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2 Ι BESTUUR

Alex Cocquyt

Marnix De Vos

Voorzitter

Secretaris - computerteam

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

Leemweg 90 - 9980 Sint-Laureins
Tel: 0476 59 60 61
marnix.dv@telenet.be

Bert Verbeke

Patricia Verschuere

Polyvalent bestuurslid

Clubblad

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

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

Tim Verbeke

David Van Vooren

Public Relations

Computerteam

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

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

Bianca Fossen

Danny Versluys

Administratief bestuurslid

Penningmeester - clubkledij - trefpunten

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

J. Lauwerijnstraat 19 - 9988 Watervliet
Tel: 09 379 01 67
GSM: 0496 983 986
versluys.danny@skynet.be
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VOORWOORD
Beste leden, familie en vrienden,
Hier gaan we weer,bijna aan ‘t begin van een nieuw jaar, met al onze wensen voor jullie
allemaal. Het zal er begin dit jaar helemaal anders uitzien, handjes geven, kussen geven en
omhelzingen zullen er niet bij zijn . Maar toch wensen wij iedereen een gezond,gelukkig en
veilig 2021 toe . Dat al jullie dromen mogen uitkomen. Dat jullie een goed jaar en een mooie
toekomst tegemoet gaan. And last but not least, we wensen jullie terug een jaar vol looplezier zonder blessures.
Namens het voltallige Bestuur Krekenlopers !!!
2020 was een verschrikkelijk jaar. Covid-19 heeft ons allemaal volledig in haar macht. Wat
een raar en vies beestje is dat !!!
We konden nog net de Leopoldsloop en de nieuwjaarsreceptie laten doorgaan. Ook onze
Algemene Ledenvergadering was terug een succes in ons clublokaal.
Begin maart hebben we allemaal samen nog een groepstraining afgewerkt in Adegem. Toch
begon het virusje reeds in ons land te woekeren.
En dan begon de miserie voor iedereen. Er werd een algemene lockdown afgekondigd. Enkel nog essentiële verplaatsingen werden toegelaten. Geen joggingwedstrijden meer. Ook
geen clubfeest en geen clubreis.Enkel mocht er nog getraind worden in groep van maximum
50 personen. Zo werd de ene wedstrijd na de andere afgelast. Onze marathon op de eerste
zondag van mei, alle Super Prestigewedstrijden maar ook de veel belovende Zonnebergloop in Zelzate konden niet doorgaan.
Dan maar al onze hoop leggen in groepstrainingen en virtuele lopen.
De virtuele lopen kenden een groot succes. Iedereen kon vanaf zijn huis een loopje doen
over verschillende afstanden. Er werden een viertal virtuele lopen georganiseerd.
Daarbovenop werden een zevental groepstrainingen gelopen. Ook met een schitterend opkomst !!!
Tot op heden kunnen wij nog steeds niet deelnemen aan joggingwedstrijdjes. Ook de Leopoldsloop kan niet doorgaan op 09/01/21 en de Nieuwjaarsreceptie op 23 januari 21. De
Leopoldsloop wordt verplaatst naar zaterdag 12 juni 21. De Nieuwjaarsreceptie is afgelast !!!
2020 was tevens het jaar dat de club twee Ambassadrices heeft voorgesteld. Wat de bedoeling en hun taak is kan je verder in het clubblad lezen.
Ook voor de Super Prestigewedstrijden zal er niets veranderen in 2021, zelfde organisatoren, zelfde plaatsen maar op 30 juli 2021 komt Wachtebeke de Super Prestige vervoegen.
De Zonnebergloop staat terug gepland in 2021 en ook een Meetjeslandse Krekentrail (nieuw
in ons gamma) in en rond Sint Laureins en dit in oktober/november 2021.
Het clubfeest vindt in 2021 plaats op zaterdag 05 juni .
Wij gaan proberen de club verder uit te bouwen met ons aantal leden (418 in 2020)
Hopelijk blijft iedereen lid van onze club en kunnen wij via allerlei kanalen nieuwe leden begroeten !!! Ik hoop op bestaande leden die ook kandidaat nieuwe leden aanspreken en hen
kunnen overtuigen om lid te worden !!!
Alvast bedankt daarvoor
Alex

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

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

Tel. 09 335 10 56
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NIEUWE LEDEN
Baeke Koen
De Craene Kurt
Dekeyser Steven
Denys Marijke
Van Hecke Steven
Van Steendam Luca
Vanhoucke Evelien
Vereecke Isebelle

Assenede
Assenede
Lievegem
Sint - Laureins
Sint-Jan-In-Eremo
Boekhoute
Adegem
Eeklo

2020 afgesloten met 419 leden!

Stationplein 8b
9990 Maldegem
050 71 89 94
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39STE
LEOPOLDSLOOP
09 Januari 2021
start Sporthal Godshuis Sint Laureins
Leemweg 4
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12,9 KM
14:30u.

5 KM
14:15u.

Voorinschrijvingen: www.krekenlopers.be
tot 04/01/2021
betaling via BE90 7512 0618 2432
(BICcode AXABBE22 voor buitenland)
met vermelding van naam en afstand.

Voorinschrijving 21 km tot 04/01: €9
Voorinschrijving 10,8 en 5 km tot 04/01: €6
(Enkel voorinschrijving, daginschrijving niet mogelijk.)

Alle formaliteiten:
Sporthal Godshuis
Leemweg 4,
9980 Sint-Laureins

Naturaprijs voor alle deelnemers.
Geldprijzen voor de eerste
drie mannen en vrouwen
van de 21 km.

VERLAFISC

Boekhouding & fiscaliteit
Hendrik Consciencelaan 43C
9950 Lievegem
T. 0468 220 418
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GROEPSTRAINING EEKLO
HET LEEN

10 Ι AMBASSADRICES

ONZE AMBASSADRICES
Tijdens de Coronacrisis hebben we veel tijd gehad om van alles en nog wat te reorganiseren van onze joggingclub.
We leven reeds van begin/half maart in deze uitzonderlijke omstandigheden.
En om onze club leven in te blazen en in de running te houden hebben wij gekozen voor
groepstrainingen en virtuele lopen. Dit was een groot succes.
Tijdens één van mijn individuele looptrainingen ben ik op het idee gekomen om onze club
en de sponsors in de schijnwerpers van de media te plaatsen door ambassadrices aan te
kondigen.
Ik was vastberaden maar moest verder tot in de puntjes worden uitgewerkt.
Eerst en vooral moest ik kiezen wie /wat/waarom ??
Al vlug kwam ik op het idee om de zusjes Bogaert, Melissa en Ellen, te vragen of zij deze
taak op zich wilden nemen.
De vraag werd gesteld en een positief antwoord bleef niet lang uit. Zij waren super enthousiast .
Dus punt 1 was reeds afgerond, de ambassadrices hadden een gezicht.
Nu dit nog alles Coronaproof in de media krijgen met een voorstelling enz...
Maar in Sente bestaat zo iets als SENTEVEE en daar kreeg ik een ongelooflijk goed gehoor
naar mijn voorstel om deze twee dames via de media voor te stellen.
Ik wou dit graag doen in het bijzijn van alle Krekenlopers maar door Covid-19 kon en mocht
dit niet gebeuren.
Recepties en grote samenkomsten waren en zijn immers verboden.
Dan maar proberen met een kleinschalige voorstelling met een ongelooflijk succes als
gevolg. SENTEVEE heeft de volledige voorstelling gelive-streamd !!Deze is nog steeds te
herbekijken op onze website.
De geschreven pers werd tevens uitgenodigd op die bewuste dag.
Dan nog het College van Burgemeester en Schepenen overtuigen van mijn Coronaproof
Persconferentie en alles zat perfect in elkaar.
Het College was volledig akkoord.
Uiteindelijk ging de Persconferentie door in de Sporthal van Watervliet met een twintigtal
aanwezigen.
Bedankt hiervoor !!!
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Maar wat zijn eigenlijk de taken van onze Ambassadrices ?
-Onze club vertegenwoordigen op allerlei events door ons ingericht
-Een luisterend oor te zijn tussen onze leden en briefen naar ons bestuur
-Goede ideeën over te brengen naar het bestuur
-De leden vertegenwoordigen
-Nieuw leden proberen overtuigen lid te worden van de club
-Goed nieuwsshow overbrengen naar iedereen.
Maar uiteindelijk hun zelve zijn!!!
Het zijn twee jonge dynamische dames , beiden afkomstig uit Sint Laureins en het Bestuur
gelooft in hen !!!
En dat is het voornaamste
Succes Ambassadrices
Alex

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

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

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

Culinaire Slagerij
Filip en Annemie
BOEKHOUTE - TEL. 09/373 94 67

BETER WERKEN MET GROTE MERKEN

DE PAPE • STANASSUR
DE VLEESSCHAUWER

www.culinaireslagerijfilipenannemie.com
info@culinaireslagerijfilipenannemie.com

FSMA nr. DPV INSURANCE: 0683.942.050

FSMA nr. DPV FINANCE: 0683.928.390

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

DORP 13-15
9968 BASSEVELDE
tel 09 373 60 91 • 09 373 82 56

www.kantoordpv.be

Zo hoort een bank te zijn

CASH & MORE AUTOMAAT

VERZEKERINGEN ALLE MAATSCHAPPIJEN

MATTHIAS ELIAS
METSELWERKEN
Comercaatsweg 1A - 9980 Sint-Laureins
Matthias.elias86@gmail.com
0496 36 00 18

14 Ι KJIR NE KI WERE

KJIR NE KI WERE …
Kjir ne ki were … voor alle duidelijkheid gaat het hier niet om de West-Vlaamse vertaling
voor de backspace-toets op een computertoetsenbord (zie fragment uit ‘Alles kan beter’
waarin Wim Opbroeck een aantal computertermen vrij vertaalt naar het West-Vloams).
Nee, Kjir ne ki were is een loopwedstrijd met een vrij uniek concept. Veerle Beernaert en
Juan Vandeweghe, twee loopmoaten die al hééééél wat kilometers op hun teller hebben,
richtten dit jaar hun tweede editie in van dit gebeuren.
Wat is nu dat concept? Wel, bedoeling is om in een tijdsspanne van twaalf uren zo ver
mogelijk weg te lopen van het startpunt, om dan ook nog eens terug te keren naar dat
startpunt binnen die twaalf uren. Wie te laat binnenkomt, wordt onverbiddelijk gediskwalificeerd. Winnaar is degene die – in vogelvlucht gemeten – de verste afstand haalt. Elke
deelnemer krijgt een tracker mee om dit te bepalen. Hoeveel kilometer je in totaal loopt is
dus niet doorslaggevend. Als je dit echt wil winnen, moet je in de eerste plaats ver kunnen
lopen maar moet je ook een route vinden die zoveel mogelijk ‘assan rechtut’ gaat.
Een sms’je van Veerle, die vroeg om mee te doen (het deelnemersveld van 25 was immers
nog niet volzet), deed me even nadenken. Ik was op dat moment in voorbereiding op de
‘Zes uur rond je kot’, een andere wedstrijd ingericht door Joeri uit Aalter. Kjir ne ki were
viel een week vóór deze zes uur, dus ik moest mijn trainingen een beetje aanpassen (lees:
meer kilometers doen).
Zo gezegd zo gedaan … de trainingen werden een stuk opgevoerd, en ik begon mijzelf
een haalbaar doel te stellen. Wat ik op zijn minst wou vermijden, was een aankomst buiten
de vooropgezette limiet van twaalf uren. En ik begon met alles rekening te houden. De
warmte… het parcours, aangezien de start in Gullegem was, zou het niet vlak worden…
de windrichting… en natuurlijk mijn eigen fysieke conditie. Zelf had ik een gevoel dat 100
kilometer te doen moest zijn, dus 50km heen en 50 terug. Patricia pietste er voor de zekerheid nog 10 vanaf ;).
Volgende stap was het uitstippelen van een route. Wij zijn nogal gewend om voor langere
trainingen fietsknooppunten te gebruiken, wat in de meeste gevallen mooie en nog niet
ontdekte wegen oplevert. Het voordeel is dat je de knooppunten kunt noteren en dus
geen rekening moet houden met een gps-horloge dat het geen twaalf uren uithoudt. Ik
zorgde er ook voor, op basis van de voorspellingen, dat de terugweg ‘wind mee’ was. Om
de dag van de wedstrijd voor geen verrassingen komen te staan, reden we de route een
weekje op voorhand al eens met de fiets.
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De wedstrijd zelf
Een beetje voor zeven uur ’s morgens… laatste richtlijnen… nog een foto… en een ‘tootje’
van ’t vrouwke. Dan zijn we weg, ieder met zijn eigen plan, zijn eigen weg, zijn eigen doel.
Ik heb maar één doel: mijn route binnen de twaalf uren afleggen. Patricia begeleidt mij vanop de fiets. Het is een zonnige dag, te warm, maar ik loop een aangenaam, traag tempo.
Het is heerlijk met ons tweetjes, de uren gaan voorbij, de kilometers ook. Ik kom nooit echt
in de problemen.
Ruim voor het sluitingsuur arriveer ik terug aan de startplaats, mijn doel is bereikt en ik heb
geen zin meer om er nog wat kilometers bij te doen.
Ik heb een medaille, een ‘Kjir ne ki were’-stuttedoze en drie piepers verdiend!
Patricia en David

16 Ι ZWINSTEDENLOOP SLUIS

ZWINSTEDENLOOP SLUIS
ZONDAG 21 MAART 2021
Op die zondag in maart trekken wij traditiegetrouw naar het mooie Sluis juist over onze
landsgrens om deel te nemen aan de Zwinstedenloop in clubverband van Sluis.
Programma:
11.30 uur Kids Run = 1340 meter ( 6 tem 12 jaar)
12.00 uurVijf 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 2021.
Leden die reeds betaald hebben in 2020 worden automatisch ingeschreven voor 2021.
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.

ALV Ι 17

ALGEMENE LEDENVERGADERING
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 “Praatcafé De Roeland” Leemweg 14 te Sint Laureins op vrijdag 26 februari 2021 om 19.00 uur
stipt!
Agendapunten:
- Ontvangst met een drankje en welkomstwoord door de Voorzitter
- Bespreking , suggesties en ideeën voor activiteiten gepland in 2021
- 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 2021 zullen worden beantwoord (alexcocquyt@hotmail.com). Vragen die reeds
werden gesteld in 2020 of vroeger worden niet meer beantwoord.
Trefpunt voor de deelnemers aan de ALV.

J46-0108

“Trots op ons familiebedrijf”

“Trots op ons familiebedrijf”

W W W. G A R A G E D E M E Y. B E

W W W. G A R A G E D E M E Y. B E

PORSCHE  AUDI  VOLKSWAGEN  SKODA  SEAT  ALLE MERKEN

STEEDS 70 WAGENS
IN VOORRAAD!

ONAFHANKELIJK
BETAALBAAR ONAFHANKELIJK
BETAALBAAR
FAMILIAAL
VERTROUWD
FAMILIAAL
+52 JAAR ERVARING
VERTROUWD
ONDERHOUD &
+52 JAAR ERVARING
HERSTELLINGEN
CARROSSERIE ONDERHOUD &
AAN- & VERKOOP HERSTELLINGEN
WAGENS ALLE MERKEN
CARROSSERIE

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

PORSCHE  AUDI  VOLKSWAGEN  SKODA  SEAT  ALLE MERKEN
Koning Leopoldlaan 8a  MALDEGEM  050 71 24 42  info@garagedemey.be

AAN- & VERKOOP
WAGENS ALLE MERKEN

LICHTERVELDE | EMELGEM/IZEGEM | MALDEGEM
reserveer nu je

new

SITE

WWW.ARTEXFASHION.B E
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LIDGELD 2021
Het lidgeld voor 2021 is 18.00 € voor de volwassenen en jeugd +12 jaar.
In 2021 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 wandelaars kunnen aansluiten.
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

Ons clubblad! Jong geleerd is oud gedaan!

BELANGRIJKE VRAAG NAAR DE LEDEN
Er wordt aan onze leden gevraagd indien er:
-adreswijzigingen
-telefoonwijzigingen
-email wijzigingen enz... zijn deze mede te delen aan alexcocquyt@hotmail.com of marnix.
dv@telenet.be dit om onze administratie op punt te kunnen houden.
Vriendelijke dank !!!
secretaris

20 Ι TREFPUNTEN

TREFPUNTEN ACTIE 2021
Dit jaar kan er gelopen worden voor:
- De nieuwe clubkledij die ondertussen reeds drie jaar in gebruik is.
Volgende mogelijkheid tot bestelling van nieuwe kledij gebeurt in februari/maart en september/oktober 2021 of van zodra de club een bestelling heeft van 500 €.
- Er is nog steeds de mogelijkheid tot aankoop van het donsvestje, met/zonder kap: daarvan bedraagt de aankoopprijs 59 € en is eveneens leverbaar mits betaling en op voorhand besteld te zijn. Voor deze donsvest kan gelopen worden via het trefpuntensysteem.
- Nieuw in onze kledijcollectie is het fluo hesje: Prijs achteraan bedrukt met het logo van
onze club is 35 €. Dit fluo hesje telt mee met de trefpunten van 2021.
- Aankoop van hoodie met krekenlopers logo: de aankoopprijs bedraagt 50 euro en is bij
betaling en bestelling leverbaar.(telt niet als trefpunten)
- 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 met lange mouwen en met logo van Krekenlopers op borst en achteraan op rug. (Prijs is 30€ en telt mee voor de trefpuntenactie.
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 2020. Alhoewel hopelijk kunnen wij in 2021 meer lopen
dan in 2020.
Hieronder vindt u de 22 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 maximum 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.
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
2021 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

TREFPUNTEN Ι 21

WEDSTRIJD KALENDER 2021
26 februari
21 maart
10 april
25 april
09 mei
13/14/15 of 16 mei
14 mei
12 juni
27 juni
05 juli
16 juli
23 juli
30 juli
20 augustus
15 augustus
10 september
04 of 11 september
18 september
24 september
Okt/Nov
24 oktober
11 november
10 december

Algemene Ledenvergadering
Zwinstedenloop Sluis
Puyenbroeck Wolvenjogging Wachtebeke
Super Prestige Zelzate
Marathon,1/2 mararthon, 10 en 5 km Sint Laureins
Zelzate Zonnebergloop
Aalter
39ste Leopoldsloop Sint Laureins
1Super Prestige Zomergem
Super Prestige Watervliet
Assenede-Nieuwburg
Super Prestige Sint Margriete
Super Prestige Wachtebeke
Moerhofloop Moerbeke
Super Prestige Oosteeklo
Super Prestige Bentille
Halve marathon Evergem
Super Prestige Maldegem
Super Prestige Sint Laureins Godshuis
Sint Laureins Meetjeslandse Krekentrail
Super Prestige Sint Laureins De Comer
Deinze-Bellem
Kerstloop Kaprijke

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

22 Ι FOTO’S

GROEPSTRAINING WATERVLIET

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

24 Ι EINDELIJK...

EINDELIJK………..EEN LOOPJE
Zondag 4 oktober Moerbeke Waas
Reeds vrij vroeg in het voorjaar waren we ingeschreven voor de Pereboomse Krekentrail.
Een trail is niet zo Patrick zijn ding en omwille dat hij niet zo goed in zijn vel zat was hij niet
zo happig om mee te lopen. Ik kon hem overtuigen om samen de kortste afstand te lopen
en ik zou bij hem blijven….. (zogezegd)
Na zoveel inschrijvingen en annuleringen van loopwedstrijden ontvingen we een mail dat
de trail doorging (joepie) mits een aantal aanpassingen. Per afstand was er een verschillend startuur zodat er geen concentratie van lopers aan de startzone staan. Kleedruimte
en bewaring van sporttas was voorzien in een loods. Geen bevoorrading, geen mogelijkheid tot douchen, geen podia en geen drankgelegenheid na het lopen.
Twee dagen voor de loop waren Patrick en ik tegen mekaar bezig ‘ zou dinkske A daar
ook zijn ? en dinkske B ?’. We keken er echt naar uit om een aantal lopers terug te zien, het
was veel te lang geleden….
Bij het oprijden op de parkeerplaats-weide zien we plots een aantal gekende gezichten :
voorzitter Alex en Patrick VDV. Wow, maar dat deed deugd…..we kropen zelfs met ons vier
samen in de koffer…..
Vervolgens nog een aantal bekende (niet) krekenlopers : Sonja, Annick, Jan, Carine B,
Kurt, Luc, Pauwel, Katia….
Oh, ja… de wedstrijd zelf. Er waren 4 afstanden : 7.8 (Pereboom route)), 16 (Boschkreekrout),
22.5 (Koebullen route), 33 (Spaanse Linie route), 42.2 (marathonroute). De start was op de
weide. Het was een prachtige natuurloop, door bossen, langs kreken, 70% langs onverharde wegen. Een heel mooie trail, een echte aanrader. We hadden ook meeval met het
weer.
Bij aankomst in de loods ontvingen we een mooie goodiebag.
De uitslag van de 7,8 ? Alex 34,41. Patrick VDV 39,07. Marianne 45.58. Patrick 49,41. Carine
B 56,31.
En ja…..ik heb het moeten goedmaken met Patrick maar volgend jaar loopt hij weer mee.
Jammer van de vele afgelaste wedstrijden : Marathon Rotterdam, Halve marathon Gent,
marathon Eindhoven, donkmeerloop, Deinze-Bellem…... Maar één lichtpuntje : een aantal
weken geleden krijg ik via messenger de vraag om Deinze-Bellem te lopen op 11/11 met
een persoon die omwille van ziekte 3 jaar niet heeft gelopen. Hij is sinds augustus terug
aan het trainen en wil met mij Deinze-Bellem lopen. Zoiets moet je mij geen 2 keer vragen.
Met veel goesting en plezier samen de 21.1 uitgelopen. Patrick was onze bevoorrader,
mentale coach, beveiliger….
En zo blijven we toch een beetje fit !!
Marianne en Patrick
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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.

Tel: 09 330 62 11

W. Van Zandweghe

bank en verzekering
anders bekeken

AXA Bankagentschap
Onafhankelijk verzekeringsmakelaar
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

ALGEMENE BOUWWERKEN

STEVEN
DOBBELAERE
NIEUWBOUW & RENOVATIE
Zeestraat 7
Waterland - Oudeman
Tel. - Fax 09 378 99 22

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
orting
Extra k ers!
p
Krekenlo

Zondag: 8u30 - 12u30
Feestdagen: tot 16u

www.mazdacvhmotors.be
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VIRTUELE LOOP SPM SINT-MARGRIETE
24-26 JULI 2020
Virtuele Loop SPM Sint-Margriete - 24-26 juli 2020
1,00 km
PL

Naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Schoors Mauro
Symoens Maxim
Buysse Matti
De Wilde Niels
Vetsuypens Adinda
Sesselle Gino
De Neve Joris
Cocquyt Alex
Verschelden Wendy
Bosschaert Piet
Baute Anoucha
Verbeke Jessie

PL

Naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Verbeke Bert
Van De Velde Lode
Vetsuypens Adinda
Dhont Christiaan
Rollier Bryan
Bosschaert Piet
De Muyt Sofie
Claeys Filip
De Coninck Luc
Van Ryckeghem Bert
Poppe Steven
Chaves Daguilar Sofia
Sesselle Gino
Baute Anoucha
De Scheemaeker Roel
Willems Johan
Verbeke Ivan
Martens Marie-Claire
Zonnevijlle Jozian
De Baere Charlotte
Cuvelier Tessa
Verbeke Jessie

Vandeputte Rob

Vandeputte Vic
Van Ryckeghem Bert
Verbeke Ivan
De Baedts Marianne
De Baere Charlotte
Naert Laurence
Naert Cédric

CAT

P/CAT

Tijd

GEM

H
H
H
H
D
H
H
H
D
H
D
D
H JEUGD
H JEUGD
H
H
D
D
D JEUGD
H JEUGD

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

00:02:58
00:03:03
00:03:15
00:03:22
00:03:32
00:03:35
00:03:37
00:03:45
00:03:52
00:03:53
00:04:20
00:04:31
00:04:32
00:04:32
00:04:42
00:04:56
00:05:07
00:05:20
00:06:07
00:06:53

20,225
19,672
18,462
17,822
16,981
16,744
16,590
16,000
15,517
15,451
13,846
13,284
13,235
13,235
12,766
12,162
11,726
11,250
9,809
8,717

Virtuele Loop SPM Sint-Margriete - 24-26 juli 2020
10,00 km
CAT

P/CAT

Tijd

GEM

H
H
D
H
H
H
D
H
H
H
H
D
H
D
H
H
H
D
D
D
D
D

1
2
1
3
4
5
2
6
7
8
9
3
10
4
11
12
13
5
6
7
8
9

00:38:44
00:39:31
00:42:18
00:42:34
00:43:48
00:49:14
00:54:50
00:50:02
00:51:40
00:54:31
00:54:41
00:56:07
00:58:43
00:58:54
01:01:55
01:02:03
01:04:23
01:04:49
01:04:49
01:05:51
01:08:11
01:12:11

15,491
15,183
14,184
14,096
13,699
12,187
10,942
11,992
11,613
11,006
10,972
10,692
10,219
10,187
9,690
9,670
9,319
9,257
9,257
9,112
8,800
8,312

Virtuele Loop SPM Sint-Margriete - 24-26 juli 2020
5,00 km
PL

Naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

De Wilde Niels
Schoors Mauro
Buysse Matti
Vetsuypens Adinda
Dessein Steven
Rollier Bryan
Cocquyt Alex
Bogaert Ellen
Coppens Katia
Kerckaert Rozelien
De Muynck Dirk
Verschoote Sylvie
Van Ryckeghem Bert
Verbeke Ivan
Symoens Frank
Verschelden Wendy
De Scheemaeker Roel
Mollet Joke
Baecke Eveline
De Keyser Marie Jeanne
De Baere Charlotte
De Buck Isabelle
De Baedts Marianne
Willems Marleen
Bogaert Melissa
Van De Velde Liesbet
Stal John
Haegeman Leslie
Verbeke Jessie
Goossens Kristina
Bonny Nathalie
Coquyt Ann

CAT

P/CAT

Tijd

GEM

H
H
H
D
H
H
H
D
D
D
H
D
H
H
H
D
H
D
D
D
D
D
D
D
D
D
H
D
D
D
D
D

1
2
3
1
3
4
5
2
3
4
6
5
7
8
9
6
10
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
16
17
18
19
20

00:18:45
00:19:18
00:19:42
00:19:51
00:19:57
00:20:10
00:20:47
00:23:29
00:24:54
00:25:32
00:26:09
00:27:02
00:27:22
00:27:40
00:28:22
00:28:53
00:29:16
00:29:19
00:29:28
00:29:39
00:29:46
00:30:12
00:30:45
00:30:47
00:30:50
00:32:00
00:32:17
00:32:27
00:34:55
00:35:32
00:36:57
00:42:00

16,000
15,544
15,228
15,113
15,038
14,876
14,435
12,775
12,048
11,749
11,472
11,097
10,962
10,843
10,576
10,387
10,251
10,233
10,181
10,118
10,078
9,934
9,756
9,746
9,730
9,375
9,293
9,245
8,592
8,443
8,119
7,143

Virtuele Loop SPM Sint-Margriete - 24-26 juli 2020
16,00 km
PL

Naam

CAT

P/CAT

Tijd

GEM

Vandeputte Jan
Versluys Danny
De Vos Regina

H
H
H
H
H
H
H
D

1
2
3
4
5
6
7
1

01:06:59
01:15:46
01:16:40
01:17:43
01:19:41
01:21:26
01:22:23
01:23:56

14,332
12,670
12,522
12,353
12,048
11,789
11,653
11,438

Herteleer Christian
Boelens Steven
Verschelden Wendy
Verschuere Patricia
Van Vooren David
Kerwyn Bart
De Baedts Marianne
De Baere Charlotte
Verbeke Jessie

H
H
D
D
H
H
D
D
D

8
9
2
3
10
11
4
5
6

01:27:47
01:28:33
01:31:40
01:31:45
01:31:45
01:40:21
01:46:47
01:49:13
02:04:57

10,936
10,841
10,473
10,463
10,463
9,567
8,990
8,790
7,683

1
2
3
4
5
6
7
8

De Kesel Jan

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Misman Tony
Potvliege Hans
Naert Wim
Haegeman Djengo
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MARLIES DECLERCQ
In ’t kort:
- 28 jaar
- Afkomstig uit Dentergem
- Momenteel wonend te Rieme, binnenkort verhuis ik naar
Sleidinge
- Kinesitherapeut bij Paramedisch centrum Stoepe te Ertvelde
- Orthomoleculair therapeut volgens de kPNI
- kPNI-therapeut in opleiding
- Hobby: lopen, trails doe ik het liefst
- Sinds september ben ik gestart met het geven van
sportlessen, onder de naam Fitamine
Sinds begin 2020 ben ik een Krekenloopster. Samen met mijn vriend Joren hebben wij
ons aangesloten bij de joggingclub. We doen vaak samen mee aan loopevenementen.
Zo stonden er ook dit jaar heel wat gepland. Het stormweer in februari dat zich wekelijks
herhaalde zorgde ervoor dat we na de Leopoldsloop in Sint-Laureins en de Bostrail in
Aalter, de eerste evenementen moesten schrappen in onze agenda. We waren toen al wat
gefrustreerd en toen hadden we nog geen idee van wat er zou volgen… Het eerstvolgende evenement waaraan we beiden terug deelnamen, was de Coronaproof editie van Trail
des Fantômes. We legden hier beiden 20 kilometer af, met 1000 hoogtemeters. Aangezien
ik veel te weinig train op hoogtemeters, ben ik toen een week lang heel erg stijf geweest.
Desondanks hebben we ons toch goed geamuseerd toen!
Ik ben zeer blij dat ik deze hobby met mijn vriend deel, ook al lopen we niet samen (Joren
gaat altijd voor de overwinning, ikzelf kan niet zo snel lopen). In het jaar dat feestjes illegaal
zijn geworden, dat we sommige mensen soms niet herkennen zonder mondmasker, dat
we onze familie en vrienden slechts heel beperkt mogen zien, … hebben we toch onze
‘running dates’ nog.
In 2015 ben ik afgestudeerd als kinesitherapeut. Mijn studies volgde ik aan de universiteit
van Gent. Intussen heb ik ook een postgraduaat ‘Manuele therapie’ en ‘Myofasciale therapie’ op zak, alsook enkele kortere opleidingen. Myofasciale therapie is beter gekend als
dry needling.
Komt iemand in de praktijk met bijvoorbeeld schouderpijn door overbelasting of repetitief werk, dan zal ik de verschillende spieren die een uitstralingspijn in die schouderregio
veroorzaken, aanprikken. Dit zorgt ervoor dat deze spieren een betere doorbloeding en
energievoorziening krijgen, waardoor ze kunnen ontspannen.
Hoewel ik al redelijk wat pijlen kan afschieten wanneer iemand met een probleem in de
praktijk komt, sta ik ook af en toe met mijn rug tegen de muur. Klachten die blijven aanslepen, ontstekingen die zich lijken te verplaatsen, stress, … patiënten weten vaak zelf niet
waarvan hun pijn komt, onderzoeken tonen geen structurele oorzaak aan en de therapie
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werkt niet.
Ik wilde het lichaam met al zijn systemen (naast structureel ook metabool, psychisch en
immunologisch) beter leren kennen. Dit bracht mij bij de opleidingen van kPNI Belgium.
Tussen februari en oktober 2020 volgde ik alle modules om orthomoleculair therapeut te
worden. Een nieuwe wereld ging open voor mij. Ik leerde er patiënten op een holistische
manier bekijken. Symptomen worden bekeken als een eindsituatie nadat verschillende
processen in het lichaam die niet zijn verlopen zoals het hoort. We balanceren als mens
op een evenwichtsbalk, die door onze huidige maatschappelijke verplichtingen en levensstijl steeds smaller wordt. Zeggen jouw ouders/grootouders dat we de dag van vandaag
‘nergens’ meer tegen kunnen? Wel, ze hebben in feite wel gelijk, alleen kunnen we er zelf
niet aan doen. Ook ik surf mee op de golven van de huidige maatschappij, moet (en wil ;-) )
werken, moet centen verdienen, moet tijdig mijn mails beantwoorden, wil gezond eten, wil
sporten, wil de mensen die ik graag zie ‘onderhouden’ (Corona even buiten beschouwing
gelaten), enzovoort. Als ik ergens een steek laat vallen, dreig ik van mijn surfplank af te
vallen en in de problemen te komen.
Ik zal hier geen les evolutieleer uittypen, maar we zijn er niet voor gemaakt om constant
zoveel prikkels te moeten verwerken. Ook al geeft je brein ‘ERROR’, we blijven doorgaan.
Gespannen spieren, zich verplaatsende ontstekingen, vermoeidheid, hoofdpijn, vetopstapeling rond de buik, huidproblemen, allergieën, niet kunnen afvallen, slaapproblemen, hormonale klachten, … zijn voorbeelden van mogelijke symptomen. Vaak wordt men van het
ene naar het andere onderzoek gestuurd, maar komt er niets uit wat de klacht verklaart.
Het is zelfs zo ver gekomen dat we deze signalen van ons brein als normaal zijn beginnen
beschouwen (“Ik heb altijd hoofdpijn/rugpijn maar ik ben dat al gewoon”). Waarom nemen
we er vrede mee dat we dergelijke vervelende symptomen hebben?
Het antwoord: een gebrek aan kennis.
En dat is nu zo leuk aan de orthomoleculaire therapie. Je gaat op zoek bij je patiënt waar
het misgelopen is en legt in begrijpelijke taal uit hoe ze tot hun symptomen komen, om
vervolgens samen de mogelijke interventies te bespreken. Als je inzicht krijgen in het mechanisme dat aan de basis ligt van jouw symptomen, kom je vaak ook zelf tot de oplossing. Waar nodig wordt suppletie ingezet, al mag suppletie nooit de behandeling an sich
worden.
Vanwege mijn grote interesse, ben ik nog een stap verder gegaan. Ik ben in september gestart met de opleiding tot kPNI therapeut, oftewel de klinische psycho-neuro-immunologie.
Deze opleiding moet mij in staat stellen nog beter de oorzaak van de symptomen te achterhalen, waarbij psychische/sociale/emotionele/neurologische/immunologische factoren
als mogelijke basis van jouw klachten worden betrokken.
Ik ga vanaf januari 2021 van start in Paramedisch Centrum Stoepe als orthomoleculair therapeut. Mijn webite staat reeds online: https://fit-amine.be
Ik start met de consultaties vanaf januari 2021, afspraken kunnen reeds gemaakt worden
via mail: marlies@fit-amine.be of telefonisch op het nummer 0472 39 10 81.
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Tussen het werk, de opleidingen en studeren door, ben ik in september gestart met het
geven van twee sportlessen. Beide lessen gaan door op donderdagavond, te Assenede.
De eerste les, Fitamine Basic, is specifiek voor mensen met rug- en nekklachten, mensen
met een zittend beroep, die bij het opstarten van andere sporten snel uit de boot vallen
vanwege hun klachten. Ook voor wie al lang geen sport meer beoefend heeft, is het een
ideale manier om op een verantwoorde manier opnieuw te bewegen. Deze les is van 1920u.
De tweede les, Fitamine Pro, is gericht op personen die wel al wat sport gewoon zijn (ook
al is het even geleden), en willen werken aan een goede rompstabiliteit, eventueel als
basis of in combinatie van een andere sport, bijvoorbeeld lopen. Een goede rompstabiliteit
verlaagt het risico op blessures. Ook wordt gewerkt op kracht, op algemene stabiliteit en
op souplesse.
De eerste les is steeds een gratis proefles!
Indien je interesse hebt of iemand kent die dit kan gebruiken, via volgende kanalen kan
je mij bereiken:
Facebook: Fitamine Marlies Declercq
https://fit-amine.be
marlies@fit-amine.be

Beide foto’s zijn vanuit de opwarming
van een Fitamine Basic les.

FRITUUR
watervliet

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

SLAGERIJ WOUTER

Electro

Algemene electriciteitswerken - Domotica
Verlichting - Electrische Verwarming
Huishoudtoestellen - Eigen hersteldienst

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

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

Uit
sympathie
Leen Van
Tomme
BIO

kapsalon

COLUMN
AMBASSADRICES
Onze eerste column, waar zullen we
beginnen? Corona slaat nog steeds de
klok dus Facetimen we om onze column
te schrijven.
We beginnen, ondanks de tweede
lockdown, te trainen naar 9 januari. De
Leopoldsloop staat als eerste EN met stip
aangeduid in onze loopagenda. Sinds
november trekken we terug driemaal
per week onze loopschoenen aan en
bouwen we op naar een nieuw loopseizoen.
Op de Leopoldsloop zal Melissa de 5km
lopen en hoopt op een finish binnen de
30 minuten. Ellen zal de halve marathon
lopen en haar besttijd van vorig jaar
proberen verbeteren. Toen finishte ze in
1u55 in compagnie van haar schoonbroer
Steven. Ze beoogt nu een tijd van 1u45!!
Voor het komende loopseizoen hebben
we onze doelstellingen reeds gemaakt.
Voor de superprestige zal Ellen telkens
uitkomen in de reeks van de 10km en
Melissa bij de 5km. Daarnaast wil Ellen
voor het eerst een marathon lopen in het
najaar 2021. Vergeet alvast jullie doelstellingen! Blijf lopen want bewegen
bevordert de gezondheid en het immuunsysteem zodat we weerbaar blijven
tegen Corona. We hopen elkaar snel terug te zien op een groepstraining of een
wedstrijd.
Liefs Ellen en Melissa

www.siersmederij-roland.be
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VIRTUELE LOOP SPM OOSTEEKLO
LOOPT - 21-23 AUGUSTUS 2020
Virtuele Loop SPM Oosteeklo Loopt - 21-23 augustus 2020
5,00 km
PL

Naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Versyp Joren
Schoors Mauro
Teichmann Sebastien
Symoens Maxim
De Wilde Niels
Dessein Steven
Buysse Matti
Vetsuypens Adinda
Cocquyt Alex
De Caluwé Yanick
De Neve Joris
Potvliege Hans
Schockaert Mario
Van Steendam Luca
Sierens Jonas
Boelens Steven
Baute Anoucha
Claeys Filip
Coppens Katia
Van Hamme Rebecca
Boelens Cindy
De Baedts Marianne
Symoens Frank
De Buck Isabelle
Verschelden Wendy
De Keyser Marie Jeanne
Willems Marleen
Vertriest Ida-Marie
Zonnevijlle Jozian
Stal John
Van De Velde Liesbet
Haegeman Leslie
Bonny Nathalie
Coquyt Ann

CAT

P/CAT

Tijd

GEM

H
H
H
H
H
H
H
D
H
H
H
H
H
H
H
H
D
H
D
D
D
D
H
D
D
D
D
D
D
H
D
D
D
D

1
2
3
4
5
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
14
2
16
3
4
5
6
17
7
8
9
10
11
12
18
13
14
15
16

00:16:47
00:17:08
00:17:22
00:18:06
00:18:45
00:19:13
00:19:32
00:20:19
00:20:34
00:20:43
00:21:29
00:21:58
00:22:10
00:22:41
00:23:18
00:23:18
00:23:49
00:24:24
00:24:48
00:26:20
00:26:36
00:27:20
00:28:18
00:28:19
00:28:44
00:29:35
00:30:17
00:31:05
00:30:56
00:32:04
00:33:07
00:33:09
00:34:34
00:42:26

17,875
17,510
17,274
16,575
16,000
15,611
15,358
14,766
14,587
14,481
13,964
13,657
13,534
13,226
12,876
12,876
12,596
12,295
12,097
11,392
11,278
10,976
10,601
10,594
10,441
10,141
9,906
9,651
9,698
9,356
9,059
9,050
8,679
7,070
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Virtuele Loop SPM Oosteeklo Loopt - 21-23 augustus 2020
10,00 km
PL

Naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Schoors Mauro
Dhont Christiaan
Van De Velde Lode
Van Hecke Steven
Vetsuypens Adinda
Boelens Bart
Cocquyt Alex
Van Gremberghe Jos
Van Haver Katrien
Bosschaert Piet
Poppe Steven
Van Ryckeghem Bert
Claeys Filip
Verbeke Karel
Bracke Yves
De Coninck Luc
De Muyt Sofie
Chaves Daguilar Sofia
De Baedts Marianne
Verschuere Patricia
Van Vooren David
Cuvelier Tessa
Willems Johan
Acke Nico
De Meyer Raf
Martens Claire

CAT

P/CAT

Tijd

GEM

H
H
H
H
D
H
H
H
D
H
H
H
H
H
H
H
D
D
D
D
H
D
H
H
H
D

1
2
3
4
1
5
6
7
2
8
9
10
11
12
13
14
3
4
5
6
15
7
16
17
18
8

00:36:38
00:37:57
00:38:57
00:40:18
00:41:54
00:43:23
00:45:11
00:45:48
00:47:54
00:48:09
00:48:49
00:49:51
00:51:07
00:52:27
00:52:37
00:53:12
00:53:36
00:56:20
00:57:50
00:58:27
00:58:27
00:58:50
00:59:04
01:02:19
01:02:30
01:06:00

16,379
15,810
15,404
14,888
14,320
13,830
13,279
13,100
12,526
12,461
12,291
12,036
11,738
11,439
11,403
11,278
11,194
10,651
10,375
10,265
10,265
10,198
10,158
9,628
9,600
9,091

Virtuele Loop SPM Oosteeklo Loopt - 21-23 augustus 2020
15,00 km
PL

Naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

De Kesel Jan
Misman Tony
Rollier Bryan
De Neve Joris
Naert Wim
Haegeman Djengo
Vandeputte Jan
Claeys Filip
Herteleer Christian
Versluys Danny

De Vos Regina
Declercq Marlies
De Baere Charlotte

CAT

P/CAT

Tijd

GEM

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
D
D
D

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

01:03:29
01:06:54
01:09:04
01:09:18
01:11:03
01:12:35
01:15:40
01:18:31
01:18:54
01:21:06
01:28:23
01:34:36
01:40:42

15,122
14,350
13,900
13,853
13,512
13,226
12,687
12,227
12,167
11,837
10,862
10,148
9,533
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INTERVIEW MET KREKENLOPER
ROEL
Sinds 2016 ben ik beginnen lopen en in 2019 werd ik via Ida-Marie een gepassioneerd
Krekenloper. Eigenlijk heb ik voor loopsport gekozen door mijn verleden. Op 2-jarige leeftijd ben ik gevallen van mijn stoel met een lepel in mijn mond en die lepel heeft mijn hersenstam en kleine hersenen geraakt waardoor ik langs mijn linkerzijde volledig verlamd
was. Van een ontdekkende, levenslustige en speelse peuter kon ik plots niets meer. Ik kon
niet meer spreken, slikken, zitten.. ik was gewoon gewoon een dode pop. Ik werd aan de
beademing gelegd en kreeg ik heel veel cortisone om de zwelling in mijn hoofd weg te
krijgen. De dokter zag geen nut van de beademing waardoor deze werd stilgelegd. Met
1 long ademende ik echter voort en eten gebeurde via een sonde. De motorische banen
waren volledig weg. In het kinderziekenhuis van het UZ in Gent verbleef ik 3 maand. Ik
reed mee in een buggy op de afdeling met de verpleegster die de verzorging deed om
zoveel mogelijk prikkels binnen te krijgen omdat ik daarop reageerde. Omdat mijn mama
verpleegster is, kreeg ze mij is een weekend mij mee naar huis. Op dat weekend maakte
ik zoveel vordering dat ze de opname stilgelegd hebben in het kinderziekenhuis.

De eerste foto is hoe ik toekwam op mijn weekend en de tweede werd genomen paar
uur later. Spelen met mijn broer vond ik precies heel leuk en ook kon ik terug mijn hoofd
opheffen. De volgende 9 maand reden mijn grootouders elke dag naar de kinderrevalidatie ook in het UZ in Gent. Daar leerde ik terug rechtop zitten, kruipen en stappen. Maar
spreken ging nog niet. Enkel de woorden koek en kraan kwamen eruit. Dit omdat we
onderweg naar het UZ een grote kraan tegenkwamen. Vanaf de kleuterklas begon mijn
spraak te verbeteren. Vanaf de kleuterklas tot het 6de leerjaar kreeg ik bijles van een gon
juf om tekorten aan te vullen. Mijn revalidatie werd dan tot mijn 12 jaar verder gezet in het
centrum voor functionele revalidatie in Zelzate en bij mijn kinesist Wim Van De Voorde
waar ik tot op heden nog steeds kom voor spierversterkende oefeningen voor mijn linker-
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zijde. Doordat ik zo klein was herstelde ik echt goed en via andere zenuwbanen vonden
de motorische prikkels weer een weg naar mijn hersenen. In het middelbaar in het PTI was
ik altijd de slechtste voor sport van mijn klas. Maar tijdens de middagpauze liep ik altijd als
tijdverdrijf. In 2016 kreeg ik terug cognitieve uitval en reactieve verwerkingsmoeilijkheden.
Dit omdat ik met giftige stoffen in aanmerking kwam op mijn vorig werk. Ik was gevoelig
aan de giftige stoffen door het letsel die ik al opgelopen heb als kind waardoor mijn hersenen op korte termijn terug sterke hinder ondervonden. Ik sliep 20u per dag in de zetel en
als ik wakker was kreeg ik ernstige hoofdpijn. Dankzij mijn broer die me meenam op een
korte wandeltocht of later ook door mijn vrienden die mij kwamen ophalen om eens weg
te zijn van thuis, ben ik terug in gang geraakt. Na 1,5 jaar ben ik terug deeltijds beginnen
werken en toen ik meer energie begon te krijgen, begon ik aan een moeilijke Start 2 Run.
Maar nu ik terug voltijds werk kan ik makkelijk 15 km gaan lopen. Enkel krijg ik soms pijn
langs mijn linkerzijde door 3 beenbreuken en het krachtverlies in mijn linkerzijde. Rusten
moet ik nu rapper doen want mijn vermoeidheid die blijft soms nog hangen.
Gebruik je verleden als springplank, niet als hangmat!
Roel De Scheemaeker, 27 jaar.

MAATWERK IN VASTGOED
Dok Noord, Gent
Sassevaartstraat 46 bus 212 - 9000 Gent

info@thehousefriend.be

VITAMINE D3

jouw zon in de winter

ondersteuning voor je weerstand
ook in opgesloten tijden.

NU D3 - WINTER PACK
3000

VITAMINE D3
SVENSSON

90 caps

3 MAAND OPBOUWDOSIS

voor slechts

+

SVENSSON winkel
Rijksweg 2 Eede :open op
DONDERDAG 18U-20U00
ZATERDAG 10U - 12U00
of www.svensson.club
1000

VITAMINE D3
SVENSSON

19,95

EURO

120 caps

4 MAAND ONDERHOUDSDOSIS

7 maand de winter door
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&
Sedert enkele maanden horen we zo
nu en dan een aantal geruchten over
twee van onze partners/sponsors
die samen een nieuw verhaal willen
opstarten. Als volwaardige partner
is het dan ook maar logisch dat we
ons oor te hoor gaan leggen bij Andy
van Fiesiek en Pascal van Svensson.
Andy waar staat fiesiek voor?
In onze sportspeciaalzaak Fiesiek
staan wij voor een aantal duidelijke
doelgroepen in het hedendaagse
sportgebeuren: lopen, zwemmen,
wandelen en tennis/padel. Wij kozen
deze specialisaties omdat we deze
sporters een effectieve toegevoegde
waarde kunnen aanbieden. Niet
alleen een product maar ook advies,
testmogelijkheden, en service.
Pascal waar staat Svensson voor?
Svensson staat voor de ontwikkeling
en verkoop van zowel gezondheids-,
en afslankproducten, sportvoeding
en supplementen.

Wat willen jullie nu samen gaan
doen?
Andy: als sportspeciaalzaak is het
voor ons heel duidelijk dat we in
de toekomst nog meer service en
kwaliteit moeten gaan aanbieden,
zodanig dat onze klant een one
stop shop heeft voor zijn sport.
Daarenboven willen wij de partnerspecialist worden in de volledige
begeleiding van de sporter. Dit start
met de juiste keuze schoenen, het
juiste onderhoud, maar ook het
advies van hoe train ik nu best, hoe
pak ik mijn eerste marathon aan, ... .
Maar ook hoe voorkom ik blessures,
hoe sport ik verantwoord op iedere
leeftijd. Dat kan al beginnen bij jonge
topsport kinderen en hun ouders.
Hoe willen jullie dit dan invullen?
De basis van succesvol sporten is
een goede gezondheid en evenwicht
in voeding, ontspanning, belasting,
stress, .... Wij willen de mensen een
basis aanreiken om dit evenwicht te
vinden en te bewerkstelligen in hun

SOMETHING BLUE,
SOMETHING HEALTHY,
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Ik heb nieuwe loopschoenen nodig. Kan
daar uitgetest worden welke schoenen
voor mij het beste zijn?
dagelijkse leven, maar ook in hun
sportprestaties. Een beginnend
sporter of een professionele sporter,
maar ook iedereen daartussen zal
bij ons een antwoord vinden in deze
zoektocht.
Waar gaan jullie dit doen?
Wij gaan in de voormalige Herberie
te Eede een nieuw centrum
opbouwen waar je als sporter en
ook niet sporter terecht kan voor de
juiste ondersteuning, begeleiding en
motivatie naar je doelstellingen toe.
Wie en met welke doelstellingen
kan daar dan terecht?
Iedereen gaat bij ons terecht
kunnen voor begeleiding en advies
inzake sport, gezondheid en
afslanken .
Amaai dat is top. maar laat me
even een aantal vragen stellen bij
wijze van voorbeeld:

Ja dat doen we trouwens vandaag
bij fiesiek ook al. Via ons FootScansysteem en onze gespecialiseerde
software kunnen wij elke loper aan
de juiste schoenen helpen.
Ook op basis van onze jarenlange
ervaring en kennis kunnen wij
mensen op de juiste manier
adviseren.
Ik ben 64. Door mijn drukke
werkzaamheden en de kinderen ben ik
te sedentair geworden. Ik wil graag terug
starten met sporten en als het kan wat
kilootjes kwijt geraken. Ben ik dan ook
aan het juiste adres?
Ja zeker, je zal bij ons eerst
een volledige lichaamsanalyse
afgenomen worden en samen met
jou bespreken we een duidelijke
traject in functie van jouw doel.
Voedingsadvies, trainingen in
onze trainingszaal met coach,
aangepaste loop/fiets/zwem
programma’s, ... afhankelijk van jouw
doel en rekening houdende met
jouw wensen. We bouwen voor jou
een specifiek programma en gaan
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SOMETHING GREAT IS COMING SOON...
je daarin ook ondersteunen naar
succes.
“You never walk alone is daar
ons basisprinicpe”
Ja maar ik ben nu al 10-miles loper en
droom van een eerste marathon. Kunnen
jullie me ook helpen die droom te
verwezenlijken?

centrum en de trainingszaal. Hopelijk
laat corona het op dat moment al
toe na al die inspanningen te kunnen
genieten van een hapje of een
drankje in de bar en het restaurant.
Wat zal de naam zijn van het
centrum?

Absoluut onze programma’s zijn
opgebouwd naar het bereiken van
doelen samen. Dus ook samen
succesvol naar die Krekenmarathon
of Rotterdam toe. Dat kan!

Die houden we nog even voor
ons. Dit project is als het ware
onze nieuwe baby en bij onze
kinderen gaven we ook nooit voor
de geboorte hun naam vrij. Je zal
wel van ons horen en step by step
gaan we de naam en bijkomende
informatie vrijgeven.

Ons Marathon Challenger Pack is
een garantie van 99% naar een
succesvolle eerste marathon. (6
maand pack)

Volg zeker onze story via de
sociale media.

https://www.facebook.com/
Amaai, ik zie zo al een mogelijkheid herberie
voor mezelf, maar ook enkele
van mijn vrienden gaan dit super
vinden. Wanneer kan ik starten bij
jullie?

In maart willen we de deuren
openen. Fiesiek gaat alvast open op
de nieuwe locatie met ruime parking,
samen met het sport-medisch

In ieder geval gaan we alle
krekelopers via een nieuwsbrief
uitnodigen naar één van onze
START -dagen en we hopen
jullie daar dan ook te mogen
ontvangen.

2
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marathon flyer A5 recto

Zondag
9 mei
2021

Krekenlopers

JOGGINGCLUB

OMLOOP VAN HET

3e EDITIE

eetjesland

start 10u30

Voorinschrijving 35H
Daginschrijving 45H

start 10u30

Voorinschrijving 20H
Daginschrijving 25H

start 12u30

Voorinschrijving 8H
Daginschrijving 10H

Iedere deelnemer aan de marathon en 1/2 marathon
ontvangt een medaille en een t-shirt

Afhalen borstnummer / kleedkamers / start en aankomst :
Sporthal Sint-Laureins Leemweg 4, 9980 Sint-Laureins
Voorinschrijven noodzakelijk voor alle afstanden vanaf 15/1/2021 tot en met 15/4/2021
op www.krekenlopers.be / Afhalen borstnummer tot 15 min voor start van iedere afstand.

www.krekenlopers.be

INFO:
Facebook-pagina Krekenlopers of 0476 75 52 08
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CLUBGEGEVENS
•

Joggingclub Krekenlopers St-Laureins VZW

•

Bankrekening:
· IBAN BE90 7512 0618 2432
· Bic: AXABBE22

•

Huidige aantal leden: 419 (December 2020)

•

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

· Meetjeslandse Krekentrail

· Clubreis

· Zonnebergloop

· Jogging Superprestige (10 wedstrijden)
· Leopoldsloop
· Marathon en halve marathon, 10 en 5km
•

Clubsponsors
· Brood en banketbakkerij Tom Dewilde Watervliet – Eeklo
· Fiesiek Maldegem
· 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

•

Advertentiejaar loopt van januari tot en met december

•

Onze website: www.krekenlopers.be

Rechtstro 2/001
9185 Wachtebeke
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info@universitypress.be
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