te groot was verkoos 

Tillo niet meer deel te nemen aan de normale meetings. Wel kon de Izegemse club op Tillo 

rekenen wanneer er kampioenschappen waren tussen verschillende atletiekclubs.

Van 10 tot 40 jaar speelde Tillo voetbal. Tillo had een goed loopvermogen en kon zo z’n min-

dere technische kwaliteiten op het voetbalveld compenseren. Doordat Tillo in z’n atletiekpe-

riode dikwijls aan hoogspringen deed sprong Tillo ook hoger dan z’n tegenspelers en had 

een sterk kopspel. Na z’n voetbalcarrière speelde Tillo nog eventjes tennis. Daarna begon 

Tillo meer te lopen. Samen met zijn gebuur liep hij de trimloopjes in Graauw. De afstand werd 

opgedreven voor de loopjes Terneuzen- Graauw en Beveren -Grauw. Geassisteerd door z’n 

toen 15 jarige zoon Zef op de fiets liep Tillo op 10 april 1993 de marathon van Grauw. Na z’n 

snelle marathon in Torhout in 3 12 03 wou Tillo meer z’n focus leggen op genieten. Aan veel 

van zijn marathons hangen mooie herinneringen vast. Tillo denkt nog met kippenvel terug 

aan de marathon van 1995 in Londen. Het gejoel van duizenden mensen tijdens zijn passage 

over de Towerbridge gaven Tillo een onbeschrijfelijke gevoel.

Voor de marathon in Kaapstad, tijdens het afhalen van de borstnummers kwam een dele-

gatie militairen reclame maken voor hun marathon in Oudtshoorn Het vervoer naar en van 

de wedstrijd, het verblijf werden door de militairen geregeld en Tillo hoefde hier niets voor 

te betalen. Zo kon Tillo enkele dagen voor de marathon van Kaapstad nog genieten van de 

mooie rustige natuur met prachtige landschappen doorheen Oudtshoorn.

Ook over de marathon in Chicago vertelde Tillo me een leuke herinnering. De borstnummers 

konden de dag voor de marathon afgehaald worden in de Lasalle bank in Chicago. De La-
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salle bank was toen de sponsor van de marathon in Chicago. Toen Tillo z’n startnummer in 

ontvangst nam sprak hij de bediende aan; Wij zjin eigenlijk collega’s. Tillo werkte ook in een 

bank, de bank van Roeselare. De bankbediende vertelde dit rond in de bank. Zo kon Tillo 

de avond voor de marathon naar een receptie gaan waar ook de toplopers van de marathon 

aanwezig waren. Toen Tillo de receptie verliet merkte hij dat er in hetzelfde gebouw een 

trouwfeest aan de gang was. Tillo besloot binnen te gaan. Het werd een korte nacht. De 

marathon van Chicago werd een marathon van veel afzien maar Tillo liep hem uit. 

Ook liep Tillo tweemaal de marathon van Havana. Tijdens een rondreis in Cuba nam Tillo 

contact op met de sportschool in Santiago de Cuba en vroeg hen om een marathon te or-

ganiseren. En zo was de José Martí marathon ontstaan. Een groep lopers waaronder enkele 

krekenlopers reisden samen met Tillo om deze marathon te lopen.

In de zomer van 1998 liep Tillo de 100 km van Torhout.

In 2003 legde Tillo z’n loopschoenen voor een lange periode opzei. Wanneer Christian Her-

teleer tijdens z’n looptrainingen Tillo ’s huis passeerde sprong Christian even binnen voor 

een babbeltje. Dit hield Tillo z’n loopvlammetje brandend. Ana-Laura Tillo z’n dochter leerde 

toen ook juist met het fietsje rijden. Zo begon Tillo terug meer te lopen. Tillo liep z’n laatste 

marathon in Kampenhout in december 2019. Tillo liep reeds 143 marathons. Hij wil nog graag 

7 marathons te lopen. 

Tillo geniet op de joggings, van het kameraardschap, de vertrouwde babbel met Christian 

Herteleer, z’n herkenning van onze speaker Ignace en de hartelijke ontvangst aan de aan-

komst van Patricia en David.

Tillo bedankt voor dit gesprek, we zien je graag terug op één van onze volgende lopen!
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SPARTATHLON 2021
LUC DE JAEGER-BRAET

Na het coronajaar 2020 wordt de Spartathlon terug gelopen de laatste vrijdag van september 
– extra vroeg dit jaar op 24 en 25 september. 
Gelukkig is de inschrijving voor mij geen problemen (loting en limieten halen) aangezien men 
na 10 x aankomen in de Spartathlon zonder voorwaarden kan inschrijven. Met name het inge-
schreven geraken is serieus moeilijker geworden ten opzichte van mijn beginjaren. Zo staat 
Krekenloper en dorpsgenoot van me, Tony Misman op de reservelijst (geen plaatsing via lo-
ting en ziet zo zijn debuut uitgesteld. Idem voor Joos Pauwel. Het had natuurlijk fantastisch 
geweest dat Tony en Pauwel hun debuut samenvalt met mijn afscheid. Inderdaad deze editie 
is mijn laatste deelname en zal de teller doen stoppen op 12 maal de finish halen in de Spar-
tathlon. Daarmee ben ik nu stevig Belgisch recordhouder. De belangrijkste reden van stoppen 
is mijn 64 jarige leeftijd. Vroeger is nog nooit een 60 jarige Belg kunnen aankomen dus ook 
hier is de grens verlegd. De laatste 3 deelnames werd het steeds meer rekening houden met 
de sluitingstijden van de Check Points onderweg en zie ik elk jaar mijn snelheid een klein bé-
tje afnemen. Met de opgebouwde ervaring kon ik beter doseren en tactisch de race uitlopen 
binnen de toegelaten tijdslimieten. Het blijft natuurlijk wel een stevige uitdaging die 246 km 
lopen binnen de 36 uur. Er is de afstand, de tijdslimieten maar ook de warmte overdag en het 
stevige parcours. Naast de gepaste kledij zowel overdag als s’nachts is de voeding voor de 
meest atleten een moeilijke tot zelfs vaak ook zelfs oorzaak van opgave. Er is natuurlijk een 
dreiging van uitdroging gezien de duur van de inspanning en de warmte. Het is een grote 
opgave om 36 uur lang te blijven drinken en hopen dat je maag en darmen ok blijven. Dit 
jaar nam ik uitsluitend producten van Svensson (onze clubsponsor 
). In samenspraak met Pascal is een nauwkeurig voedingsschema 
opgesteld en daar heb ik me 100% aan kunnen houden. Lees goed: 
zo stonden op het menu: 36 x Svensson Energy gels, 38 x Svensson 
Isotonic drink, een aantal eiwitten en magnesium. 
Met een eindtijd van 34 uur 54 min kwam ik nog ruimschoots op 
tijd bij standbeeld van koning Leonidas en haalde zo een mooie 
110 de plaats. 
Wie graag een interview van me beluisterd over deze Spartathlon 
kan de link aanklikken via YouTube, zoek Marathon and More en dan 
interview met Luc De Jaeger of druk Ctrl en klik op volgende mara-
thon and more intervieuw luc de jaeger - YouTube
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ZWINSTEDENLOOP SLUIS  
OP ZONDAG 20 MAART 2022

Op die zondag in maart trekken wij terug naar het mooie Sluis juist over onze landsgrens om 
deel te nemen aan de Zwinstedenloop in clubverband van Sluis.

Leden die reeds ingeschreven waren voor de loop in 2020 en 2021 (door Corona niet inge-
richt)kunnen via Danny hun deelname opnieuw bevestigen zonder te betalen. (Was reeds 
betaald in het verleden)

PROGRAMMA:
11.30 uur  Kids Run = 1340 meter ( 6 tem 12 jaar)
12.00 uur Vijf van Sluis = 4.7 km
12.45 uur Tien van Sluis = 9.6 km
13.00 uur Halve marathon
INSCHRIJVINGSGELD:
Bij voorinschrijving :
Halve marathon  16 €
Tien van Sluis 12 €
Vijf van Sluis 9 €

Voorinschrijvingen kunnen gebeuren door storting van het inschrijvingsbedrag op rekening 
van de Krekenlopers BE90 7512 0618 2432 en dit voor 20 februari 2022 of op de nieuw-
jaarsreceptie.
Uw betaling geldt als inschrijving !!!!

Wanneer iemand zich individueel laat inschrijven op de dag zelf graag dit doen op naam van 
de KREKENLOPERS.

Traditioneel gaan wij terug proberen voor het clubklassement te gaan en het klassement 
voor de grootste club.
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www.siersmederij-roland.be

COLUMN 
AMBASSADRICES

Wat is dit jaar voorbij gevlogen. Het was on-
danks Corona niet altijd evident maar er waren 
zeker positieve en sportieve momenten.

Tijdens het afgelopen jaar hebben we hope-
lijk allen onze sportieve doelstellingen kunnen 
waarmaken. 
Melissa: ikzelf had niet veel doelstellingen op-
gesteld maar ben wel tevreden over mijn hal-
ve marathon die ik in mei liep in Sente.
Ellen: Ik bereikte mijn hoogtepunt in oktober 
en liep in Rotterdam mijn eerste marathon. 
Die marathon liep ik natuurlijk niet zomaar, het 
vergde zowel fysiek als mentaal inspanningen. 
Naast de vele looptrainingen was het ook be-
langrijk om een voedingsplan uit te stippelen. 
Zo moest ik leren eten en drinken tijdens mijn 
lange duurlopen. De dag zelf nam ik daardoor 
ook voldoende gellekes mee zodat ik niet af-
hankelijk was van de bevoorrading.
Tijdens de marathon heb ik vooral genoten. 
Naar mijn gevoel gingen de eerste 32km heel 
makkelijk. Mede door de meegereisde sup-
porters omdat we vooraf afgesproken hadden 
op welke punten we elkaar zouden treffen. Zo 
had ik steeds iets om naar uit te kijken. Ik volg-
de steeds de pacer en finishte zo in een tijd 
van 3u29, waar ik enorm trots op ben.
Wil je graag zelf een marathon lopen, laat je 
dan zeker begeleiden. Bij BLUe in Eede kan 
je terecht voor loopschema’s en een op maat 
gemaakt voedingsplan. Voor goede loopkle-
dij, -accessoires en de perfecte loopschoenen 
ben je bij Fiesiek aan het juiste adres.

Sportieve groetjes
Ellen & Melissa
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GR129 VOOR HET GOEDE DOEL

Peter en Dieter lopen de gr129 voor het goede doel. 
580 km in 10 dagen

Tijdens de Corona periode en na het zien van de docureeks Dwars door België van Arnout 
Hauben rees het gekke idee om de gr129 te lopen voor het goede doel, toen ik aan Dieter 
vroeg om mee te gaan twijfelde hij geen moment. Zo begonnen onze plannen vorm te krij-
gen. Ons goed doel was snel gevonden: toontjeshuis GeDréven uit Moerkerke, een nog te 
bouwen opvangtehuis voor mensen met een beperking. 

We kozen om onze uitdaging te starten op 1 oktober in Aarlen,  s morgens om 9 uur vertrok-
ken we vol goede moed voor onze 1 st 60 km. Die gingen verbazend vlot en het parcours 
was glooiend dus deden we nog enkele kilometers extra.
De 2de dag was de eerste niet, steile hellingen en steile afdalingen volgden elkaar op tij-
dens de eerste 30 km daarna was het iets glooiender, onze benen voelden ook al zo fris niet 
meer als de 1ste dag, maar toch konden we iets meer doen dan gepland.
Dag 3 was een regendag, maar de kilometers gingen vlot, de benen voelden redelijk goed 
en de moraal bleef goed. Maar toen kwam dag 4, loodzwaar parcours door de regen van 
de vorige dag en ook langs de Lesse was op veel plaatsen bijna geen doorkomen aan als 
gevolg van de overstromingen, toch op onze tanden gebeten en door gegaan tot 61 km, om  
22 uur aan de mobilhome gekomen en dan onze nieuwe chauffeur gaan ophalen aan het 
station van Dinant. De volgende morgen laten we na 8 km Dinant achter ons en zijn we die 
dag over halfweg, de kwaaltjes beginnen de kop op te steken, Dieter sukkelt met een ont-
stoken knie en mijn voeten vergroten met de dag. De pillendoos wordt steeds meer onze 
vriend.
Dag 6 zitten we over de helft maar beginnen de kwaaltjes vooral bij Dieter kwalen te wor-
den, de knie ontsteking betert niet en ook in zijn enkel is iets niet pluis, toch doet hij verder 
en sleuren we elkaar er door, veel regen ook deze dag maar we blijven positief en doen 
onze kilometers. Op dag 7 kennen we alle twee een goede dag en kunnen we veel lopen, 
aan km 42 voelen we wel dat het vet van de soep is maar op karakter doen we er nog 15 
bij, het is voor het eerst dat naast lichamelijke ongemakken ook ons lichaam moe begint te 
worden, dit is een voorbode voor dag 8. 
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Op dag 8 merken we beiden van bij de start dat het een calvarietocht wordt, het parcours is 
die dag ook niet in ons voordeel als we in de Vlaamse Ardennen de 1 na de andere helling 
over moeten op een geitenpad. Op karakter dan maar, na 47 km op de teller besluiten we 
dat het genoeg is voor die dag, we zitten nog op schema is het enige positieve dat we na 
die dag onthouden. We kijken beide uit naar dag 9 want dan komen heel wat vrienden en 
collega’s ons vergezellen, lopen zit er door de blessures niet meer in maar dan wandelen 
we, beide overtuigd dat Brugge ons doel is. We gaan door tot 22u30 en overbruggen 62 km 
wandelend. Nog 29 te gaan tot Brugge.
Dag 10 en laatste dag,
Wat een emotionele rollercoaster, de eerste 20 km doen we met ons 2 en een stuk met mijn 
vrouw en mijn zoon, we mijmeren een beetje over ons avontuur en zetten wat party muziek 
op. Na 20 km komt een goede vriend ons vergezellen en telkens komen er vrienden en 
sympathisanten bij. We keuvelen een beetje en de kilometers glijden voorbij, tot 2 km voor 
Brugge zoeken we elkaar weer op en doen we de laatste loodjes zij aan zij, in Brugge wacht 
ons een fantastische ontvangst van wel 100 mensen die meegeleefd hebben gedurende 
ons avontuur. 
Ongeveer 4000 euro kunnen we schenken aan ons goed doel, nooit verwacht maar zeer 
dankbaar voor ieder die ons steunde. 

Peter Foré en Dieter Staelens
#geDréven 



Eerstestraat 6 - 9980 Sint-Laureins
Tel: 09 379 94 07

Gsm: 0476 85 14 38 (Walter) - 0486 32 70 33 (Thomas)

info@vanvoorenwt.be - www.vanvoorenwt.be

watervliet

FRITUUR



Kaprijke -
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MAATWERK IN VASTGOED

Dok Noord, Gent                                                            info@thehousefriend.be
Sassevaartstraat 46 bus 212 - 9000 Gent



NU D3 - WINTER PACK

+ VITAMINE D3VITAMINE D3
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VITAMINE D3
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               3 MAAND OPBOUWDOSIS                               4 MAAND ONDERHOUDSDOSIS

                             voor slechts 19,95EURO
 7 maand de winter door

- WINTER PACK

VITAMINE D3
jouw zon in de winter
ondersteuning voor je weerstand 
ook in opgesloten tijden.

SVENSSON winkel 
Rijksweg 2 Eede :open op

DONDERDAG 18U-20U00
ZATERDAG  10U - 12U00

of www.svensson.club
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ANTWERP 10 MILES: VERSLAG  
VAN EEN PRACHTIG AVONTUUR

Nadat ik in 2015 de draad van het lopen na een lange pauze had heropgenomen, besloot ik 

in 2016 om me in te schrijven voor de Start To Run in St. Laureins. Omdat ik al zonder forceren  

5 km kon lopen, sloot ik aan bij de groep voor de 10 km waar ik terecht kwam bij een toffe bende onder 

leiding van trainer Filip Claeys. Het waren telkens gezellige momenten waarbij sport werd gekoppeld aan 

amusement. Ondertussen was voorzitter Alex erin geslaagd om ons allemaal aan te sluiten bij de Krekenlo-

pers. Omdat mijn niveau langzaam maar zeker omhoog ging, begon ik stilaan te dromen van 2 wedstrijden 

die ik toch wel eens wou lopen: Dwars door Brugge (14 km) en de 10 miles (16 km) in Antwerpen. Op dat 

moment leken het moeilijk haalbare doelen, maar de kriebels om te slagen waren er. 

De hele corona-saga gooide onverwacht roet in het eten omdat allerlei manifestaties en loopwedstrijden 

werden uitgesteld. Maar ondertussen bleven we als groep verder onze loopjes (op covid-safe-wijze) af-

werken en eigenlijk waren we elkaar aan het motiveren om een grotere uitdaging aan te gaan. Eind 2020 

namen we samen de beslissing: we zouden van start gaan in Dwars door Brugge. We dreven de afstand 

van onze trainingen, nog steeds onder leiding van Filip/Andy, verder op en stonden in april 2021 dan ook 

goed voorbereid aan de start: een prachtig parcours door het mooie Brugge, het weer niet te warm, een 

lichte regenbui, een verkoelend windje,… Verrassend vlot haalde iedereen van onze groep de finish. Dit 

doel kon ik al afvinken van mijn lijstje.

In de euforie van dit succesje besloten we om ons in te schrijven voor de Antwerp 10 Miles. Onze groep 

bestond uit Ida-Marie, Marleen, Isabelle, Joke, Natalie, Claire, Piet, Filip, Roel, Johan, Alex en ikzelf.

12 weken voor de start begonnen we aan onze voorbereiding: duurlopen werden afgewisseld met interval-

trainingen. We volgden in grote lijnen het loopschema dat Marleen naar haar succes had geleid. Twee keer 

per week trokken we de loopschoenen aan en dikwijls was het zweten en puffen maar we voelden wel 

dat onze conditie erop vooruit ging. De wedstrijden die we liepen werden opgevat als trainingen en als het 

nodig was dan liepen we achteraf nog enkele kilometers extra om toch maar ons schema aan te houden.

Op 10 oktober 2021 was het dan eindelijk zover: nadat we een laatste lichte maaltijd hadden veroverberd 

en de nodige drankjes hadden gedronken, stonden we aan de start in Antwerpen. Opgezweept door de 

beats van de dj en de adrenaline die in ons lijf pompte, vertrokken we voor een tocht van 16,1 km. 

De eerste 3 à 4 km waren voortdurend op en af met onder andere de passage door de Kennedy-tunnel en 

de tunnel onder het justitiepaleis. Deze eerste kilometers waren echte kuitenbijters. 

Zoals we hadden afgesproken, liepen we ieder op ons eigen tempo met een richttijd van ongeveer 1u40 

voor ogen. Ik vond in Marleen en Claire twee metgezellen om de tocht tot een goed einde te brengen. We 

genoten samen van de tocht door het stadscentrum, aangemoedigd door tienduizenden toeschouwers 
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langs de kant van het parcours. Omdat onze naam op het borstnummer stond dat we aanhadden, werden 

we regelmatig persoonlijk aangemoedigd door toeschouwers. Dat was telkens verrassend en deed wel 

deugd. In de buurt van het stadhuis werden we vooruit geschreeuwd door onze meegereisde supporters: 

Jeroen en zijn harem (Els, Saskia, Isabel en Silke). We liepen aan een mooi tempo van 9,5 km/uur door de 

smalle straten van het stadscentrum en wisten dat we nog wat energie moesten sparen voor de gevreesde 

Waaslandtunnel, in de volksmond bekend als de “Konijnepijp”. 

In de tunnel liepen we aan hoge snelheid naar beneden en zoals afgesproken liepen we elk op ons eigen 

tempo naar boven. Boven uit de tunnel was ik alleen maar Marleen en Claire volgden op korte afstand. 

Omdat ik wist dat we maar 2 km meer te lopen hadden, besloot ik deze rustig op mijn eigen tempo uit 

te lopen. Tot mijn verbazing werd ik echter plots ingehaald door Joke en zij had blijkbaar nog een ferme 

cartouche overgehouden voor het wedstrijdeinde. Ze trok me mee in haar hoog tempo en zij aan zij liepen 

we naar de finish. Ondertussen was het vet bij mij wel van de soep en ik was dan ook blij toen we over de 

meet kwamen. Het was superleuk dat alle teamleden in de uitdaging waren geslaagd en we konden dan 

ook spreken van een mooi succes voor onze Loopvriendjes-bende! 

Daarmee kon ik, na Dwars door Brugge, ook mijn tweede grote doel van mijn lijstje schrappen. Ik dacht 

dat daarmee de kous af was, maar ondertussen zijn er al een paar teamleden die dromen om mee te gaan 

op clubreis de halve marathon in Eindhoven in 2022. Eigenlijk is dit voor mij misschien wel een te grote 

afstand, maar toch sluit ik het zeker niet uit dat ik me in een zwak moment toch laat overtuigen om ook deze 

uitdaging aan te gaan.

John Stal
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AANKOMSTRECHTERS  
DER KREKENLOPERS

Wij, Patricia en David, aankomstrechters verbonden aan de vereniging zonder winstoog-
merk Krekenlopers, actief te Sint-Laureins en omstreken, nodigen u allen uit onderstaande 
feiten en algemeenheden over het reilen en zeilen aan ‘de meet’ goed door te nemen.
Dit zou zomaar de inleiding kunnen zijn van een handboek over tijdsopname bij onze jog-
gings. Want uiteindelijk houdt dit veel meer in dan alleen maar wat nummers in de computer 
te steken en te noteren.
In dit stukje komen jullie iets meer te weten over onze job en wat daarmee gepaard gaat.
Een goeie voorbereiding is het halve werk. Daarom laden wij bij elke loop ons tentje, een 
tafel en onze bak met attributen in de auto en uiteraard Krekie onze mascotte moet mee. 
Omdat wij altijd buitendienst hebben in weer en wind beschut dat tentje ons tegen zowel 
de regen als de zon. Ook de onmisbare hardware blijft op die manier gespaard van een on-
voorziene Belgische regenbui. Bij heel koud weer bezorgt Claire ons steevast een tas met 
warme drank, een kleine versnapering en een ‘opwarmertje’. Maar wees gerust… dat laatste 
heeft geen invloed op de uitslag)
Eens wij zichtbaar aan de aankomst bezig zijn, komen de eerste vragen: Waar starten de 
kleintjes? In welke richting lopen ze? Is het één of meerdere rondjes? Ook de volwassenen 
die dan al beginnen in te lopen weten ons te vinden: Wat is de exacte afstand? Is er veel 
onverhard? Maar ook voor een hartelijk weerzien, een gewone babbel of een weerpraatje 
maken wij tijd.
Eerst zijn er de wedstrijdjes voor de kinderen… amusant, maar af en toe zorgt dit voor klei-
ne ‘stressmomentjes’, afhankelijk van het aantal lopertjes. Vooral bij de allerkleinsten kan 
het aan de eindmeet een krioelen zijn van blije en huilende kindjes die moeilijk in een rij 
te houden zijn, van supporterende en overenthousiaste ouders en grootouders, van een 
volgende reeks popelende talenten. Langs de andere kant is het uiteraard leuk om al die 
opgroeiende, jeugdige wezentjes het beste van zichzelf te zien geven. Sommige nemen 
dit zelfs een beetje te letterlijk en denken ook alleen maar aan zichzelf en aan die mooie 
overwinning. Ze durven al eens zoals de wielrenners van hun rechte baan afwijken om die 
snelle achtervolger toch maar de pas af te snijden. Maar rechtvaardige aankomstrechter Pat 
heeft dit allemaal in de gaten en roept hen dan op het matje.
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Zeg nu zelf, het doet toch enorm veel deugd, zowel voor jong als oud, voor gevorderde 
atleet of beginnende recreant, zelfs voor de ‘rode lantaarn’ om je naam bij een doortocht 
of aan de meet via een machtig weergalmende luidspreker te horen weerklinken over het 
hele Meetjesland. Daarvoor krijgen we bij de aankomstboog hulp van de speaker. Meer dan 
veertig jaar lang was Laurent Van Den Bossche het vertrouwde gezicht op de joggings van 
de Krekenlopers. Meer dan veertig jaar lang zorgde hij ervoor dat lopers, toeschouwers en 
al wie het horen wilde op de hoogte was van de winnaars, van de klassementen en van de 
loopjes in het vooruitzicht. Hij zette de talrijke sponsors meermaals in de verf en bedankte 
altijd alle medewerkers van de organisatie. Tussendoor konden de aanwezigen genieten 
van Laurent’s gezellige repertoire met veel gekende meezingers uit vorige jaren. Meer-
maals deden we met z’n tweetjes een danspasje op de zwoele tonen van een 60- of 70-er 
jarenplaat. Dank voor die vele jaren, Laurent. Ondertussen is de fakkel, of beter gezegd 
de microfoon, doorgegeven aan Ignace Van Nevel. Hij toont zich een waardige opvolger 
met wie de samenwerking van in het begin vlekkeloos verliep. Nog steeds doen we menig 
danspasje, zij het dan op wat modernere muziek.
De aankomstplek is blijkbaar een ideaal bewaardepot voor kleine spullen: autosleutels, 
gsm’s, portefeuilles en de overtollige opwarmkledij worden wel eens bij ons achtergelaten. 
Schoonmoeders nemen we echter niet meer aan… 
Sommigen vragen ons of wij het niet vervelend vinden om in alle weersomstandigheden 
van begin tot einde aan de finish te staan. Wel, het antwoord is eenvoudig en kort… NEEN! 
Wij houden enorm van onze taak omdat wij zo dicht bij de lopers staan. Wij leven als het 
ware mee met hun wedstrijd, elk op zijn niveau en op zijn manier. Bij sommigen voel je de 
stress er al van bij de opwarming afdruipen, anderen zijn stressloos en zelfs opwarmings-
loos, een praatje met de vrienden volstaat. Wij proberen iedereen die aankomt met een 
‘Proficiat’, een ‘Goed gedaan’ of een andere positieve uitspraak te verwelkomen. Ook al 
zien we een pijnlijke grimas, een verbeten gezicht, ook al wilden de benen die dag niet 
mee… Uiteraard ervaren we ook de vreugde bij een unieke prestatie, een nieuw record, of 
gewoon een goeie tijd gelopen. Uiteindelijk zijn het allemaal mooie momenten, je moet ze 
enkel in het juiste perspectief plaatsen. Op die manier waardeer je elke deelnemer, op die 
manier geef je door wat je graag zelf zou krijgen. En dat doet een mens deugd! Zoals een 
berichtje op Facebook, waarop gepost werd dat het aangenaam is om ons enthousiasme te 
zien aan de aankomst. Ja, dat doet een mens deugd.
Van begin tot einde… Elke loper is voor ons gelijk, elke loper wordt opgewacht aan de finish, 
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ook al duurt het wat langer, ook al gaat de zon al eens onder en wordt het donker. Tillo 
Castelein, ons oudste lid, weet hiervan mee te spreken. Als volharder op de lange afstand 
is Tillo vaak onze rode lantaarn. Maar steeds wordt Tillo als een held onthaald, luid zingend, 
met een dansje of zelfs onder een erehaag. En dan zie je hem genieten. Of Tessa, die met 
de Omloop van het Meetjesland haar eerste marathon liep. Tessa was nog onderweg en 
iedereen was aangekomen. Ik zei tegen Patricia dat ik haar tegemoet zou lopen en het 
laatste stuk samen met haar zou afleggen. Ze zag af, maar wou niet opgeven. Ik pepte haar 
op, ik gaf haar moed en ze finishte onder luid gejuich van de hele familie. Daar doen we het 
dus voor!!
Na de wedstrijd moet er een uitslag opgemaakt worden. Alle nummers zijn genoteerd en 
worden overgemaakt aan Carine en Marnix die – na een laatste controle – de uitslagenlijs-
ten uit de printer laten rollen. Ondertussen breken wij onze stand weer af. Een beetje moe, 
maar voldaan.
Wij, Patricia en David, aankomstrechters verbonden aan de vereniging VZW Krekenlopers, 
actief te Sint-Laureins en omstreken, verzoeken alle deelnemers aan joggings waar wij fun-
geren als strenge maar rechtvaardige aankomstrechters, hun borstnummer bij aankomst 
vooraan en goed zichtbaar te dragen!!! U zal op die manier ons werk vereenvoudigen en 
een correcte uitslag in de hand werken



ZONDAG

11.00 uur
10 APRIL 2022
Sporthal Sint-Laureins - Leemweg 4

Ploegen van maximum 8 lopers
Teams: heren / dames / gemengd en individueel

Voorinschrijvingen enkel via website www. krekenlopers.be
prijs per inschrijving / per loper 7.5 euro



CLUBBLAD KREKENLOPERS 
SINT-LAUREINS
23STE JAARGANG - AUGUSTUS 2021

JOGGINGCLUB KREKENLOPERS VZW, SECRETARIAAT, LEEMWEG 90, 9980 SINT-LAUREINS
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CLUBGEGEVENS

• Joggingclub Krekenlopers St-Laureins VZW

• Bankrekening: 

· IBAN BE90 7512 0618 2432 

· Bic: AXABBE22

• Huidige aantal leden: 496 (December 2021)

• Opgericht op 23 april 1998, sinds 10 augustus 2017 “ VZW”

• Ooststraat 33C - 9961 Boekhoute - alexcocquyt@hotmail.com

• Ondernemingsnr: BE.0679.731.953

• RPR: Gent - afdeling Gent

• Clublokaal: “Praatcafé De Roeland Sint-Laureins”

• Vaste clubactiviteiten: 

· Nieuwjaarsreceptie + clubfeest 

· Clubreis 

· Jogging Superprestige (10 wedstrijden) 

· Leopoldsloop 

· Marathon en halve marathon, 10 en 5km

• Clubsponsors 

· Brood en banketbakkerij Tom Dewilde Watervliet – Eeklo 

· Fiesiek Aardenburg Ede 

· Axa bank en verzekeringen NV Van Zandweghe Willy Sint-Laureins 

· Praatcafé De Roeland Sint-Laureins 

· Betonbouw en grondwerken NV Van De Moere Watervliet 

· University Press Wachtebeke 

· Svensson Aardenburg Eede 

· Tillit Lokeren

• Advertentiejaar loopt van januari tot en met december

• Onze website: www.krekenlopers.be

· Zonnebergloop
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