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“Het woord club gebruiken we liever 

niet, bij ons zijn er geen verplichtin-

gen”, glimlacht Yves Sadoine als we 

bij hem aanschuiven, een uurtje voor 

de wekelijkse groepstraining voor zijn 

voordeur start. In zijn achtertuin strekt 

zich het trainingsgebied uit van zijn 

Sella Ronda Team: het Pays des Collines, 

een sterk heuvelachtige en groene regio 

in het gebied tussen de Schelde en de 

Dender, in het hartje van de Vlaamse 

Ardennen. De beboste heuvelkam die de 

hoogste toppen van de streek verbindt 

– de Kluisberg, de Muziekberg en de 

Pottelberg – vormt de taalgrens tussen 

de twee gebieden.

TWEEDE THUIS CHAMONIX
Een paradijs voor traillopers, beseffen 

ook Ingrid en Yves: “Maar toch zijn 

we in het verkeerde land geboren. Het 

hooggebergte, dat is onze passie.” Elke 

mogelijkheid om zich naar hun favo-

riete vakantiebestemming Chamonix 

te begeven, grijpt het koppel met beide 

handen: “Rijsel ligt op een halfuurtje 

rijden van hier, van daaruit ben je op een 

uur vliegen al in Genève. Daar huren we 

een auto en drie uur later staan we in 

Chamonix. Als we om 7 uur ‘s morgens 

vertrekken, zijn we ‘s middags al daar.”

Het hoeft daarom niet te verbazen dat 

het Sella Ronda Team al vaak met een 

mooie afvaardiging aan internationale 

wedstrijden in de Alpen heeft deel-

genomen. Vele daarvan vonden – niet 

toevallig – plaats in Chamonix. Het stad-

je in de Franse Haute-Savoie vormt het  

mekka van de traillopers en ligt aan  

IN HET SELLA RONDA TEAM STAAT ALLES IN HET 
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Traillopen zit in de lift. Steeds meer lopers ruilen hun traditionele 
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uitgepraat, als de Sella Ronda ambassa-

deurs plots één voor één binnen-

druppelen. Uitgedost in hun strakke 

fluogele outfits zien ze er allemaal 

even afgetraind uit, de heuvels in en 

rond Ronse hebben duidelijk hun werk 

gedaan. De voertaal is zowel Frans als 

Nederlands en dat zorgt voor een ver-

frissende mix.

VOEDINGSADVIES UIT DE 
FRITUUR
De gemiddelde leeftijd van een Sella 

Ronda trailloper ligt rond de 35 jaar. 

De benjamin van de bende, de 15-jarige 

Jules Oosterlynck, haalt dit gemiddelde 

een beetje naar beneden. Hij tekent voor 

deze training samen met zijn moeder 

Natacha Stockman present. Ze lacht: “Ik 

heb Jules de loopmicrobe doorgegeven. 

Ik heb vier kinderen en probeer die net 

als mijn man zoveel mogelijk te mobili-

seren. Ook als we niet met de vereniging 

lopen, trainen Jules en ik samen. Leuk 

toch dat je dat met je zoon kan doen?” 

“Maar haar verslaan zit er nog niet in”, 

antwoordt Jules. Hij vindt traillopen 

vooral leuk omdat het in de natuur 

plaatsvindt: “Daar vind ik rust.” “En in 

het bos heb je ook minder kans op bles-

sures”, vult mama Natacha aan.

Veruit de snelste van het ensemble is 

dan weer David Liviau. David is 36 en 

ziet eruit als een topatleet. Hij loopt al 

zijn hele leven en eindigde niet zo lang 

geleden 23ste op 4000 deelnemers in 

de marathon van Milaan. Hij schreef 

ook al de befaamde Grand Trail Du 

Nord op zijn naam, een helse beproe-

ving in Noord-Frankrijk van maar liefst 

150 km. David: “Ik ben eerder toevallig 

bij Sella Ronda terechtgekomen. On-

dertussen heb ik er veel mensen leren 

kennen. Mensen die stuk voor stuk 

vrienden geworden zijn.” Opmerkelijk: 

hoewel er geen grammetje vet aan zijn 

lichaam hangt, werkt David in een 

frituur. Daarnaast is hij ook … 

voedingsadviseur! Hij heeft er een 

eenvoudige uitleg voor: “Door in de 

frituur te werken, heb ik meer tijd om 

lange duurtrainingen af te werken. En 

met dat voedingsadvies help ik ook 

sommigen in onze vereniging verder.”

OVER APRÈS EN 
BERGMAALTIJDEN
“We hebben een voedingsadviseur, 

maar ook een wijnadviseur!”, roept 

een van hen, terwijl hij lachend Steven 

Vancanverberghe (38) een stevige 

schouderklop geeft. Steven: “Klopt! 

Wijn is mijn passie, het is mij via mijn 

grootvader en vader doorgegeven. Yves 

en ik zorgen daarom altijd voor de 

wijn als we na een training nog wat 

blijven plakken.”

Via een originele formule vindt die 

après trouwens telkens ergens anders 

plaats. Bij elke training speelt een 

ander lid van het Sella Ronda Team 

gastheer voor de start-en-aankomst-

plaats. Op die manier komen de leden 

bij elkaar over de vloer en wordt het 

groepsgevoel nog meer gestimuleerd. 

Ook biedt een andere startplaats weer 

nieuwe mogelijkheden om te variëren 

in het trainingsparcours.

Steven: “In de zomer installeren we 

ons na de trainingen op het terras. In 

de winter nestelen we ons rond een 

vuurtje in de tuin. En in de herfst 

komt er met tartiflette soms een echte 

bergmaaltijd op tafel. Het was oorspron-

kelijk niet de bedoeling om achteraf 

iets te blijven drinken, maar samen 

een gezellig aperitiefje nemen is intus-

sen een leuke traditie geworden.”

Steven heeft net als Ingrid, Yves en alle 

andere Sella Ronda’ers een voorliefde 

voor de bergen: “Ik heb altijd gemoun-

tainbiket, maar door tijdsgebrek heb ik 

een andere passie gezocht. Die vond ik 

in het traillopen. Eigenlijk ben ik een 

echte snowboarder. Ik zit dus heel veel 

in de bergen en zocht iets wat ik ook 

in de zomer kon doen. Traillopen sluit 

daar perfect bij aan.”

“BUIK INTREKKEN!”
Op deze woensdagavond tekenen ze 

met z’n zestienen present. Vooraleer 

ze koers zetten richting de bossen van 

Ronse, poseren de leden van het Sella 

Ronde Team nog snel samen voor een 

groepsfoto in de tuin van Yves en  

Ingrid. Dat gaat gepaard met de nodige 

grappen en grollen, een bewijs dat het 

met de sfeer snor zit in dit ensemble. 

“Niet aan mijn borsten komen!”, en 

“buik intrekken hé!”, gevolgd door “ik 

heb al geen adem meer!” zijn maar een 

paar van de gehoorde uitspraken voor 

de lens van onze fotograaf. 

Na de verplichte kiekjes zetten ze 

– mét hoofdlampjes – eindelijk koers 

richting de Oost-Vlaamse heuvels. Het 

is nog geen Mont Blanc, maar met de 

Vlaamse Ardennen als trainings- 

parcours zou menig Vlaamse trailloper 

maar wat graag willen ruilen. ■

Meer info op www.sellarondateam.be

de voet van de mythische Mont Blanc, 

met zijn 4808,73 meter de hoogste 

berg van Europa en de natte droom 

van veel traillopers.

Een greep uit de offroadbeproevingen 

die de moedige leden ondertussen 

al overwonnen: de Ultra Trail du Mont 

Blanc, en de Cross en Marathon du 

Mont-Blanc. Stuk voor stuk loodzware 

offroaduitdagingen tussen de 

besneeuwde bergtoppen en met prach-

tige vergezichten. Wie zich aan de 

Cross of Marathon van de mythische 

berg waagt, mag zich opmaken voor 

een klim van 2511 meter, gevolgd door 

een afdaling van 1490 meter. 

PASSIE VOOR 
HOOGTEMETERS
Ingrid verklaart haar passie voor trails 

in de bergen: “Ik ben opgegroeid in de 

natuur. In mijn jeugd gingen we met 

het gezin steevast op vakantie in de 

bergen. Met mijn vader klom ik dan 

altijd naar het hoogste punt van de 

berg. Later leerde ik Yves kennen en 

samen deden we bergwandelingen van 

wel acht uur. Tot helemaal boven op de 

gletsjer en terug. Het hooggebergte is 

onze passie. Je moet iets geven aan de 

bergen, het kost veel energie om de top 

te bereiken, maar je krijgt er o zo veel 

voor terug.”

De aanzet om die passie voor sporten 

in de natuur met veel hoogteverschil-

len met anderen te delen kwam uit-

eindelijk via Parijse lotgenoten. Eerder 

toevallig stootte Yves op Facebook-

foto’s van lopers uit de Franse hoofd-

stad. “Een groepje werknemers van 

Nike trekt er wekelijks op uit om een 

trail van 10 kilometer rond de fabriek 

af te werken, telkens via een andere 

lus. Dat vond ik een schitterend idee. 

‘Waarom zouden wij zoiets niet eens 

proberen?’ vroegen we ons af.”

OP ZOEK NAAR NIEUWE 
PADEN
En zo geschiedde. Op een woens-

dagavond startten ze met een paar 

vrienden, stelselmatig en in hoog 

tempo breidde het gezelschap zich 

uit. De nadruk lag en ligt nog altijd 

op fun: geen tijdsdruk van het asfalt-

geweld, maar vooral genieten van de 

uitdagingen die de natuur te bieden 

heeft. Het trainingsparcours is zelden 

hetzelfde, naar analogie met de Parijse 

lotgenoten. Elke keer weer proberen 

ze om nieuwe paden aan te boren. Een 

taak die Yves au sérieux neemt: “Ik ga 

zelf veel op verkenning en zoek ook 

via satellietbeelden naar verborgen of 

onbekende paden.” 

Ingrid post na afloop het trainings-

parcours, de aanwezigen op de 

training én de foto’s op de Facebook-

groep van het Sella Ronda Team. Die 

digitale spot mag je beschouwen als 

het officieuze forum van het Sella 

Ronda Team. Leden kunnen er ook 

hun eigen trainingen posten als inspi-

ratiebron voor anderen. Ze praten er 

ook over koetjes en kalfjes, vergaderen 

en spreken uitdagingen af.

RUN FOR FUN
De basisprincipes van het Sella Ronda 

Team vat je samen in drie g’s: geen 

lidgeld, geen vereist niveau en geen 

vereiste aanwezigheid. Yves verwoordt 

het beeldrijk: “Sella Ronda is als een 

trein. Je stapt op en af wanneer je 

maar wil.” Wie 10 km in een uur kan 

lopen, kan moeiteloos aanpikken bij 

de groepstrainingen. Maar ook aan de 

beginners is gedacht. Zij starten in een 

groepje onder leiding van Ingrid en 

worden daar klaargestoomd voor het 

grotere werk. Ze gaan dan één keer per 

week hiken. Gaat dat vlot, dan combi-

neren ze hiken met lopen. En zo wordt 

de drempel om op de trein te springen 

plots erg laag. 

Op woensdagavond en zondagvoormid-

dag lopen de leden van het Sella Ronda 

Team in groep. De weekendtraining 

staat in het teken van de langere afstan-

den. De meer getrainde Sella Ronda’ers 

leggen er dan stevig de pees op. Elkaar 

af en toe testen hoort daar ook bij. 

Ingrid is streng: “Machogedrag willen 

we niet! De groep moet gezond blijven. 

Daarom wordt er op kruispunten ook 

altijd gewacht op mogelijke achter-

blijvers. Samen uit, samen thuis! Ons 

motto is run for fun, we willen dat ieder-

een met een goed gevoel aankomt.”

Het sportieve koppel is nog lang niet 

HET GROENE EN HEUVELACHTIGE PAYS DES 
COLLINES IS HET VASTE TRAININGSGEBIED VAN HET TEAM.

“WE ZIJN IN HET 
VERKEERDE LAND 

GEBOREN. HET 
HOOGGEBERGTE, DAT IS 

ONZE PASSIE”
Ingrid Delange

“SELLA RONDA IS ALS EEN TREIN. 
JE STAPT OP EN AF WANNEER JE MAAR WIL”

Yves Sadoine

KNIPOOG NAAR DE 
DOLOMIETEN

Sella Ronda, de naam van het 
sympathieke Oost-Vlaamse 
loopensemble, klinkt allesbehalve 
Vlaams. Het heeft ook niets te 
maken met een rond zadel of een 
vrije Italiaanse vertaling van iets 
wat met Ronse te maken heeft. 
“Neen”, zeggen oprichter Yves 
Sadoine en Ingrid Delange in koor. 
“Sella Ronda is een bergketen in 
de Dolomieten, in het skigebied 
Val Gardena. Je kan er trails 
lopen, fietsen of mountainbiken. 
Op verschillende manieren kan 
je er hetzelfde circuit afleggen en 
net dat inspireerde ons om voor 
die naam te kiezen. Want ook 
wij fietsen de dag na een zware 
training geregeld de benen los. 
Die afwisseling vinden we leuk en 
daarom trekken we er ook met 
onze leden soms met de racefiets 
of mountainbike op uit.”


