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Er was zoveel dat we 
met jou wilden delen, 
dat deze Locomotief 
16 pagina's telt.

Dat zijn ineens dubbel 
zoveel pagina's omdat 
we zowel André als 
Wilfried aan het woord 
willen laten. Ook het 
Sellarondateam als 
mooi voorbeeld van 
een van de vele "lichte 

loopgemeenschappen" en veel girl po-
wer van en voor onze sportieve vrouwe-
lijke lezers,  krijgen hun verdiende plaats. 
Blader verder naar de gloednieuwe ru-
briek met een overzicht van wedstrijden 
die allemaal iets bijzonders hebben. Om 
dan resoluut over de grenzen te kijken: 
naar de marathon van Keulen, we lezen 

Eddy's verslagje uit Jordanië, lopen langs 
het meer van Genève in Zwitserland én 
nemen het vliegtuig naar het mystieke 
Japan. En voor we tot slot in de Terminus 
de laatste wedstrijden beschouwen, vol-
gen we een Chirunner op blote voeten. 
Zeg nu zelf, hoe konden we dat beperken 
tot 8 pagina's?

We wensen je 16 pagina's leesgenot en 
loopinspiratie!  

Geert Gysel 
Hoofdredacteur De Locomotief
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SPROKKELS VAN ANDRÉ MINGNEAU

DE “NACHT VAN WEST-VLAANDEREN” 
TORHOUT: EEN VOORLOPER? 

MARATHONS

MARATHONS  
IN VLAANDEREN 
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De Nacht van West-
Vlaanderen is op 
vele vlakken een 
voorloper. 

Ten eerste, het was 
één van de eerste 
avondlopen in ons 

land, straks al voor de 36° keer. Het is één 
van de weinige wedstrijden waar het lo-
pen gecombineerd wordt met het wande-
len, maar wel op afzonderlijke parcours. De 
diverse starts passeren echter wel allemaal 
door een bruisend en swingend centrum 
waar het volop ambiance is (kermis met tal 
van optredens), tot een stuk in de nacht.

Ten tweede, de eerste Belgische ultraloop 
die naam waardig,  werd hier geboren, uit 
de wandeltocht. De Nacht kreeg vooral 
naam door de vele bui-
tenlandse topultra’s 
die hier kwamen lopen 
en door de fenomena-
le prestaties van Jean-
Paul Praet. De minzame 
loper uit Denderleeuw 
won maar liefst 8 keer 
de 100 km, meestal in 
toptijden! Heroïsche ta-
ferelen voor wie het 

meemaakte. Nu loopt hij vaak nog onopval-
lend mee in de marathon.

In Torhout werd in 2006 en 2009 nog het 
Europees en het wereldkampioenschap 
100 km georganiseerd. Maar helaas, door 
de gewijzigde verkeersinfrastructuur was 
het niet langer haalbaar deze wedstrijd in 
Torhout te laten doorgaan. De aandacht 
gaat er nu echter naar de bijzonder sfeer-
volle 10 km Tom Compernolle, de halve ma-
rathon en de Renault Decleir marathon. 

Ten derde, De nacht van West-Vlaanderen 
wordt vanaf dit jaar de voortrekker voor de 
CM-Running Tour.

Eigenlijk moest ik schrijven “voortrekker” maar in een loopmagazine bekt “voorloper” 
toch iets beter.

Naast de hiervoor aangehaalde mara-
thon “Nacht van West-Vlaanderen” krijgt 
ook de “In Flanders Fields marathon” , 
dit jaar op 13 sept, al jaren veel lof. 
Deze was ook al een voortrekker want 
het was de eerste loopwedstrijd met 
de voornaam op het borstnummer.

Daarnaast heb je in Vlaanderen de 2 gro-
tere marathons van Antwerpen en Brussel, 
en nog twee heel gezellige marathons,  nl. 
de oefenmarathon LPM Genk (febr) en de 
zware unieke natuurmarathon Kasterlee 
(nov). Verder zijn er ook nog een paar klei-
nere marathons die ik zelf minder goed ken. 
En de leuke Maasmarathon, toch half in 
Vlaanderen maar met start en aankomst in 
het Waalse Visé.

En ondanks die vele officiële Belgische 
marathons wordt het BK marathon in ok-
tober gelopen in…  Nederland, marathon 
Eindhoven. 

DATUM WEDSTRIJD AFSTAND

08/02 LPM MARATHON : Genk 21 - 12 - 6 km

19/06
NACHT VAN WEST-VLAANDEREN : 
Torhout 

42 - 21 - 10 - 5 km

27/06 10 MILES WAASMUNSTER 10 miles

11/07 DIKSMUIDE IJZERSTERK 10 miles - 6 km

01/08 OPTIEK SONCK STREETRACE : Lokeren

16/08 SIRENEJOGGING : Middelkerke 10 miles - 8 - 5 km

13/09
IN FLANDERS FIELDS MARATHON : 
Nieuwpoort-Diksmuide-Ieper

42 - 21 - 7 km

20/09 RONSE RUN 10 - 5 km

26/09 ECOTRAIL VAN BRUSSEL 80 - 18 - 9 km

27/09 MAASRUN LANAKEN 10 miles - 10 - 5 km

OKTOBER CROSS DER JONGEREN : Westerlo 20 - 10 - 5 km

12/12 CITYTRAIL : Lokeren 10 - 5 km

Info onder voorbehoud, raadpleeg steeds de website  
voor actuele informatie.

CM CRITERIUM 2015

WINKEL
TOT UW DIENST

ADRES
TELEFOON

WEB
MAIL

MERKEN
EXTRA

GESLOTEN OP

Studio Sport Running Center
Gert, Dirk, Vanessa & Marc
Drabstraat 205, 2550 Kontich
03 457 67 03
www.studiosport.be
studiosport@studiosport.be
Asics - Brooks - Saucony - Nike - Polar - Odlo…
podoloog in huis, steunzolen op maat
zondag, maandagvoormiddag en donderdagvoor-
middag

>  ALLE INFO : www.marathons.be

>  Info over nationale ploeg ultralopen 
België? www.ultrabel.be
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> MEER WETEN : www.sellarondateam.be

Ingrid en Yves zijn overtuigde fans van deze 
streek, zoveel is zeker. Suggereer dat de 
Mont Ventoux oplopen een spannende uit-
daging is (le semi du Ventoux, laatste zon-
dag van juli) en Ingrid overtuigt je meteen 
van een dringend bezoek aan de Dolomieten 
ter vergelijking. Toen beide sportievelingen 
een naam zochten voor de nieuw op te rich-
ten loopclub, bood het hooggebergte zich 
dan ook dankbaar als inspirator aan: het 
SellaRondaTeam was geboren.

EVEN VOORSTELLEN

Ingrid Delange, oprichtster en heel actieve 
PR-dame. Heeft zich altijd sportief kunnen 
uitleven, met een voorkeur voor de klas-
sieke fitness-sporten. Individuele sport, 
maar wel in groep. Ondermeer door tijds-
gebrek ging de aandacht steeds vaker naar 
het mountainbiken en vooral het lopen. 
Geïnspireerd door de onmetelijke schoon-
heid van de natuur en de sensaties van lo-
pen in het hooggebergte worden asfaltwe-
gen daarbij zo veel mogelijk links gelaten. 
Trail zal het zijn!

Yves Sadoine, oprichter en parcoursmees-
ter. Partner van Ingrid, loopt al 25 jaar. Ook 
MTB is lang zijn sport geweest. Ziet de be-
weging van asfalt naar natuur die zoveel 
jaar geleden het mountainbiken lanceerde 
nu ontstaan binnen de loopwereld.

Het Sella Ronda Team werd opgericht in 
2014. Het is een "lichte loopgemeenschap" 
(volgens de definitie uit Vlaanderen loopt! van 

Jeroen Scheerder en Filip Boen), die intus-
sen zo'n 40 leden telt. Wekelijks trainen ze 
twee keer in Ronse en omgeving, op woens-
dag en zondag. Alle niveaus zijn er welkom, 
zodra je minstens 10 km kan lopen. Wanneer 
gewenst, wordt de groep in twee gesplitst zo-
dat de training effectief is voor iedereen. 

Het stichtingsjaar 2014 werd al meteen een 
erg actief clubjaar met deelnames aan in-
ternationale wedstrijden zoals de Cross du 
Mont-Blanc (23km/1700 hoogtemeters), 
de Marathon du Mont-Blanc (42km/2500 
hoogtemeters), de Trail des Aiguilles Rouge 
Mont-Blanc (50km/4000 hoogtemeters) 
en de Nice-Cannes Marathon (42km) met 
25 Sella Ronda Teamleden.

Voor 2015 staan de volgende marathons 
op het agenda Amsterdam en Parijs mara-
thon. Maar uiteraard mogen de bergtrails in 
Chamonix-Mont Blanc evenmin ontbreken - 
noblesse oblige.

Wat maakt jullie nu zo bijzonder? 
Ingrid twijfelt geen seconde: "Onze gemeen-
schap is bijzonder heterogeen samengesteld: 
alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, onze 
jongste lopers zijn 17, de oudste is er 66. 
Hoewel er erg veel kwaliteit in de lopersbenen 
schuilt, staan we voor fun! Run for fun, i.p.v. 
de harde competitiegeest. Geen tijdsdruk 
van het asfaltgeweld, maar het genieten van 
de uitdagingen in de natuur. Ook geen extra 

verplichtingen, geen lidgelden, geen vereiste 
aanwezigheid, het leven is al druk genoeg."

Maar je bent er zelf wel dagelijks mee 
bezig? 
"Omdat we ook de reizen organiseren voor 
onze deelnemers, is er altijd wel iets te 
doen voor de groep. Dus ja, dagelijks zitten 
Yves en ik toch zeker één tot twee uurtjes 
aan het klavier. We zoeken de kamers uit en 
de beste reisformules, we maken afspraken 
met de sponsors en zorgen voor clubkle-
dij. Yves stippelt de parcours uit en ik plaats 
foto's en filmpjes op onze site. De besloten 
Facebook-groep SellaRondaTRAIL/RUN 
Team vraagt ook zijn tijd. Voor je 't weet ben 
je twee uur verder, maar met zoveel plezier 
en zoveel voldoening!"

De kennismaking in Ronse verloopt hartelijk 
en voor we het beseffen, schuiven we mee 
aan tafel. Yves heeft overtuigende reclame 
gemaakt voor Ingrids loopmaaltijd bij uit-
stek: spaghetti maison met een heerlijk wit 
wijntje uit de Languedoc. Laten we klinken 
op een bijzonder sympathiek initiatief!

SELLARONDATEAM IN RONSE

TRAILRUNNING MET EEN HART
De Sellaronda is een uitdagende skiroute rond het massief van het Sella gebergte 
in de Dolomieten. Je kan de route in klokwijzerzin (37 km - waarvan 13,5 km met 
de skilift) volgen of tegen de wijzers van de klok in (38 km - 15,7 in de lift). Een 
wonderbaarlijk mooi gebied dat zowel in de zomer als in de winter imponeert.
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Voor lopers is het mooiste seizoen van het jaar 
aangebroken: de lente! De natuur komt nu in 
bloei en de temperaturen zijn heerlijk om te 
trainen: dus loopschoenen aan en genieten 
van al dat moois!

Voor wie de winter is uitgekomen met een beet-
je (veel?) overgewicht kan als redmiddel elke 
week een vetloopje inlassen. Je verbrandt het 
meeste vet door trage duurlopen - velen schij-
nen te denken dat ze door snel te lopen veel 
meer gaan vermageren, maar dit is een illusie.

Hoe pak je zo'n vetloopje best aan? Je kan 
dit perfect doen na een zware training, b.v. 
op zondagmorgen. Na de zaterdagse lunch 
eet je enkel nog eitwitrijk voedsel (dus geen 

brood, pasta en ander koolhydratenrijk voed-
sel).  Zondagmorgen vroeg op, je drinkt een 
glas water en vertrekt dan voor een heel rus-
tige duurloop (maximum één uur). Zeker traag 
lopen en genieten van de natuur en de zon-
dagse stilte om je heen. Bij thuiskomst en na 
de deugddoende douche, kan je dan genieten 
van een heerlijk en gezond ontbijt.

We wensen je veel zon  tijdens je trainingen. 
Het is dan evenwel aan te bevelen om een 
zonnebril van goede kwaliteit te dragen. Bij 
lange duurlopen en met de zonnestralen pal in 
het aangezicht kan er namelijk blijvende scha-
de aan de ogen optreden. Zeker wanneer we 
herhaald en langdurig in de zon lopen.

Bij warme temperaturen moet je er ook over 
waken het verloren vocht (door het zweten) 
regelmatig aan te vullen. Vertrek voldoende 
gehydrateerd voor je de training start (bij het 
plassen moet de urine wit zijn, niet meer ge-
kleurd) en bij lange duurlopen drink je zeker 
om de 5 km.

Het seizoen van de joggings en wedstrijden 
draait nu op volle toeren , wees selectief bij 
het uitkiezen van je wedstrijden en overdrijf ze-
ker niet, las af en toe een rustpauze in en ga 
wat  fietsen en zwemmen.

De lente is begonnen, geniet!!

Geniet er van!!
Wilfried Silon

DE PAGINA VAN WILFRIED
"Wilfried was gedurende 20 jaar trainer-coach van de Managers Marathon Club. In 
die hoedanigheid bracht hij honderden mensen aan het lopen. Wilfried begeleidde 
hen naar hun eerste marathon. Vandaag is Wilfried er bestuurder, hij staat in voor 
het dagelijks bestuur en coördineert de activiteiten en evenementen van MMC."

DAAR IS DE LENTE, DAAR IS DE ZON! 
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Allonsius Sport NV
analyse van looppatroon met video-loopband en footscan
loopschoenen - looptextiel - accessoires - spikes
Basiliekstraat 105, 1500 Halle
02 356 46 46
www.allonsius-sport.be  /  info@allonsius-sport.be
Adidas - Asics - Brooks - Karhu - Gore Runningwear - Mizuno - NewBalance - Newline - Nike - Polar - Saucony - 
Overstim.s - MySole
functionele sportzolen
zondag & maandagvoormiddag
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Nadine Sport
Nancy en Jelle
running
Amerstraat 52, 3200 Aarschot
016 56 59 30
www.nadinesport.be
nadine.sport@skynet.be
Brooks - Asics - Saucony - Nike - Adidas - Polar - Mizuno…
advies met RS footscan analyse
zondag & maandag

Door ZATOPEK 
geadviseerde 
speciaalzaakNIEUWE UITBATER

Door ZATOPEK 
geadviseerde 
speciaalzaak



‘SOMS IS HET GEWOON FUN OM SAMEN 
MET VROUWEN TE SPORTEN’

Sporten is voor mij altijd al een manier ge-
weest om stoom af te laten en mijn hoofd 
leeg te maken. Veertien jaar lang kreeg ik 
daar volop de kans toe want de atletiekpis-
te was mijn tweede thuis. Tot blessures een 
eind maakten aan de competitie en ik het ad-
vies kreeg om te beginnen fietsen.

EEN MANIER OM VAN HET LEVEN 
TE GENIETEN

Sindsdien heb ik het competitiebeest-
je uit het wiel gereden. Tijdens mijn oplei-
ding LO en nadien tijdens mijn postgraduaat 
Sportmanagement is sporten voor mij een 
manier geworden om van het leven te ge-
nieten. Een aanleiding om gezond te bewe-
gen, plezier te beleven en samen te zijn met 
gelijkgestemden.

Sporten is voor mij een sociale gebeurtenis. 
Ik sport dan ook niet graag alleen. Ik ga al-
tijd op zoek naar mensen bij wie ik mij goed 
voel en met wie ik nadien ook nog gezellig 
kan napraten, een glas kan drinken. Meestal 
is dat een bont gezelschap van mannen én 
vrouwen, maar soms vind ik het gewoon fun 
om met een exclusief vrouwengroepje aan 
de slag te gaan. Wie feministische motieven 
zoekt, zal ze bij Ladies Fun Sports niet vinden.

EEN AANVULLING OP HET STANDAARD 
AANBOD

Ladies Fun Sports is daarentegen wel een 
online en offline community van vrouwen die 
geïnteresseerd zijn in lopen, fietsen, bewe-
gen en gezondheid. Ik ontmoet hen liefst tij-
dens een van onze activiteiten. Op de web-
site maak ik hen wegwijs in onze trainingen 
en evenementen maar informeer ik hen, sa-
men met gemotiveerde auteurs,  ook over 
een sportieve en gezonde levensstijl in het 
algemeen.

LADIES FUN SPORTS

"GIRLS & LADIES POWER"  
IN FIETSEN EN LOPEN
Welkom bij Ladies Fun Sports, een supervrouwelijk maar allesbehalve discrimi-
nerend initiatief van Angélique Dupré.

Het kan je zomaar overkomen als Zatopek-uitgever: een enthousiaste organisa-
trice van sportactiviteiten "for ladies only" die contact neemt voor overleg. Even 
later zit je samen rond de tafel en smeed je fijne plannen. Voor je het weet, ben 
je partner in crime en smeden we onze eerste plannen. Ladies Run Oudenaarde, 
zondag 31 mei, there we go! Hoe 20 km van Brussel? Wat 20 km van Brussel?

Angélique, het woord is aan jou!

5

LADIES RUN 31 MEI 2015
>  INFO? www.ladiesfunsports.be



DATUM WAAR AFSTAND
15/03 Bolderberg 12 km
29/03 Borgloon 10 km
18/04 Linter 12 km
01/05 Tongeren 10 km
09/05 Zonhoven 12 km
30/05 Hasselt 10 km
31/05 St.-Lam.-Herk 10 km / 10 miles
07/06 Wellen 10 km
20/06 Heers 10 km
06/07 Nieuwerkerken 10 km
10/08 Kozen 11 km
23/08 Gotem 5 km / 10 km
13/09 St-Truiden 10 km
20/09 Alken 10 km
18/10 Kortessem 15 km

LIMBURG

HASPENGOUW CHALLENGE
In Haspengouw is het seizoen in stijl op gang gelopen tijdens de Vijverrun van Zolder. 

Wat te zeggen van 5 lopers die allemaal de 12 km uitliepen op 40 minuten of minder? Mooi verdeeld 
over de leeftijdscategorieën, want onder hen vinden we 2 H45, 4 H35 en 2 HS. Hierbij de wedstrijdka-
lender voor 2015.
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Ren Sport
het Ren-team
running
Geelse Baan 155, 3980 Tessenderlo
013 66 74 60
www.rentessenderlo.be
info@rentessenderlo.telenet.be
Nike - Asics - Mizuno - Saucony - Brooks - Garmin …
loopbanden - Fitnesstoestellen
dinsdag & zondagnamiddag

TESSE
NDERL

O

Door ZATOPEK 
geadviseerde 
speciaalzaak
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Sportics
Brent, Arne, An
swim - bike - run
Lode de Boningestraat 19, 8560 Wevelgem
056 42 07 72
www.sportics.be  /  info@sportics.be
Asics - Brooks - Nike - Saucony - Zoot - Salomon - Craft - Bioracer - Arena - Speedo - Zoggs x-socks - 
Compressport - Polar - Garmin - Lowa - Meindl…
loopanalyse met footscan en video-loopband -  ruime  
parking achteraan de winkel zondag & maandag

Door ZATOPEK 
geadviseerde 
speciaalzaak
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Shop2Run
ma : 12u - 18u30 & di-za : 10u - 18u30
run - bike - swim - triathlon - fitness
Kapelsesteenweg 247, 2180 Ekeren-Donk
03 644 40 13
www.shop2run.com
info@shop2run.com
Adidas - Asics - BV Sport - Falke - Finis -Las - Mizuno - Nike - Odlo - Polar -Saucony - Shimano - Speedo 
- Sugoi - Tunturi - ZeroD - Zoggs
loopanalyse - verhuur wetsuits - start to run advies
zondag & op feestdagen www.facebook.com/

Door ZATOPEK 
geadviseerde 
speciaalzaak
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TUNGRIRUN 1 MEI 2015, 26E EDITIE

SPORT, EEN GEMEENSCHAPSGEVOEL
Om jongeren meer samen te laten sporten, wordt in Tongeren al voor de 26e maal 
een reeks loopwedstrijden ingericht onder de naam "Tungrirun" waaraan meer 
dan 1.200 jongeren uit de scholen uit de omgeving deelnemen. Samen met meer 
dan 1.400 andere lopers nemen zij deel aan wedstrijden met afstanden van 1 tot 
5 km (zie hierover meer info op www.tungrirun.be).

Op de atletiekpiste ‘De  Motten’ en in de stra-
ten van de oudste stad van België ontspan-
nen deze scholieren zich samen. De slogan 
‘Sport beweegt je school’ van  SVS (Stichting 
Vlaamse schoolsport), is de leidraad voor de 
jongeren en hun leerkrachten om hen aan te 
moedigen samen deel te nemen. 

Het gevoel samen aan sport te doen zonder 
dat dit prestatiegericht moet zijn, brengt deze 
jongeren aan de start. Solidariteit tussen de 
lopers om samen de aankomst te bereiken, 
scherpt het gemeenschapsgevoel aan. Zo 
beseffen ze dat door onderlinge steun zij tot 
dingen instaat zijn waarvan sommigen het van 
zichzelf, niet verwachtten.

Voor zij die toch prestatiegericht willen deelne-
men, worden de modernste middelen gebruikt 
om hun prestatie individueel te meten of met 

elkaar te vergelijken. Voor sommigen is dit het 
startsein om verder aan atletiek te doen en 
daarin mooie prestaties te leveren. Dat zij tot 
het uiterste gaan is geen hinder voor de massa 
die zich op een gezonde manier ontspant. De 
organisatoren geven hen het kader om dit al-
les zo  aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

Zo worden ook alle facetten van de Zuid-
Limburgse samenleving bij dit evenement 
betrokken.

De samenwerking tussen vele vrijwilligers is 
dan ook weer hartversterkend in onze maat-
schappij waar het individualisme soms veel te 
sterk primeert.

Als dit evenement bovendien nog een positief 
financieel resultaat oplevert dat aan sociale 
doelen wordt besteed,  dan kunnen we het 
nuttige aan het aangename paren en is ons 
opzet geslaagd.

We nodigen je van harte uit om kennis te ko-
men maken met de Limburgse sportieve gast-
vrijheid: welkom op Tungrirun van 1 mei 2015.

Hubert Appelen
Organisatiecomité Tungrirun

WINKEL
TOT UW DIENST

SPECIALITEIT
 

ADRES
TELEFOON

WEB
MAIL

MERKEN
EXTRA

GESLOTEN OP

TOPSPORT
ALTIJD minstens 1 loopanalist voor de schoenkeuze
alles voor de atleet en de jogger, van spikes  
via drinkbusjes tot fluovesten
Brusselse Steenweg 142, 9280 Lebbeke
052 41 46 27
www.topsport.be
info@topsport.be
Asics - Nike - Brooks - New Balance - Adidas - …
uitzonderlijk aanbod looptextiel, alle toebehoren
zondag & maandagvoormiddag

TUNGRIRUN 2015,  
ALLE NIEUWTJES  
OP EEN RIJTJE
Massage voor deelnemers: laat je voor 
of na de runs masseren in de tent van 
de CM (5 masseurs) vlakbij piste en bij 
8 masseurs vlakbij de grote tent.

Deelnemers aan de ladiesrun (3km) 
kunnen 5 cadeaubonnen van ter 
waarde van 100 €  te winnen op ba-
sis van vooraf lukraak aangeduide 
aankomstplaatsen.

Op 9 april is er de voorstelling van de 
26ste editie in het Wijnkasteel in bijzijn 
van TV publiek.

Sociaal Doel voor dit jaar: Nieuwe lo-
catie Blinde geleide honden www.ge-
leidehond.be

De organisatoren garanderen een to-
taal bedrag van meer dan 10.000 € aan 
prijzen in cash en natura.

Verder worden onder deelnemers ver-
scheidene hoofdprijzen uitgeloot waar-
van je het lijstje vindt onderaan de pa-
gina ‘parcours’.

Inschrijvingstarieven werden behouden 
voor de voorinschrijvingen.

We willen financiële steun verlenen aan 
ADD om vooral jongeren te begeleiden 
in hun atletiekbeoefening.

G-sporters kunnen gratis deelnemen, 
mits vooraf het inschrijvingsgeld te be-
talen dat bij het afhalen van het start-
nummer zal terugbetaald worden.

Volledig elektronische tijdsopname (met 
chip in het borstnummer) voor alle loop-
wedstrijden. Alle tijden en uitslagen kun-
nen door de deelnemers onmiddellijk na 
de aankomst geraadpleegd worden. Zie 
rubriek uitslagen op deze website.
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SUGGESTIES EN

APRIL 
Zondag 19-04-2015
SUGAR RUN 
UURLOOP   
BOOM – Uurloop
www.blueberryjam.be

Zondag 19-04-2015
HAVEN GENT LOOPT!  
GENT
21/10/5 km + kids + run&bike
www.havengentloopt.be

MEI
Vrijdag 01-05-2015
TUNGRIRUN   
TONGEREN 
10/5/3/2/1 km + kids
www.tungrirun.be

Zondag 03-05-2015
32STE DWARS 
DOOR NINOVE   
NINOVE – 15/10/5 km
www.atletiekvita.be

Zondag 31-05-2015
20KM DOOR BRUSSEL   
BRUSSEL – 20 km
www.20kmdebruxelles.be

Zondag 31-05-2015
LADIES RIDE & RUN   
OUDENAARDE
6/12 km (only ladies)
www.ladiesfunsports.be 

KALENDER 
In deze rubriek vind je een aantal wedstrijdsuggesties 
voor de volgende maanden.

Meer informatie over deze suggesties vind je op zatopekmagazine.com, 
net als een vollediger overzicht van wedstrijden, verdeeld per maand en 
per provincie.

Als organisator kan je je wedstrijd gratis toevoegen aan de online 
kalender.

Voor meer info: event@zatopekmagazine.com. 

Laat je verrassen!

JUNI
Vrijdag 19-06-2015
NACHT VAN WEST-
VLAANDEREN 
Torhout 
42/21/10/5 km
www.nvv.be

Zaterdag 20-06-2015
MIDZOMERNACHTRUN   
GENT
15/10 km
www.gentloopt.be

Donderdag 25-06-2015
ANDORRA ULTRA TRAIL   
ORDINO 
170/112/83/42 km
www.andorraultratrail.com

Zaterdag 27-06-2015
10 MILES 
WAASMUNSTER   
WAASMUNSTER
10 miles
www.waasmunster.be

JULI
Vrijdag 03-07-2015
STRANDLOOP  
ZEEBRUGGE   
ZEEBRUGGE 
0.6/5/10 km
www.brugge.be/strandloop-
zeebrugge

in samenwerking met

partners:

ten voordele van

Ladies fun sports.

velofollies
www. v e l o f o l l i e s . b e

®

VU.: Ladies Fun Sports vzw - niet op de openbare weg gooien.

flyer Oudenaarde 2015.indd   2 2/03/15   07:58

 sont un Semi- 
 Marathon, un 
Trail de 35km et un parcours de 10km. Ces 
épreuves sportives sont des invitations à parcourir la 
forêt, à traverser des fermes en activité...

Ardenne Bikes & Sports Organisation
www.lesboucles.be  info@lesboucles.be

Samedi 6 juin 2015 à La Roche-en-Ardenne



1942015419
KIDSRUN 1 KM // 5 KM // 10 KM // 10 KM // // 21 KM // BIKE & RUN 21 KM// 21 KM // BIKE & RUN 21 KM//

INSCHRIJVEN www.havengentloopt.be
www.facebook.com/havengentloopt.be

HGloopt2015_affiche_420Bx594H.indd   1 11/12/14   15:23
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LOOPAGENDA
Woensdag 08-07-2015
MIDZOMERRUN  
BRUGGE – 13/6 km
www.midzomerrun.be

08 tot 11-07-2015
SALOMON 4 TRAILS   
MUNICH (GER) 
49,7/42,9/39,8/30 km
www.en.4trails.de

Zaterdag 11-07-2015
DIKSMUIDE IJZERSTERK  
DIKSMUIDE – 16/6 km
www.marathons.be

AUGUSTUS
Zaterdag 01-08-2015
OPTIEK SONCK 
STREETRACE   
LOKEREN – 0,6/1/5/10
www.avlo.be

Zondag 16-08-2015
SIRENEJOGGING   
MIDDELKERKE – 16/8/5 km
www.marathons.be

Zondag 23-08-2015
DESTELBERGEN 
LOOPT 
DESTELBERGEN
0,6/5/10/15 km
www.destelbergenloopt.be

Woensdag 26-08-2015
RUNWAY RUN   
KOKSIJDE – 10/5,5 km
www.lopenvoorhetgoededoel.be

SEPTEMBER 
Zondag 13-09-2015
IN FLANDERS FIELDS 
MARATHON 
NIEUWPOORT-DIKSMUIDE-
IEPER
42/21/7 km
www.marathons.be

Zondag 20-09-2015
RONSE RUN   
RONSE – 10/5 km
www.ronse.be

Zaterdag 20-09-2015
ECOTRAIL  
VAN BRUSSEL    
BRUSSEL – 80/18/9 km
www.ecotrailbrussels.com

Zondag 21-09-2015
MAASRUN LANAKEN    
LANAKEN – 6/10/5 km
www.maasrun.be

OKTOBER
Zondag 04-10-2015
MARATHON KÖLN   
KÖLN – 42 km
www.koeln-marathon.de

10 tot 11-10-2015
ASPORT RED ROCK 
CHALLENGE 
MONDERCANGE (LUX) 
Duathlon 22/18/10 km
73/32/18/10,5 km
www.rr-challenge.lu/web

Zaterdag 24-10-2015
PARK EN BOSLOOP 
DE BEELTJENS   
WESTERLO – 20/10/5 km
www.falos.be

Zondag 25-10-2015
MARATHON LAUSANNE   
LAUSANNE (CH) – 42/21 km
www.lausanne-marathon.com

NOVEMBER
Zondag 15-11-2015
MARATHON 
KANAZAWA   
KANAZAWA (JP) – 42 km
www.kanazawa-marathon.jp/
outline/dutch.html

SPORT

Strandloop Zeebrugge
vrijdag 3 juli 2015

0,6 - 5 - 10 km

brugge.be/strandloop-zeebrugge
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Hoe verover je een plekje op een zo 
volle en prestigieuze kalender, met 
Frankfurt en vooral Berlijn? 

Ieder zijn specialiteit! In 
Berlijn komt 70% van 
de deelnemers uit het 
buitenland, terwijl ons 
publiek voor 80% re-
gionaal en ook veel re-
creatiever is. Wij spelen 
die kaart trouwens vol-
op uit door onze plaat-
selijke bezienswaar-
digheden in de verf te 
zetten. Een paar jaar 
geleden hebben we 

het parcours grondig hertekend. Het loopt nu 
volledig door de stad, met onder meer een 

lus in het oude stadsgedeelte en een opge-
merkte passage langs de kathedraal, het po-
pulairste monument in Duitsland.   

En hoe zit het met de opkomst? 
Al van bij de eerste editie in 1997 hadden we 
een wereldrecord te pakken met het grootste 
aantal deelnemers voor een eerste marathon. 
Van de 12.999 deelnemers in 1997 zijn we on-
dertussen gegroeid naar 23.000. En daar ko-
men, verspreid over de hele stad, nog een half 
miljoen uitgelaten supporters bij.  
 
Hoe verklaar je dat succes ?
Vernieuwing! Wij organiseerden als eerste een 
wedstrijd inlineskating, al hebben we die on-
dertussen wel moeten schrappen omdat er te 
veel kasseien liggen in de oude stad. In 1998 

stelden we de wedstrijd eveneens open voor 
handbikers. Vanaf 2007 organiseerden we ul-
trawedstrijden waarbij de deelnemers de ma-
rathon kunnen koppelen aan een halve mara-
thon of aan de skate marathon, of zelfs de drie 
na elkaar afleggen. Vandaag bieden we boven-
dien een aflossingsmarathon aan voor scholie-
ren en een tweede voor volwassenen die zich 
nog niet zeker voelen voor de volledige afstand. 
En terwijl daar eerst vooral carnavalteams op 
afkwamen, zijn de clubs en vooral de bedrijven 
snel gevolgd. Voor de komende jaren wordt dit 
zelfs de wedstrijd met het grootste potentieel.

Als je wil lopen in en rond Aqaba ben je ge-
noodzaakt om langs de kust te blijven, maar 
dat verveelt snel omdat je niet voorbij de re-
sorts geraakt. Op de drukke wegen lopen is 
wat mij betreft ook geen optie…

Maar als je de hoofdbaan oversteekt ben 
je direct in de prachtige woestijn, verwacht 
daar geen paden of wegwijzers. Men moet 
zelf een weg zien te vinden over de grimmige 
zandduinen en rotsen. Wie zich daar begeeft, 
kan best geen "gewone" loopschoenen 

dragen, het terrein is best technisch te noe-
men. Ikzelf had de Nike Terra Kiger mee, 
een lichtgewicht trailschoen, heel wendbaar 
tussen de stenen met voldoende grip op de 
hellingen. Met een heeldrop van 4mm bleef 
ik laag bij de grond, wat beschermt tegen 
het omzwikken. 

Ik was er tussen 6 en 16 maart en de tem-
peratuur liep 's middags al hoog op tot 
soms boven de 35°. Beste tijdstip om te 
lopen is dus de ochtend rond 7 uur, net 

na zonsopgang. Bij zo'n 16 graden heb je 
dan het eerste uur niet direct water nodig. 
Enkel een zonnebril en een pet (eventueel 
een buff ) tegen de toch felle opkomende 
zon. Ikzelf had voor alle zekerheid toch een 
compacte Soft Flask (Hydrapak ) van 0,37L 
mee in mijn loopshort. 

Op de terugweg naar het hotel herken je het 
gebruikelijke geclaxonneer van de plaatse-
lijke bevolking met hun blik in de ogen van 
"waar komt die gek vandaan".

MARATHON KEULEN

LOPEN IN MARATHONLAND    
Waar vind je nog een plaatsje op de Duitse wedstrijdkalender 
met z’n 173 marathons? We vroegen het aan Sebastian Becker, 
een van de organisatoren van de marathon van Keulen.

WOESTIJN

JORDANIË    
Een prachtig land in een woelige regio. Op het drielandenpunt van Israël, Saudi-Arabië 
en Egypte.  Eddy D'Hondt  (Runners Service Lab) "liep" er rond.

>  INFO? www.koeln-marathon.de
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BRUSSEL - LAUSANNE 650 KM

Voor de afstand moet je het niet laten, voor de 
prijs al evenmin (zie hierna Zatopek-aanbod), 
er zijn gewoon zoveel meer argumenten om 
wél voor Lausanne te kiezen voor je eerste, 
tweede of zoveelste marathon!

Olympisch Lausanne heeft alles om te 
verleiden: het ronduit prachtige meer van 
Genève - het grootste van Europa -, een 
breedbeeld panoramazicht op zowel de 
Franse als de Zwitserse Alpen, de terras-
wijngaarden van Lavaux (Unesco werelderf-
goed), de culturele pracht met als pronkstuk 
een van de mooiste kathedralen ter wereld 
(+400.000 bezoekers per jaar),…

Makkelijk te bereiken via de weg, het uitge-
breide spoornetwerk (we zijn in Zwitserland!) 
én via de lucht op 35 minuten van de inter-
nationale luchthaven van Genève.

DE "SNELLE" MARATHON VAN LAUSANNE

Wie Zwitserland zegt, denkt aan bergen. En 
toch laat de marathon van Lausanne scherpe 
tijden toe... Je start op Place de Milan, op zo'n 
415 meter hoogte, stijgt na 1 kilometer tot 
425 meter om dan te dalen naar 375 meter 
op kilometerpunt 3. Vanaf dan zijn de variaties 
in hoogteverschil erg beperkt. Geen kuitenbij-
ter dus, maar ook niet helemaal plat natuurlijk. 
Aankomst opnieuw op Place de Milan? Neen, 
dat wordt je na 42,195 kilometer geluk-
kig bespaard! De aankomst ligt namelijk te-
genover het Olympisch museum, pal aan het 
meer op zo'n 370 meter. Dat vergemakkelijkt 

de eindsprint flink, net daarom zien die lopers 
er op het einde allemaal zo fris uit!

MAG HET WAT MINDER VER?

Tuurlijk wel, niks leukers dan met de familie of 
vriendengroep een weekendje Lausanne mee 
te pikken en elk haar/zijn afstand te lopen of 
te stappen. Kies uit marathon, halve marathon, 
10 km, 10 km stappen of 10 km nordic wal-
king. De kinderen kunnen zich reeds op zater-
dag uitleven tijdens de kinderloop volgens leef-
tijd (600m ; 1,2 km ; 1,5 km ; 1,8 km ; 3 km).

OVERTUIGD? JOIN US!

In de tuin van het Olympisch museum kon het 
standbeeld van Emil Zatopek niet ontbreken. 
De atleet aan wie de naam van je geliefde 
loopblad werd ontleend, presteerde het om 
tijdens de Olympische spelen van Helsinki 
goud te halen op de 5.000m, 10.000m én 
de marathon. Een ongeëvenaarde prestatie.

Zoek je mee met Zatopek Vlaanderen naar 
dat standbeeld tijdens het sportieve week-
end van 24 en 25 oktober? Goed idee!

VOORDEEL VOOR ZATOPEK-LEZERS

Aan de eerste 50 lezers die zich aanmelden 
via de link op onze website, bieden we het 
volgende voordeelpakket: 
•  gratis deelname aan wedstrijd naar keuze 

(cadeau van 78 EUR voor marathon!);
•  gratis technisch loopshirt met lange 

mouwen;
•  deelnemersmedaille;
•  gratis toegang tot de pasta-party op het 

schip "Lausanne" (niet-varend);
•  Zwitserse chocolade voor de thuisblijvers.

De reis organiseer je best zelf (auto, spoor 
of vliegtuig). Zoek je iemand om te carpoo-
len of een hotelkamer te delen, meld dit dan 
op de evenementenpagina van Lausanne 
Marathon op de Facebook-pagina van 

Zatopek Vlaanderen. Info over hotelkamers 
vind je eveneens op de Zatopek Vlaanderen 
website en op de evenementenpagina.

Het extra comfortabele partnerhotel 
Mövenpick ligt meteen bij de start, kamer- en 
ontbijtprijs 220 EUR (single) en 230 EUR 
(dubbel). Maar er zijn in de stad net zo goed 
kamers te vinden vanaf 90 EUR. 

MARATHON LAUSANNE 25/10

SPORTIEVE ZWITSERSE CHARME  
IN DE OLYMPISCHE HOOFDSTAD    
Welkom in Zwitserland op 25 oktober voor een dag zuivere loop-FUN voor jong en 
oud in een idyllische omgeving aan de oevers van het meer van Genève! Haal je je 
volgende medaille in de Olympische hoofdstad Lausanne? 

MEER WETEN?  
Stuur al je vragen naar  
geert@zatopekmagazine.com, we 
helpen je verder om van deze uitstap 
een onvergetelijke ervaring te maken.

MEER INFO OVER :  
>  De wedstrijd:  

fr.lausanne-marathon.com
>  De stad Lausanne:  

www.lausanne-tourisme.ch
>  Deelname via Zatopek Vlaanderen: 

www.zatopekmagazine.com

10 KM - ½ MARATHON - MARATHON
10 KM WALKING - 10 KM NORDIC WALKING

COURSES ENFANTS: samedi 24 octobre 

www.lausanne-marathon.com

25 OCTOBRE 2015
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15 NOVEMBER, I.S.M. ZATOPEK MAGAZINE

We berichtten er reeds eerder over in 
Zatopek Magazine 15 (zie foto uit Japans 
tijdschrift) en de ontvangen reacties lo-
gen er niet om: er is veel interesse van-
uit Vlaanderen om deel te nemen aan een 
sportief-culturele uitstap naar de exotische 
marathon van Kanazawa. 

Hoewel het de eerste editie is, verwacht 
men 30.000 geïnteresseerden, toch kunnen 
slechts 12.000 lopers deelnemen. De bij-
zonder ruim opgezette internationale cam-
pagne laat deze ambitie toe.

In samenwerking met het stadsbestuur van 
Kanazawa en het partner-reisbureau werd 
een reisprogramma opgesteld dat reis, ver-
blijf én deelname aanbiedt aan net geen 
1.500 EUR (prijs van de vliegreis kan wij-
zigen tot aan de definitieve toezegging). 
Dat blijft een groot budget, maar men 

garandeert dan ook een unieke kennisma-
king met de oosterse cultuur.

De reis gaat op 11 november van Brussel 
naar Amsterdam en dan van Amsterdam in 
een keer naar Kansai International Airport 
(Japan). De terugreis is voorzien op 19 no-
vember. Behalve genieten van de pracht van 
Kanazawa en zweten tijdens 42 adembene-
mend mooie kilometers, bezoeken we ook 
nog Kyoto en Nara (met Engelssprekende 
gids). 

Interesse? Vraag dan vrijblijvend het reis-
plan aan via geert@zatopekmagazine.com.

KANAZAWA MARATHON

EEN MARATHON IN JAPAN?    
 Eerder dit jaar ging het al een keertje richting Japan voor de marathon van Tokio.  
Tussen de meer dan 35.000 deelnemers vond je ook heel wat Belgen. Niet in het 
minst door de stevige afvaardiging van de Managers Marathon Club. Later dit jaar 
zetten we koers naar Kanazawa!

INFO OVER PARCOURS EN WEDSTRIJD  
OP DE NEDERLANDSTALIGE WEBSITE  
www.kanazawa-marathon.jp/outline/dutch.html

EN WE GAAN NAAR KANAZAWA!  

Intussen hebben er reeds een tiental Vlamingen bevestigd mee te 
reizen naar Kanazawa in Japan. Onder hen dit opmerkelijk drietal: 
Ann, Dominique en Mario, zij bouwen stilaan op naar de mythische 
afstand. Geert komt terug uit blessure met Lausanne marathon 
2013 als laatste grote afstand en begeleidt hen zo goed en zo 
kwaad het kan.

Hun missie? De marathon blessurevrij uitlopen. Hun kansen? 
Groot!  :-)

Dit viertal zal je vaker zien opduiken in de berichtgeving rond de 
Kanazawa marathon van 15 november 2015. Stay tuned...

M.m.v. Oxygen Fitness, TomTom Runner Cardio 
sport watches, sanitair Verschraegen  
en Zatopek Magazine.
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November
2015

Kanawaza
15

>  HET STADSCENTRUM 
Het parcours door deze zone toont 
de bedrijfswijken en binnenstad van 
Kanazawa. Hier vind je het station van 
Kanazawa, de Musashigatsuji-, Korinbo-, en 
Katamachiwijken. Het is de ideale gelegenheid 
om het stadsleven van Kanazawa te ontdekken.

>  DE RING ROND DE STAD 
Het parcours door deze zone neemt 
je mee naar de ring rond de stad, 
waar je kunt genieten van het zicht 
op de Bergen en het platteland. 
Deze weg is normaal gezien niet 
toegankelijk voor voetgangers. 
De viaduct over de rivier is het 
hoogtepunt van deze zone.

>  DE STUDENTENWIJK 
In deze jongerenwijk 
bevinden zich de grootste 
universiteiten van Kanazawa, 
zoals de Universiteit van 
Kanazawa en de Hokuriku 
Universiteit. Het gejuich van 
de studenten en de vele 
vrijwilligers zullen je nieuwe 
kracht geven.

>  HET LANDSCHAP 
ROND HET 
HAKUSANGEBERGTE 
In deze zone kan je 
genieten van het open 
landschap met zicht op 
het Hakusangebergte. Dit 
verfrissende landschap zal 
je doorzettingsvermogen 
bevorderen.

>  DE TRADITIONELE 
STADSWIJKEN 
Deze charmante zone 
neemt je mee door de 
doolhof van straten 
van de kasteelwijk met 
oude samuraihuizen en 
traditionele winkels.

>  HET NIEUWE 
STADSCENTRUM EKINISHI 
Deze zone ligt aan de westerlijke uitgang 
van het station van Kanazawa. Deze zone 
is de toekomst van Kanazawa: je vindt 
er de 50 meter lange Ekinishilaan, het 
gebouw van de prefecturale overheid en 
het Centrum voor Industriële Promotie.

>  DE HISTORISCHE WIJKEN 
Het parcours door deze zone neemt je mee door 
Kanazawa’s meest bekende historische wijken, 
perfect bewaard gebleven herinneringen aan het 
roemrijke verleden. Hier vind je onder andere de tuin 
Kenroku-en, de Ishikawa-mon-poort, Hashibacho en 
Higashiyama en het Teramachi tempeldistrict.
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Andreas Maurer (Etten-Leur, NL) is onze in-
structeur van dienst. Andreas bleek blij dat 
hij niet de enige was met een baardje die 
dag, onze Boudewijn heeft nl. zelf een heu-
se baard. Andreas bleek over nog meer za-
ken een tevreden man te zijn, mooi hoe hij dit 
uitstraalde en hoe dit afstraalde, ook op de 
meest sceptische collega's.

"No cure, no pay". Je moet het een 
Nederlander zelf horen zeggen om het te 
geloven. Maar het was oprecht. Net als onze 
feedback op het einde van de dag, "het was 
een pay, definitely".

ChiRunning, wie of wat? We hebben het er 
nog over in Zatopek Magazine. Zoals Andreas 
bij het begin van de dag zichzelf eerst voor-
stelde, zetten we hem eerst even "in zijn na-
kie". Nu ja, alvast de voeten gaan bloot…

Lees en geniet van zijn blotevoetenblog.

ANDREAS AAN HET WOORD

“Hé, die gast is een barefootrunner,” 
klinkt het vanuit een groepje mountain-
bikers. Vanaf dat moment besloot ik mijn 
sport “blootvoeten” te noemen. Zeker om-
dat ik ook ergens gelezen heb dat barefoo-
trunning, blootvoeten dus, tot  de “extre-
me sports” wordt gerekend. Vreemd, want 
blootvoeten heeft niets met extreem, hype 
of hip te maken. Het is een “way of life”, die 
te maken heeft met je lichaam, je houding. 
In balans en ontspannen.

HOE BEDOEL JE 
HOUDING?

Welnu, ik bedoel je li-
chamelijke en gees-
telijke houding. Ben je 
bereid om nieuwe pa-
den in te slaan? Om 
afscheid te nemen 
van hokjesdenken? 

Je lichaam weer op-
nieuw te leren ken-
nen en dat te laten 
doen waarvoor het 
gemaakt is? Lees dan 
verder.

JE GEESTELIJKE 
HOUDING…

Hoe sta je in het le-
ven? Wat doe je met 
de grijze massa tus-
sen je oren? Vaak zit-
ten we opgesloten 
met onze gedach-
ten. Onze hersenen 

zijn gemaakt om lichaamsdelen aan te stu-
ren, om te overleven. Niet om te piekeren. 
Probeer uit je hoofd te stappen in je lichaam. 
Laat je lichaam en geest samenwerken om 
zoveel mogelijk uit “nu” te halen. Door buiten 
je schoenen uit te trekken voel je een nieuwe 
wereld. Je zult alert worden. Bewuster je voe-
ten neerzetten en je hoofd heeft het veel te 
druk om zich met onbelangrijke zaken bezig 
te houden. Voilá, vanaf nu ben jij je gedachten 
de baas in plaats van omgekeerd.

LICHAMELIJK...

Natuurlijk heeft het jarenlang dragen van 
schoenen gevolgen. Stel je voor dat je heel 
je leven dikke wanten hebt gedragen. Hoe 
voelt het als je ze opeens uitdoet? Juist, dat 
voelt fantastisch en dat wil je vasthouden. 
Toch zul je moeten wennen aan het contact 
van je huid met alle voorwerpen die het aan-
raakt. Je lichaam heeft een belangrijk deel 
van feedback gemist. Veel wandelaars en 
hardlopers landen bijvoorbeeld op hun hie-
len. Doe je schoenen uit, wandel een stukje 
en ervaar. Wat voel je? Juist dat voel je. Een 
belangrijke verandering van je houding is dat 
je weer terug recht leert te staan. Stel je voor 
dat een draadje van de kruin van je hoofd je 
naar boven recht trekt. Je schouders blijven 

ontspannen. Het enige deel van je lichaam 
dat je nu écht actief voelt zijn je onderste 
buikspieren. Dat is de basishouding die jou 
gaat helpen om zonder problemen op blote 
voeten door het land te rennen.

EN BALANS DAN?

Tja, ook daar zitten twee kanten aan. Letterlijk 
gebruik je balans om vooruit te komen en fi-
guurlijk is het de kunst om niet alles té se-
rieus te nemen en vooral jezelf niet. Ik ben 
een tijdje zo extreem bezig geweest dat ik be-
sloten had helemaal geen schoenen meer te 
dragen. Ik liep rustig door de supermarkt op 
blote voeten. Overigens nooit geen enkel pro-
bleem. Tóch is een alternatief zoals de schoe-
nen van Feelmax, natuurlijk helemaal ok. Je 
loopt stiekem op blote voeten en je voor-
komt een starende en oordelende omgeving. 
Overal is een balans in aan te brengen.

EN DUS OOK ONTSPANNING…

Lopen, wandelen, leven…zonder ontspan-
ning ontstaan problemen. En jij weet net als 
mij dat ontspannen moeilijk is. Op elk moment 
van ons wakkere leven wordt ontspanning op 
de proef gesteld. Toch kan het. Met behulp 
van bijvoorbeeld ademhaling en de juiste fo-
cus van je bovenkamer is het mogelijk.

26 APRIL 2015…

Op die dag kun je kennismaken met aller-
lei mensen die enthousiast zijn over bloot-
voeten, barefootrunning, of hoe je het ook 
wilt noemen. Maar je kunt ook kennismaken 
met de nieuwste kennis op het gebied van 
voeding, bewegen en schoenen. 

ANDREAS MAURER

EEN CHIRUNNER OP BLOTE VOETEN    
"Zaterdag 14 maart, 10u-17u, Workshop ChiRunning" staat er in mijn agenda. Samen 
met 9 collega-coaches gaan we een dag luisteren naar en leren van een erkend 
ChiRunning instructeur. Dan is het aan ons om na te gaan welke technieken we kun-
nen integreren in ons eigen trainingsprogramma en dat van onze trainees.

VOOR MEER INFO:  
> www.barefootevenement.nl

Het is écht de moeite waard om deze 
dag in je agenda te reserveren voor 
een dagje Hilversum.
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DE GROOTSTE WEDSTRIJDEN VAN  
1 DECEMBER 2014 TOT 28 FEBRUARI 2015

NR DATUM OMSCHRIJVING PLAATS CRIT. KM AANT.
1 20-déc-14 Santa Run Antwerpen 5 5000
2 6-déc-14 GVA Urban Trail Mechelen 10 4047
3 21-déc-14 Midwinternachtrun Gent 10 3671
4 12-déc-14 Kerstloop Brugge 10 2490
5 28-déc-14 Eindejaarscorrida Leuven 8 2030
6 21-déc-14 Brussels 10K Gaston Roelants Laken 9,6 1961
7 28-déc-14 Eindejaarscorrida Leuven 12 1952
8 21-déc-14 Midwinternachtrun Gent 5 1810
9 21-déc-14 Kerstcorrida Deerlijk 5 1772
10 26-déc-14 Manneken Pis Corrida Brussel 8 1672
11 12-déc-14 Kerstloop Brugge 6 1384
12 28-déc-14 Eindejaarscorrida Leuven 4 1274
13 21-déc-14 Kerstcorrida Deerlijk 10 943
14 26-déc-14 Kerstcorrida Tielt 9,75 932
15 26-déc-14 Manneken Pis Corrida Brussel 4 611
16 21-déc-14 Brussels 10K Gaston Roelants Laken 4,8 610
17 26-déc-14 Kerstcorrida Tielt 5 560
18 28-févr-15 North C Trail Koksijde 25 520
19 26-déc-14 Tussen 2 Feestenloop Westkapelle (Knokke) 10 480
20 26-déc-14 Tussen 2 Feestenloop Westkapelle (Knokke) 5,5 466
21 28-févr-15 North C Trail Koksijde 13 454
22 22-févr-15 Kortemark Loopt Kortemark 10 425
23 22-févr-15 Kortemark Loopt Kortemark 5 408
24 21-déc-14 Santa Run Roeselare 3,3 368
25 28-févr-15 Natuurloop Lier 10 344
26 28-déc-14 Sylvesterjogging Wielsbeke 10 342
27 4-janv-15 Nieuwjaarsrun Antwerpen 10 336
28 21-déc-14 Santa Run Roeselare 10 335
29 27-déc-14 Kerstcorrida Meeuwen-Gruitrode 10 324
30 8-févr-15 Winterjogging Hofstade (Zemst) 10,25 314
31 7-déc-14 Kerstloop Waregem 9,7 314
32 20-déc-14 Natuurloop Lier 10 313
33 20-déc-14 Christmas Fun Run De Haan 5 310
34 22-févr-15 Kortemark Loopt Kortemark 20 309
35 21-déc-14 Kerstloop Stekene 6 294
36 28-déc-14 Sylvesterjogging Wielsbeke 5 291
37 20-déc-14 Christmas Fun Run De Haan 7,5 286
38 27-déc-14 Kerstcorrida Meeuwen-Gruitrode 5,22 285
39 20-déc-14 Natuurloop Lier 16,093 283
40 28-févr-15 Natuurloop Lier 21,0975 282
41 10-janv-15 Nieuwjaarscorrida Lombardsijde 8,5 278
42 11-janv-15 Dirk Martens Corrida Aalst 11,6 272
43 7-févr-15 Corrida van 't Sas Slijkens Oostende OLC 7,4 259
44 20-déc-14 Natuurloop Lier 5 246
45 11-janv-15 Dirk Martens Corrida Aalst 5,8 240
46 14-déc-14 Kerstcorrida Burcht 10 235
47 21-févr-15 Leopoldsloop Watervliet 27 229
48 10-janv-15 Leopoldsloop Watervliet 21,0975 229
49 14-déc-14 Eindejaarsjogging Kampenhout 10 221
50 8-févr-15 Winterjogging Hofstade (Zemst) 5,35 206

KORT, FEESTELIJK  
EN VOORAL IN DECEMBER!
Tijdens de voorbije decembermaand kwamen de Vlamingen 
weer massaal op straat om te lopen. Januari en februari 
deden het traditiegetrouw minder goed. 

Op het eerste gezicht zou 
je kunnen denken dat de 
tabel die we hier publice-
ren alleen maar over de 
maand december gaat. 
Niet minder dan 35 van 
de 50 wedstrijden in 
deze lijst vonden inder-
daad plaats in de laatste 
maand van 2014. December doet het als loopmaand duidelijk goed met 
z’n kerstjoggings en andere eindejaarscorrida’s. Heel anders vergaat het 
de maanden januari en februari, met respectievelijk 5 en 10 wedstrijden 
in de top 50 en geen enkel plaatsje in de top 20. Een verklaring voor 
dit fenomeen is er niet meteen, of het moest zijn dat lopen in de winter 
vooral populair is als er kerstmutsen en feestneuzen aan te pas komen. 

De winterafstanden zijn begrijpelijkerwijze meestal vrij kort met vooral 
wedstrijden van 5 en 10 kilometer. Het valt dan ook op dat een van de 
twee nieuwkomers in de top 20 de North C Trail is, die met 25 kilometer 
meteen de langste wedstrijd is met meer dan 500 deelnemers. Ook 
opvallend is de tweede plaats voor nieuwkomer GVA Urban Trail, die 
met z’n 4047 deelnemers de populariteit van de urban trails en andere 
themawedstrijden bevestigt. 

Staat de wedstrijd die jij hebt georganiseerd of waaraan jij 
hebt deelgenomen niet in deze lijst, neem dan contact op 
met Peter van Assa Ronse (www.assaronse.be)

WEDSTRIJD MEET EEN WEDSTRIJD MET JE GPS.  
STUUR HET BESTAND MET HET PARCOURS NAAR EVENT@ZATOPEKMAGAZINE.COM  
EN WIN HET NIEUWSTE MODEL VAN DE GARMIN-FAMILIE, EEN GPS-CAMERA !
VOORWAARDEN
Wedstrijden die in aanmerking komen:
•  vonden plaats in België of in Luxemburg 

in 2014 of in 2015
• telden minstens 350 finishers
•  mogen nog niet voorkomen in de online 

lijst op www.zatopekmagazine.com, tenzij 
het parcours is veranderd

Voeg bij je mail het bestand van het  
parcours (met .gpx extensie)

EINDDATUM 
De wedstrijd eindigt op 1 mei 2015.

De winnaar wordt bepaald via loting. 
Eenzelfde persoon mag verschillende 
keren deelnemen door verschillende 
trajecten op te sturen.

De naam van de winnaar wordt 
bekendgemaakt in Zatopek nr. 21  
(juli 2015).
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