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2  Ι   BESTUUR

Marnix De Vos
Secretaris - computerteam
Leemweg 90 - 9980 Sint-Laureins
Tel: 0476 59 60 61
marnix.dv@telenet.be

Danny Versluys
Penningmeester - clubkledij - trefpunten
J. Lauwerijnstraat 19 - 9988 Watervliet
Tel: 09 379 01 67
GSM: 0496 983 986
versluys.danny@skynet.be

Alex Cocquyt
Voorzitter
Ooststraat 33C - 9961 Boekhoute
GSM: 0476 755 208
alexcocquyt@hotmail.com

Bianca Fossen
Administratief bestuurslid
Meuleken 21 - 9961 Boekhoute
Tel: 09 373 52 53
GSM: 0497 249 478
biancafossen@msn.com

Bert Verbeke
Polyvalent bestuurslid
Dorpstraat 9 - 9980 Sint-Laureins
GSM: 0473 610 794
bert.verbeke3@telenet.be

Tim Verbeke
Public Relations 
Leemweg 55 - 9980 Sint-Laureins
GSM: 0496 400 965
timv.runaddict@outlook.be

Patricia Verschuere
Clubblad
Parklaan2 - 9900 Eeklo
GSM: 0498 693 710
david.van.vooren@telenet.be

David Van Vooren
Computerteam
Parklaan2 - 9900 Eeklo
GSM: 0498 693 710
david.van.vooren@telenet.be
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VOORWOORD
Beste vrienden Krekenlopers en -loopsters, ook in 2021 hebben wij nog steeds te maken  
met het reeds gekende Virusje !!!

Het virus zal waarschijnlijk nooit meer verdwijnen uit ons leven ,wij zullen er moeten mee 
leren leven. Er verdwijnen verschillende wedstrijden uit onze regio zoals de halve marathon 
in Evergem (Runners Evergem) en de halve marathon Deinze-Bellem (Joggingclub Aalter).
Hopelijk zijn vele andere loopjes ergens te vinden op de verschillende kalenders van de 
joggingwedstrijden.

Begin 2021 hebben wij de Leopoldsloop moeten verschuiven van januari naar 12 juni. De 
marathon, halve marathon , de 10 en 5 km is gelopen in het weekend van 8 en 9 mei met 
speciaal voorgeschreven maatregelen.

En toen dachten wij stilletjes aan onze Super Prestige Meetjesland 2021. Mits een paar ver-
schuivingen van datums hebben wij de eerste wedstrijd toch kunnen laten doorgaan onder 
normale omstandigheden in Zomergem en nadien de 2de in ons eigen Watervliet. Beide 
wedstrijden kenden een grote opkomst zowel bij de jeugd als de volwassenen.

De 3de wedstrijd en de 4de is ondertussen ook reeds gelopen  in Wachtebeke en Zelzate 
(wijk De Katte). Beide organisaties zijn nieuw in de Super Prestige.

In augustus staan Oosteeklo en Zelzate(Centrum) op ons Super Prestigeprogramma. Later in 
september volgen Bentille,Maldegem,Sint Laureins (Godshuis ) en ten slotte eind oktober de 
finale in Sint Laureins (wijk De Comer)

Ook de gekende zomerloopjes in Nederland staan op de agenda ingevuld en later op het 
jaar in Nederland de gekende SSP runs.

Op 26 september zal de reeds aangekondigde Zonnebergloop in Zelzate (wijk Klein Rus-
land) kunnen doorgaan. 

Dit jaar zal GEEN clubfeest en GEEN clubreis doorgaan. Dit omwille van de nog steeds stren-
ge regels inzake Corona.

In 2021 wordt de jaarlijkse aflossingsmarathon ingericht door ons.
Op zondag 12.12.2021 in Sint-Laureins ter hoogte van het Godshuis om 11u. (zie verder in het 
clubblad)

Alex



Tel. 09 335 10 56

 
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

Baudry Vincent
Bauters Jonas

Claeys Liam
Cornelis Kurt

Criel Tini
De Croock Matthias

De Graeve Arne
De Storme Tessa

Dedeurwaerder Valerie
Dhondt Werner

Marathon Sint-Laureins
Leopoldsloop Sint-Laureins

Superprestige Lievegem
Superprestige Watervliet

Superprestige Overslag Wachtebeke

Dhooge Mikal
Milan Harry
Savat Gerrit

Sevryugina Anna
Van Den Abbeele Natascha

Van Den Abeele Steven
Van Houcke Sarah

Verstraete Maxence
Vertriest Roger

Willems Els
De Vos Nimke

Evergem
Sint- Laureins
Bassevelde
Maldegem
Bassevelde
Oosteeklo
Maldegem
Bassevelde
Sint-Laureins
Eeklo

115 + 6 helpers
92 + 11 helpers
72 + 8 helpers
103 + 10 helpers
75 + 8 helpers

Oosteeklo
Watervliet
Adegem
Lievegem
Lievegem
Maldegem
Watervliet
Sint-Laureins
Maldegem
Evergem
Assenede
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Stationplein 8b
9990 Maldegem

050 71 89 94
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VERANDERINGEN LIDGELD 2022
Het jaar nadert stilletjes aan .
Ook Sporta, onze overkoepelende organisatie heeft andere richtlijnen uitgevaardigd voor 
2022.

Ieder lid van ons is met de vernieuwde maatregelen verzekerd tot en met 31-12-2021 ( zie 
foto op lidkaart)

Dat betekend dat ieder lid vanaf 01-01-2022 NIET meer verzekerd is bij Ethias voor eventueel 
opgelopen kwetsuren bij het lopen (wedstrijden en trainingen,thuis of op verplaatsing).

Om in regel te zijn en te blijven met de verzekering hebben wij besloten dat iedereen die in 
2022 nog lid wenst te worden of te blijven zijn lidgeld zal moeten betaald hebben tussen  
15-11-2021 en 15-12-2021. Onze secretaris Marnix krijgt dan nog de kans om alles door te 
sturen naar Sporta !!!!!
Is dit niet het geval dan ben je niet meer verzekerd vanaf 01-01-2022 of terug verzekerd 
vanaf het ogenblik dat het lidgeld is hernieuwd + 14 dagen om de administratie hun werk te 
laten verrichten.

Hou dus rekening met deze nieuwe maatregelen die ingaan op 01-01-2022!



VERLAFISC
Boekhouding & fiscaliteit

Hendrik Consciencelaan 43C
9950 Lievegem

T. 0468 220 418
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10  Ι  LOOPKALENDER

DATUM PLAATS UUR AFSTAND

21 augustus Zelzate 17u00
17u45

250-500-1000-1500m
4,5-9-13,5km

27 augustus Maria Aalter 19u30 5 en 10 km

3 september Bassevelde 18u45 250-500-1000-1500m
5,2-10,4-15,7km

10 september Bentille 18u15
19u00

250-500-1000-1500m
4,5-9-13,5km

11 september Ossenisse 15u00 6-8-12km

17 september Evergem-Volpenswege 19u00 3-6-9-12km

18 september Maldegem 17u30
18u30

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

24 september Sint-Laureins 18u00
18u45

250-500-1000-1500m
4,6-9,3-13,9km

26 september Zelzate 
Zonnebergloop 14u00 3.5-7.0-10.5-14.0km

2 oktober Kapellebrug 10u00 3-7,5 km

3 oktober Moerbeke

10u00
11u00
12u00
13u00
14u00

42,2km
33km
22,5km
16km
7,5km

10 oktober Deinze 10u00 4,6-8,9-13,2km

16 oktober Nieuw-Namen 14u45
15u00

600m-2km
4-7,5-12,5km

17 oktober Brugge 10u00 21,1-42,2km

17 oktober Antwerpen 12u00 4,2-10,0-21,1-42,2km

23 oktober Vogelwaarde 15u00 5-10-15km

24 oktober Sint-Laureins 
De Comer

13u45
14u30

250-500-1000-1500m
4,5-9-13,5km

30 oktober Sluiskil 14u45
15u05

400-800m
5-10-15km

1 november Berlare 13u00
14u30

6-12km
21,1km

LOOPKALENDER (CLUBACTIVITEIT VETGEDRUKT) 
SEPTEMBER - DECEMBER 2021
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6 november Axel 14u45
15u00

250m
5,95-8-14,6km

13 november Heikant 14u45
15u00

500m
3-5,4-12,2km

20 november Kieldrecht 14u30
15u00

500m
5-7,3-13,3km

27 november Terneuzen 15u00 3,5-6,6-12,8

10 december Kaprijke 19u00
19u30

500-800m
2,1-4,2-8,4km

11 december St Jans Steen 15u00 6,4-8,4-13km

12 december Sint Laureins 11u00 Aflosssingsmarathon per team

19 december Axel 14u00 8-14km

26 december Tielt 16u30 5km
10km

31 december Axel 14u45
15u00

3,6-6,8km
10km

08 januari 2022 Sint Laureins 
Leopoldsloop

14u00
14u15

21 km
5,2-8,6 km

22 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie Kreken-
lopers 19u00 De Meet Bentille

20 maart 2022 Zwinstedenloop Sluis

 
 
Marlies Declercq 
Orthomoleculaire therapie 

 
https://fit-amine.be  
Stoepestraat 19, 9940 Ertvelde 
0472 39 10 81  

 
 



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
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BETER WERKEN MET GROTE MERKEN

OPENINGSUREN 
di. - vrij. 8u00 tot 18u00
zat. 8u00 tot 17u00
zon. 9u00 tot 12u00

maandag gesloten

WORK - WEAR - WORKSHOP  
Eeksken 5  |  9940 S leidinge
RENT -  R EPAIR - REFRESH   
Eeksken 13  |  9940 Sleidinge

Van Wiemeersch bvba | info@vanwiemeersch.be | www.vanwiemeersch.be | T 09 250 00 00 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



FOTO’S MARATHON
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Er is een nieuw kledingstuk toegevoegd aan het reeds ruime kledij aanbod.
Dit vestje werd toegevoegd op vraag van verschillende leden die graag een vest hadden 
die waterafstotend en winddicht is zonder veel publiciteit op borst en rug en met zakken 
vooraan aan beide kanten.

Dit hebben wij gevonden bij de firma “CRAFT”.
Het logo van de Krekenlopers staat links op de borst (zie foto) en op beide mouwen staat 
de publiciteit van “BOEST GROEPSPRAKTIJK” uit Sint Laureins en tevens van onze Kreken-
loopster en Ambassadrice BOGAERT Melissa.

Wij danken Melissa voor de sponsoring !!!!
Dit kledingstuk telt tevens mee voor onze “trefpunten”actie !!!!

NIEUWE LOOPKLEDIJ KREKENLOPERS 
(WINDVESTJE EN WATERAFSTOTEND)
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FOTO’S SP WEDSTRIJDEN



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”

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”

STEEDS 70 WAGENS 
IN VOORRAAD!

J4
6-
01

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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Hallo, 
Ik ben Tibbe Van Vooren en ik ben lid van de Krekenlopers sinds 2019. 
Vanaf het begin voelde ik me welkom en ben ik door iedereen met open armen ontvan-
gen. Het bestuur staat voor ons klaar en de clubleden zijn bereid om elkaar te helpen.  
Die solidariteit maakt van de Krekenlopers een warme en sportieve club. Er zit een zeer 
goede sfeer tussen de lopers en dat geeft mij zin om te blijven lopen. 
Elke loop begin en eindig ik met een lach, want overal word ik aangemoedigd en word 
ik vol enthousiasme ontvangen aan de aankomst. Ik ben heel blij dat ik in de loopwereld 
terecht ben gekomen. 
Lopen is tof, maar lopen bij de Krekenlopers… dat is fantastisch!

ARTIKEL TIBBE VAN VOOREN



20  Ι   6 UUR VAN AALTER

Joeri Schepers, voorzitter van vzw Marathon and More, en lid van onze eigen Krekenlo-
pers-familie organiseerde op 18 juli zijn tiende editie van de 6 uur van Aalter.

En zoals we ondertussen van hem gewoon zijn, was ook deze editie weer ‘piccobello’ 
ineengestoken. Een dj zorgde de volle zes uur voor muziek door de lopers zelf gekozen, 
afgewisseld met percussies van djembé. Achteraf vond nog een receptie plaats waar en-
kele “VIP’s”, oud-winnaars en sponsors in de bloemen werden gezet.

Voor de wedstrijd zelf was het weer maar eens warm, daar in Aalter. Té warm zelfs om 
nieuwe records te vestigen. Na drie uur begon het deelnemersveld al wat te slinken en wat 
later zag je bij momenten meer wandelaars dan lopers.

Maar de sfeer en de gezelligheid, de samenhorigheid, het respect voor elkaar… dat is wat 
zo’n ultraloop uniek maakt!

Uitslag Krekenlopers – 6uur
13e  Pauwel Joos  61,719 km
14e  Luc de Jaeger-Braet 60,106 km
16e  David Van Vooren 59,229 km
39e  Tony Misman  54,207 km
50e  Koen Vanderstraeten 49,814 km
75e  Jessie Verbeke  36,531 km

Uitslag Krekenlopers – 1 uur
2e  Bart Bleyaert  15,306 km
16e  Bert Verbeke  11,395 km
18e  Wendy Verschelden 11,050 km (derde dame)
20e  Ivan Verbeke  10,396 km
24e  Katia Coppens    9,440 km
29e  Charlotte De Baere   6,347 km

FEESTEDITIE 6 UUR VAN AALTER
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KBC VERZEKERINGEN SENTASSUR 
Dorpsstraat 92 
9980 Sint-Laureins 
09 379 03 39 
kantoor.sentassur@verz.kbc.be 

Verbonden agent van KBC Verzekeringen nv – KBO 0421 395 820 

Stee 16 - 9988 Watervliet
Tel: 0486 031 207 - gesloten op maandag
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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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FOTO’S SP ZELZATE DE KATTE
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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@floristjan.be
www.floristjan.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
Tel. - Fax 09 378 99 22



www.mazdacvhmotors.be
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KREKENLOPERS PAKKEN OP 26.09 UIT 
MET UNIEKE ZONNEBERGLOOP VANUIT 
HISTORISCHE WIJK KLEIN RUSLAND

Klein Rusland, de oudste sociale woonwijk van Vlaanderen, krijgt zijn eigen loopwed-
strijd: de Zonnebergloop. De wedstrijd is een gemeenschappelijke organisatie van de 
Krekenlopers en de Zelzaatse sportdienst. De wedstrijd wordt georganiseerd ter ere 
van de honderdste verjaardag van de bekende volkswijk Klein Rusland. 

In 2020 was het honderd jaar geleden dat gestart werd met de bouw van Klein Rusland. 
Kersvers Krekenloper Kristof Vereecke schreef in 2018 een succesvol boek rond de unie-
ke geschiedenis van de wijk en zijn inwoners. Wist je bijvoorbeeld dat de wijk ontworpen 
werd door de befaamde architect Huib Hoste? De man was lid van kunstbeweging De Stijl 
en ontwierp in Zelzate samen met landschapsarchitect Louis Vander Swaelmen een mo-
dernistische wijk die als voorbeeld gold voor heel Vlaanderen. Ooit was Klein Rusland de 
eerste modernistische tuinwijk van Vlaanderen, het heette een arbeidersparadijs op aard. 
Winkels groeiden en bloeiden, de kinderen speelden op straat en het was er alle dagen 
feest. Zeker als er iets te doen was in de wijk. De laatste jaren is er echter nog weinig te 
doen. 

Uniek zicht 
Daar willen de Krekenlopers op zondag 26 september iets aan doen. Ter ere van de hon-
derdste verjaardag van de wijk organiseren ze er een Zonnebergloop. Een unieke loop-
wedstrijd vanop het Kardinaal Mercierplein in het hart van Klein Rusland tot op de top 
van de oude gipsberg, vandaag het grootste zonnepanelenpark van de Benelux. “Boven 
heb je een uniek zicht over de Gentse kanaalzone”, zegt Alex Cocquyt, voorzitter van de 
Krekenlopers. “Je moet er wel wat voor over hebben. Zo is de berg met een stijgingsper-
centage boven de 10% echt wel een kuitenbijtertje. Het is uitzonderlijk dat we toestemming 
krijgen om deze berg te mogen beklimmen. We zijn Terranova, het bedrijf dat de berg 
beheert, de mensen van de Zonneberg, Fabriek Energiek en de sportdienst van Zelzate 
enorm dankbaar voor deze uitzonderlijke kans.”

Trefpunt
Normaal zou de loop deel uitmaken van een groot eeuwfeest in Klein Rusland, maar dat 
werd vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2022. De Zonnebergloop kan met andere 
woorden aanzien worden als het ideale sportieve aperitief. “We hebben er echt zin in om 
er iets moois van te maken. Iets wat ze van ons in Zelzate al gewoon zijn. Zo organise-
ren we er jaarlijks verschillende superprestigewedstrijden. Het is voor velen dan ook een 
thuismatch. Vandaar dat we ook besloten hebben om van de Zonnebergloop een ‘Kreken-
lopers Trefpunt’ te maken.
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Praktisch
Kidsloop om 10.00 uur, €3
Volwassenen om 11.00 uur, €6

Afstanden: 3.5-7 en 10.5 km (één/twee of drie ronden)

Inschrijving ter plaatse, telt mee als trefpunt in het systeem van de Krekenlopers.
(flyer zie verder in clubblad)
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9e wedstrijd         

Vrijdag 24 september 2021 

Grote Prijs Sint Laureins 

SINT LAUREINS 
 

Voor de jeugd:  start om 18.00u 

250m (tot en met 6 jaar) 

500m ( 7 en 8 jaar) 

1000m (9 en 10 jaar) 

1500m (11 en 12 jaar) 
start om 18.45u : 
5 km           10 km 

15 km 

Info: 

www.krekenlopers.be 

facebook-pagina krekenlopers 

tel: 0476/59 60 61 

Inschrijving / prijsuitreiking in de sporthal vanaf 16.30u 

Jeugd : 3 euro (met uitslag) 

Volwassenen: 6 euro (met uitslag) 

Kleedkamerruimte/wasgelegenheid ter plaatse 

Bloemen/geschenk voor eerste 3 dames en heren per 
afstand 

Trofee of medaille eerste 3 meisjes en jongens jeugd. 

 

27e Jogging 
SUPERPRESTIGE 
MEETJESLAND    
KREKENLOPERS 

 

 

 

Een organisatie van SKW Volleyclub Sint Laureins met Joggingclub Krekenlopers Sint Laureins VZW 



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





SLAGERIJ WOUTER

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

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

BIO kapsalon

Uit 
sympathie
Leen Van 
Tomme





www.siersmederij-roland.be

COLUMN 
AMBASSADRICES

Op zondag 4 juli waren we uitgenodigd 
door onze twee hoofdsponsors, Svens-
son en Fiesiek, op een exclusieve dag 
voor de Krekenlopers bij BLUe in Eede. 
Ze sloegen de handen in elkaar om een 
trainings- en afslankcentrum te bouwen. 
Uiteraard waren we erg nieuwsgierig en 
wilden we als ambassadrices onze club 
vertegenwoordigen.

Misschien stel je jezelf ook wel de vraag: 
Is krachttraining een meerwaarde voor lo-
pers? Wat kan BLUe je vertellen over de 
samenstelling van je lichaam? Welke ver-
schillende opties biedt het digitale trainen 
met de eGym cirkel? Wij hoopten alvast 
antwoord te krijgen op deze vragen.

We werden er hartelijk ontvangen door 
Pascal en Claudia. Tijdens de uitleg van 
de eGym cirkel mochten we zelf ervaren 
hoe de toestellen telkens een andere 
spiergroep trainden en ervoor zorgden 
dat je een volledige workout hebt gedaan 
in 30 minuten.

Wil je graag meer lezen over onze erva-
ringen bij BLUe, lees dan zeker ons artikel 
hierover.

Liefs
Ellen en Melissa
Jullie ambassadrices
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INTERVIEW KREKENLOPER:
IVAN VERBEKE

Voor het interview van dit clubblad hoefde ik niet zo ver te lopen. 
Sommigen kennen hem van het lopen , …anderen kennen hem dan weer als deuntjesman. 
Ik ken hem al heel mijn leven, als pa.  Hier het relaas van Ivan Verbeke;

Gedurende mijn jeugd was ik behoorlijk sportief. Tijdens  de Chiro ,op het speelplein werd 
er regelmatig aan atletiek gedaan .  Verspringen, hoogspringen, kogelstoten , speerwer-
pen , sprint , toertjes rond het voetbalveld lopen deden we toen allemaal.  Af en toe stippel-
te Erik de Caluwé een stratenloop-parcourtje uit .  De eerste die dan over de meet kwam 
was steevast Erik met minuten voorsprong.
Op 17 jarige  leeftijd liep ik  mijn eerste veldloop te Sint Laureins. In de modder met turn-
pantoffels aan. Patineren dat ik daar gedaan heb. De echte lopers hadden natuurlijk spikes 
aan. Sommige diehards liepen zelfs op blote voeten.   Ook op het college werd er be-
hoorlijk veel aan atletiek gedaan. In die tijd was ik ook lid van de plaatselijke volleybalclub. 
in 1977 (19 jarige)werd ik beroepsmilitair . Tijdens de opleiding en later in de eenheid in 
Duitsland werd er veel aan atletiek en vooral aan lopen gedaan. Ik mocht er deelnemen 
aan de bijna dagelijkse looptrainingen van de crossploeg. Of beter het was van moeten. 
Ik was er ook lid van de volleybalploeg waarmee we een behoorlijk resultaat haalden. We 
werden kampioen van de Belgische strijdkrachten in Duitsland en 3e in het Militair kampi-
oenschap van België. Als lid van de crossploeg nam ik deel aan verschillende inter-militaire 
loopevenementen. 
In 1985 werd ik overgeplaatst naar de Rijkswacht in Eeklo die toen nog een onderdeel van 
het Belgisch Leger was. De eerste jaren terug in Belgiê stond de loopactiviteit op een laag 
pitje.  
Op een dag hoorde ik dat er regelmatig lopen georganiseerd werden aan het Rattenkot( 
een feestschuur bij café Freds).  
Ik startte meteen op de langste afstand. 
Dat viel dik tegen na een grote periode van inactiviteit. Na een blitsstart werd ik door het 
overgrote deel van de lopers ingehaald en voorbijgelopen, zelfs door lopers waarvan ik 
dacht dat ze even het rusthuis mochten verlaten. 
Deze joggings werden ingericht door Laurent Van den Bossche, die tevens een veldloop-
criterium organiseerde aan de Boerenkreek. 
Dit was het signaal om de looptrainingen te herbeginnen.  In het begin langzaam opbou-
wen . Na enkele maanden was dat een dagelijkse must van 13a15 km. Ik werkte deze 
trainingen ( vooral duurlopen) af tijdens de middagpauze, waarvoor ik 1u.30 tijd had in het 
Leen. 
Door regelmatig veel  te lopen, werden mijn loopresultaten op de joggings en wedstrijden 
veel beter. Tot soms pieken van 15a16km per uur op de halve marathon afstand. 
Ik was toen lid van joggingclub de  Sint-Jansvrienden onder leiding van Laurent van den 
Bossche. Later werd ik dan Krekenloper.
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In die periode nam ik aan heel veel loopevenementen deel. Alle joggingwedstrijden in een 
straal van 30 km rond Sint-Laureins werden aangedaan. Veelal reed ik samen met Aurel 
Cornelis , die destijds ook een behoorlijke loopverslaving had en een goed niveau haalde 
naar de joggings.
Als het kon nam ik mijn oudste kinderen mee, die aan de kinderlopen deelnamen. 
Als 31 jarige was de omloop van Axel mijn eerste lange wedstrijdloop (19,5 km in 1u14). 
Doordat de 2 favorieten met blessure uitgevallen waren (wat ik niet wist) was ik zeer ver-
wonderd dat ik als eerste over de eindmeet liep. 
Gedurende een vijftal jaar kon ik  op een behoorlijk niveau lopen. 
In de joggingwedstrijden behaalde ik af en toe een ereplaats.  
Als de betere lopers (zoals Ignace) eens niet vande partij waren op de langste afstand, kon 
ik ook al eens winnen. Zoals: de Pietendriesjogging in Ursel (1989), de 20 km van Hansbe-
ke (1990), jogging Rattenkot (1990), jogging Lovendegem (1991), Blaarmeerschenloop (1991).  
Ik nam 2 maal deel aan de ‘Gulden Sporen Marathon’ met als beste resultaat 3u02’29’’ (in 
1989). Ik liep diverse halve Marathons net onder 1u20. 
En toen begonnen blessures roet in het eten te gooien. Hielspoor, achillespeesontsteking, 
scheenbeenvliesontsteking, voetbeentjebreuk, spierscheurtjes en jaarlijks terugkerende 
kniepeesontsteking . 
Hoewel ik na mijn gouden jaren af en toe nog een degelijk resultaat kon neerzetten, heb 
ik daarvan geen resultaten meer bewaard. 
Ik ben blij dat ik de dag van vandaag nog aan joggings kan deelnemen (op een beschei-
den niveau en met de nodige moeite). Het is jammer dat er niet veel meer van de loop-
vrienden van destijds actief zijn, maar gelukkig is er opvolging. 
Het is voor mij een grote motivatie, dat verschillende van mijn kinderen sportief blijven in 
de loopsport en dat ik samen met hen kan deelnemen aan loopevenementen. 

Bedankt pa  voor dit interview en ik zie je zeker snel terug ! En wij zien je natuurlijk ook snel 
terug, op onze volgende superprestigejogging !!
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ONZE ERVARINGEN BIJ
Na de opendeurdag waren we ervan overtuigd dat dit concept een meerwaarde is voor 
lopers en besloten we om lid te worden. We namen beiden een Advanced abonnement, 
daarin zit niet enkel de eGym-cirkel, maar ook de E-flex, op regelmatige basis een In-body 
en een coachings- en voedingsapp. Surplus krijg je er de enthousiaste begeleiding van 
Pascal, Claudia en Andy er bovenop.

De missie van BLUe is het aanzetten, begeleiden en ondersteunen van mensen naar een 
gezonder, fitter en evenwichtiger bestaan. 
BLUe is er voor iedereen die op een aangename en verantwoorde wijze wil bouwen aan 
een gezond leven. Of je nu 15 of 75 bent, topsporter of wil sporten als bezigheid, je een 
strakker en gespierder lichaam wilt of gewoon je gewicht onder controle wil houden. Spor-
ten tegen de stress of omdat je het gewoon leuk vindt. Kortom voor iedereen is er een 
programma op maat. 

De eGym-Cirkel is een slimme gecombineerde opstelling van acht volautomatische toe-
stellen. Elk toestel is gericht op een andere spiergroep. Pascal of Andy stellen eenmaal 
alle toestellen voor je in. Al je persoonlijke gegevens, zoals je lengte, gewicht, zitpositie en 
trainingsgewicht worden automatisch bewaard op jouw persoonlijke eGym polsband. De 
weerstand wordt automatisch bepaald aan de hand van jouw persoonlijke krachttest. Als je 
kracht door trainen toeneemt, past eGym automatisch de weerstand aan. Op deze manier 
haal je het optimale uit je training en is cheaten dus geen optie! 

Elke sporter traint tegelijkertijd en wisselt vervolgens op hetzelfde moment van toestel, 
waardoor je binnen 30 minuten een complete workout doet, zonder wachttijden. Je traint 
dus snel, veilig en bovendien heel eenvoudig!
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eGym biedt verschillende trainingsmethode aan: regulier, isokinetisch, excentrisch en 
adaptief trainen. Met het adaptieve trainingsprogramma van eGym gebruik je van je eerste 
tot je laatste herhaling je maximale kracht.

Bij het advanced abonnement start men altijd met een In-body meting. Uit de lichaamssa-
menstelling kunnen ze immers al heel wat leren en zo de begeleiding personaliseren. De 
eerste meting is de basis voor je bewegings- en/of voedingsprogramma. 
We krijgen meer inzicht in:
- vochtpercentage
- spiermassa
- minerale samenstelling
- vetmassa 
- balans of disbalans in je lichaam

Afvallen, minder vet of meer spieren. Met deze doelen kunnen ze je bij BLUe helpen. Door 
een regelmatige meting hebben ze een perfecte follow-up en kunnen ze zien of je op 
goede weg bent. 

Naast het sporten kan je bij BLUe ook gebruik maken van de meest complete voedings-
app die jou helpt gezonder te leven. Afvallen, aankomen en gezonder eten was nog nooit 
zo makkelijk. Samen met Claudia stel je jouw doelen samen. Wekelijks staat er een nieuw 
menu voor je klaar, aangepast op jouw doelen, voorkeuren en allergieën en/of diëten. Er 
zijn 1500+ recepten om uit te kiezen en je boodschappenlijstje staat gelijk klaar.
Als je moeite hebt met het behalen van je doelen, dan is trainen onder begeleiding van 
een personal trainer een bijkomende optie. Met een personal trainer naast je, zet jij toch 
net even meer door dan je alleen zou doen. Je wordt gecoacht en gedrild als nooit te-
voren! Daarbij gaat de personal trainer samen met jou bekijken wat de beste weg is naar 
jouw einddoel.
Een kinesist en een podoloog zullen de diensten van BLUe verder optimaliseren. Evenals 
een sportarts die instaat voor sportmedisch onderzoek (sportkeuringen) die voor sommige 
sporten verplicht zijn. Dit onderzoek kan je laten doen als professionele of beroepsspor-
ters, recreatieve sporters of voor mensen die om gezondheidsredenen meer moeten be-
wegen of sporten, zoals chronisch zieke mensen. 
Tot slot kan je in BLUe ook nog terecht in hun lounge. De BLUe lounge zal een gastruimte 
worden waar je terecht kan voor demo’s, workshops en lezingen rond (sport)voeding, af-
slanken en andere aspecten rond je gezondheid, zoals het beheersen van stress en vele 
andere thema’s.
Wij zijn erg enthousiast en hopen jullie daar binnenkort ook te zien!



MAATWERK IN VASTGOED

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



NU D3 - WINTER PACK

+ VITAMINE D3
1000SVENSSON

 120 caps

3000SVENSSON
VITAMINE D3

90 caps
               3 MAAND OPBOUWDOSIS                               4 MAAND ONDERHOUDSDOSIS

                             voor slechts 19,95EURO 
 7 maand de winter door

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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10e wedstrijd         

Zondag 24 oktober 2021 

Grote Prijs De Comer 

SINT LAUREINS 
 

Voor de jeugd:  start om 13.45u 

250m (tot en met 6 jaar) 

500m ( 7 en 8 jaar) 

1000m (9 en 10 jaar) 

1500m (11 en 12 jaar) 
start om 14.30u : 
5 km           10 km 

15 km 

Info: 

www.krekenlopers.be 

facebook-pagina krekenlopers 

tel: 0476/59 60 61 

Inschrijving / prijsuitreiking in de sporthal vanaf 12.30u 

Jeugd : 3 euro (met uitslag) 

Volwassenen: 6 euro (met uitslag) 

Kleedkamerruimte/wasgelegenheid ter plaatse 

Bloemen voor eerste 3 dames en heren per afstand 

Trofee of medaille eerste 3 meisjes en jongens jeugd. 

 

27e Jogging 
SUPERPRESTIGE 
MEETJESLAND    
KREKENLOPERS 

 

 

 

Een organisatie van Feestcomité De Comer met Joggingclub Krekenlopers Sint Laureins VZW 



50  Ι  AFLOSSINGSMARATHON

JAARLIJKSE AFLOSSINGS- 
MARATHON SINT LAUREINS 12-12-2021

Traditiegetrouw gaat op zaterdag 4 december 2021 de jaarlijkse aflossingsmarathon door 
in Terneuzen. MAAR ... door de huidige maatregelen in Nederland zal deze dit jaar daar 
geen plaats vinden.
Wij hebben eerst geprobeerd om de inrichters van DOW te overtuigen naar België af te 
zakken en samen met ons deze in te richten.
MAAR... ook dit lukt niet.
Dan maar zelf het touw in eigen hand genomen.
Vlug vlug een bestuursvergadering samen geroepen , want dit evenement dient vlug te 
gaan.
Ook de Politie, Burgemeester en andere instanties gecontacteerd . Iedereen stond positief 
tegen dit event!
Dus... de kogel is door de kerk. DE KREKENLOPERS RICHTEN OP ZONDAG 12 DECEMBER 
2021 OM 11.00 UUR IN SINT LAUREINS  DE AFLOSSINGSMARATHON IN!

Een beetje bijkomend werk maar dit is enkel voor één jaar om dit mooi event niet te laten 
doodbloeden.

Het is dan ook een hele uitstraling voor onze club om met zoveel mogelijk ploegen aan de 
start te staan zowel bij de heren als bij de dames.
In 2019 hebben wij bij de Dames en Heren  het hoogste podium mogen beklimmen en 
waren wij ook de grootste aanwezige club! Nogmaals een dikke Proficiat aan beide teams!

Om dit te kunnen verwezenlijken toch een woordje uitleg:
Wij willen dit jaar in ons eigen Sint Laureins  terug een zeer sterke vrouwen- en mannen-
ploeg afvaardigen . Dit om de Krekenlopers qua tijd en plaats in de schijnwerpers te zetten 
maar tegelijkertijd willen wij een maximum aan ploegen afvaardigen bij de dames en bij 
de heren.
Wij hopen bij de dames terug op een schitterende overwinning. Als ik goed kan tellen 
hebben wij reeds zeven opeenvolgende overwinningen geboekt met onze  damesploeg. 
OP NAAR EEN ACHTSTE OVERWINNING EN BIJ DE HEREN NAAR DE DERDE!

Bij de heren kunnen wij terug een sterke delegatie opstellen en hopelijk terug de strijd 
aangaan met enkele atletiekploegen aldaar.

Maar....de club is meer dan dit en daarvoor hebben wij een hele groep clubleden nodig om 
meerdere ploegen te vormen en ook in de breedte uit te blinken.
Hopelijk kunnen wij verschillende ploegen samenstellen en terug de grootste club zijn qua 
aantal ploegen!
Er zullen dit jaar ook TWEE ploegen deelnemen die uit de start-to-run zijn gekomen in 
Sint-Laureins en ondertussen allen Krekenlopers zijn geworden.
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Een punt dat zeker moet gevolgd worden:
Eerst en vooral worden ploegen samengesteld uit leden van de club.
Ingeval er toch enkele leden zouden ontbreken om een laatste ploeg samen te stellen 
kunnen die in laatste instantie aangevuld worden met niet-aangesloten lopers bij een club!

Hierna volgen de praktische gegevens:
• Datum : zondag  12 december 2021 om 11.00 uur (eerste start per ploeg)
• Plaats: Sint Laureins, Leemweg, Sporthal thv Godshuis
• Inschrijving tot en met 21 november met het gekende Google formulier dat jullie via 

een mailtje zal worden toegestuurd.
• Keuzemogelijkheden: 
        - individueel lopen (alleen marathon lopen) 
        - één ronde lopen (5.2 km)
        - meerdere ronden lopen.
        - hoeveelste in de ploeg lopen ?
Deze keuze dient te worden medegedeeld via het Google formulier.
• Het inschrijvingsgeld wordt betaald uit de clubkas. Elke deelnemer ontvangt na de 

wedstrijd een naturapakket. Indien men niet kan aanwezig zijn bij de prijsuitreiking 
gelieve dit de dag zelf aan Alex mee te delen.

Deze zal dan het pakket afhalen en dient te worden afgehaald bij hem thuis vóór 25 de-
cember 2021.

Wij verwachten van deze editie een schitterend en mooi resultaat zowel in de uitslag als 
in het aantal ploegen.
WIJ MAKEN ER ALS CLUB EEN ZEER MOOIE NAMIDDAG VAN (TEAMBUILDING)!

Ik wil iedereen reeds bedanken voor de bereidwillige medewerking aan deze aflossings-
marathon!
Alex 
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Cafe Sente

Dorpstraat 128
9880 Sint-Laureins

Kjell en Peter

-CAFÈ/FEESTZAAL-

Volg ons ook op
Facebook #Cafe Sente
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CLUBGEGEVENS

• Joggingclub Krekenlopers St-Laureins VZW

• Bankrekening: 

·  IBAN BE90 7512 0618 2432 

·  Bic: AXABBE22

• Huidige aantal leden: 486 (Augustus 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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