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1. Algemene informatie 
 

Verantwoordelijke uitgever:   Van Breusegem Paul, Terbiest 2, 

   9550 Herzele  Tel. 054/24.30.79 

Secretariaat:   Van Caenegem Geert, Meire 44, 

   9620 Zottegem Tel. 09/339.16.05 

Redactie:   Jonathan Vanooteghem, Kloosterstraat 55  

   9620 Zottegem Tel. 0497/90.71.34  

   Nadine De Clercq, Steenakkerweg 8   

   9620 Zottegem Tel. 0498/80.82.21 

Website:   http://www.joggingcluberwetegem.weebly.com/ 

E-mail:   hetlopendvuurtje@hotmail.com  

   jogging_erwetegem@hotmail.com  

Rekeningnummer:   068-8945276-60 

   IBAN BE73 0688 9452 7660 

Aangesloten bij Sportcrea vzw: Atletiek nr. 1074025 

 

2. Redactie 
 

Werkten mee aan dit nummer: Jonathan (Vanooteghem) 

 Paul (Van Breusegem) 

 Marijke (Dernaucourt) 

 

3. Voorwoord van de voorzitter 

Het joggingseizoen is  op volle gang. Met Oosterzele, Bottelare, Haaltert  en Gavere hebben we al 

enkele joggings achter ons liggen. Zwalm was tof en Brugge was een complete  voltreffer. Veel 

positieve reacties én van lopers én van supporters. Dank zij de  “ relaties” van onze chauffeur Paul 

reden we bijna tot aan de start! 

Start-to-run was een echt succes! Marijke heeft met haar  trouwe assistent  Noël iedereen op 

sleeptouw genomen!  Haar enthousiasme werkte aanstekelijk op haar start-to-runners. Er waren 

opvallend weinig  “afvallers” en het was fenomenaal met welk gemak  de 5km door iedereen werd 

gelopen! Een dikke merci! Marijke speelt met het idee om in september met die groep verder te 

gaan om een nog langere afstand te kunnen lopen. 

De dinsdagavondtraining in Steenhuize was heel tof! Ilse was onze gastvrouw en voor wie houdt van 

natuur: een prachtig parcours!  

Het is nu vakantieperiode maar toch wachten ons nog verschillende mooie uitdagingen ! We 

verwachten jullie in grote getale! 

Paul  

http://www.joggingcluberwetegem.weebly.com/
mailto:hetlopendvuurtje@hotmail.com
mailto:jogging_erwetegem@hotmail.com
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4. Regelmatigheidscriterium 2013: 

In de vorige editie van ‘Het Lopend Vuurtje’ is er jammer genoeg een fout ingeslopen. 

Deelname aan een jogging van het regelmatigheidscriterium levert 5 punten op en niet 4. 

Zo stond het vermeld in het vorige boekje, waarvoor onze excuses.  

 

Volgende joggings zijn geselecteerd voor het regelmatigheidscriterium:  

 

1. Vlaanderens Mooiste Marathon Zwalm: 07/04/13 

2. Oosterzele: 28/04/13 

3. Bottelare: 03/05/13 

4. Dwars door Brugge: 05/05/13 

5. Haaltert: 01/06/13 

6. Gavere: 21/06/13 

7. Brakel: 07/07/13  

8. Schendelbeke: vrijdag 12/07/13 

9. Welle: 26/07/13 

10. Erpe-Mere: 09/08/13 

11. Zottegem: 17/08/13 

12. Zwalm: 14/09/13 

13. Aalst: september 2013, maar nog geen concrete datum 

14. Herzele: 05/10/13 

15. Nederhasselt: november 2013 

16. Strijpen: 01/12/13 

 

Nog even de richtlijnen op een rijtje om in aanmerking te komen voor punten. 

 

Voor deelname aan een vooropgestelde jogging (5 punten):  

1. Inschrijven onder de clubnaam “JOGGINGCLUB ERWETEGEM” 

2. Lopen in de clubuitrusting (te bekomen bij het bestuur) 

3. Starten op de voorziene startplaats en het voorziene startuur. 

Voor aanwezigheid op de training (1 punt): 

1. Elke maand een aanwezigheidsformulier invullen op de website van de club. 

 

5. Trainingen op verplaatsing: 

Ook deze zomer zijn er verschillende trainingen op verplaatsing: 

Dinsdag 30/07: Hillegem 

 => afspraak om 19:30 aan de kerk van Hillegem 

  



 

6 
 

  



 

7 
 

Dinsdag 13/08: Sint-Lievens-Esse 

 => afspraak om 19:30 aan Terbiest 2 in Sint-Lievens-Esse (La Dolce Vita) 

6. Jogging Erwetegem 2013 

Onze kermisjogging loopt voor de eerste maal niet meer over het klassieke parcours. Het heeft 

veel voeten in de aarde gehad. Er waren veel pro’s en contra’s. We hebben onze oren niet 

gesloten voor de contra’s en hebben hierover veel nagedacht. Ik noem maar enkele contra’s 

op: we lopen niet meer langs de sponsorende cafés, we lopen meer in Godveerdegem dan in 

Erwetegem, mensen willen graag hun tijd vergelijken, niet iedereen is gemotiveerd om op 

aardewegen te lopen...  

Waarschijnlijk zijn er nog andere contra-argumenten, maar dat zijn de voornaamste. Na veel 

wikken en wegen hebben de pro’s het binnen het bestuur gehaald. De argumenten waren: een 

landelijker parcours, niet meer de lange weg van kerk  tot brug, meer veiligheid voor de 

kinderen  (die lopen op het voetbalveld), aantrekkelijker voor de toeschouwers die zijn 

meegekomen en centralisatie van alle activiteiten rond het voetbalterrein.  

De start en aankomst liggen op het voetbalplein. De nieuwe afstanden zijn 3,5 ; 7 en 13 km. 

Het parcours van de kleine ronde loopt over Moelde, Tweekerkenstraat tot aan Frien. Daar 

slaan we het weggetje achter Frien in. Aan het einde hiervan gaan we naar rechts richting het 

kapelletje aan het kruispunt van de Korenbloemstraat en de Stopweide. We slaan de 

Stopweide in en gaan zo via de Krasse naar de Kloosterstraat. Uiteindelijk slaan we aan 

kapperzaak Anthea de Moelde terug in richting aankomst.  

Voor de lange afstand betekent dat er twee kleine ronden en  een grote ronde afgelegd moeten 

worden. Hierbij gaan we aan het kapelletje rechtdoor in plaats van rechts. We lopen de hele 

Korenbloemstraat af en nemen ook het laatste stuk van de Rodestraat ook voor onze rekening. 

Via de Wijnhuizestraat keren we terug naar de Krassestraat om dan hetzelfde parcours als de 

kleine ronde met Kloosterstraat en Moelde te volgen.  
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De jogging gaat vandejaar door op 24 augustus voor de mensen die het nog niet weten. 

Uiteraard hopen we dat we weer op jullie hulp kunnen rekenen die dag zelf (Inschrijvingen, 

klaarzetten nadarhekken…) 

7.  Dwars door Brugge 2013 

Na wekenlang trainen trok onze club op zondag 5 mei naar Brugge met de bus om deel te 

nemen aan "Dwars door Brugge". Het zonnetje was van de partij, maar ook de politie. Eerst 

weigerden ze om onze bus door te laten zo dicht bij de start van de wedstrijd, maar 

uiteindelijk kon onze buschauffeur ze toch overtuigen dat we wel degelijk verwacht werden in 

die straat. We stonden zoals gewoonlijk geparkeerd aan het tankstation op een kilometertje 

van het station van Brugge en zo’n 500m van de start. De plek was ideaal, vooral omdat er 

wat verder een zelfgemaakte bar stond waar je een bekertje Brugse Zot kon krijgen. 

Uiteraard waren er ook heel wat niet-lopers mee. Zij zochten het centrum van de stad op 

terwijl de lopers zich voorbereidden op de start om 15h. Onze voorzitter Paul beet echter de 

spits af door om 14h deel te nemen aan de 5km. Hij kon rekenen op de steun van enkele 

lopers op zo’n 100m van de streep. Daarna was het tijd voor een jaarlijks ritueel: opwarmen 

op het voetbalpleintje naast de kleedkamers en zich dan begeven naar de start samen met een 

zevenduizendtal anderen. Jonathan verschoot zich een hoedje toen plots Vlaams minister-

president Kris Peeters naast hem stond, aan de arrivé zou de CD&V’er de volle twintig 

minuten achter Jonathan eindigen. ;-) 

Brugge blijft een plezier om te lopen. Op die dag staat de prachtige binnenstad van Brugge 

vol met toeschouwers. Van het station naar het Zand, dan naar de Markt, zo naar de vaart aan 

de buitenkant van het centrum, voorbij de Onze-Lieve-Vrouwekerk… Naast het afzien heb je 

bijna heel Brugge gezien op die vijftien kilometer. Iedereen haalde zonder problemen de 

streep. Een dikke proficiat aan alle deelnemers en we kijken al uit naar volgend jaar! 
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8.  Koopgedrag bij de aankoop van sportschoenen 

Uit de resultaten van het onderzoek bij de aankoop van sportschoenen blijkt dat de 

meerderheid van de sporters zijn sportschoenen in een sportwinkel koopt. De sporter-

consument laat zich veeleer beïnvloeden door een expert dan door zijn vrienden. Voor een 

paar sportschoenen aangepast volgens de resultaten van een ganganalyse wil de sporter een 

meerprijs betalen. Het merendeel van de sporters vervangt zijn sportschoenen tijdig; na 500 à 

1500 km ofwel jaarlijks à tweejaarlijks. De drie factoren waardoor de sporter-consument zich 

het meest laat beïnvloeden, zijn de juiste maat, het comfort en de sportspecificiteit. Men denkt 

zich niet te laten beïnvloeden door mode en   
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reclame. Mannen letten bij hun aankoop voornamelijk op merk en technologie; vrouwen 

letten op comfort  en aanwezigheid van bepaalde kenmerken. Jongeren willen minder betalen 

voor een paar sportschoenen dan ouderen; ze zijn impulsiever en besteden veel aandacht aan 

het sociaal-expressieve karakter van de schoen (kleur, model, merk). Ouderen hechten meer 

belang aan het functionele aspect (kenmerken) en de winkelservice en ze wachten langer om 

hun sportschoenen te vervangen. Topsporters zijn bereid meer te betalen dan recreatieve 

sporters; ze vervangen hun schoenen sneller en worden sterker beïnvloed door het merk, 

technologie en de aanwezigheid van specifieke kenmerken. Recreatieve sporters laten zich 

meer beïnvloeden door de prijs, de prijs-kwaliteitsverhouding en solden of kortingen. 

Uit andere bevindingen blijkt dat er binnen het koopgedrag bij de aankoop van sportschoenen 

bij lopers slechts één risicofactor bestaat voor het ontstaan van sportletsels ter hoogte van de 

onderste ledematen. Het laten uitvoeren van een ganganalyse verhoogt het risico op het 

ontwikkelen van overbelastingsletsels bij lopers. Daarnaast konden er vier lineaire verbanden 

worden aangetoond. Er zijn meer lopers met een letsel wanneer men meer kilometers aflegt 

met hetzelfde paar schoenen en/of wanneer men zich meer laat beïnvloeden door de kwaliteit. 

Wanneer men zich meer laat beïnvloeden door de juiste maat en/of minder door het model, 

ligt het percentage lopers met een overbelastingsletsel hoger. 

Bij de wandelaars zijn er helemaal geen risicofactoren gevonden voor het ontstaan van letsels. 

Er zijn wel twee lineaire verbanden. Hoe bedachtzamer de wandelaars zijn bij de aankoop van 

hun wandelschoenen, des te minder personen er zijn met een wandelletsel. Hoe groter de 

invloed van het comfort van de wandelschoenen, des te minder wandelaars er zijn met een 

voetletsel. Zowel bij de lopers als bij de wandelaars kon geen verband of risicofactor worden 

gevonden wat betreft de plaats en de reden van aankoop, de prijs, de keuze van vervanging 

van de sportschoenen (afstand of tijd) en het advies van derden. 

 

Alle resultaten in overweging genomen, zijn dit de belangrijkste bevindingen uit ons 

onderzoek. 

Algemeen vertonen de sporters in Vlaanderen een meer dan behoorlijk koopgedrag bij de 

aankoop van hun sportschoenen. Ze vervangen hun sportschoenen regelmatig en kopen deze 

het vaakst in een sportwinkel. Bij hun aankoop letten de sporters vooral op de juiste maat, de 

sportspecificiteit en het comfort.  

Binnen het koopgedrag van de lopers is er één risicofactor voor het ontstaan van sportletsels 

ter hoogte van de onderste ledematen bij lopers. Het laten uitvoeren van een ganganalyse 

verhoogt het risico op overbelastingsletsels. Bij de wandelaars konden geen risicofactoren 

gevonden worden voor het ontstaan van sportletsels ter hoogte van de onderste ledematen. 

 

Bestuurslid Marijke werkte mee aan dit onderzoek. Als u de rapporten eens wil 

doornemen, mail dan even naar jogging_erwetegem@hotmail.com. 

 

 

mailto:jogging_erwetegem@hotmail.com
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9. Verslagen over regelmatigheidscriteriumjoggings 

 

Oosterzele (28/04) 

Het was ondertussen drie jaar geleden dat Joggingclub Oosterzele een jogging organiseerde, maar op 

28 april 2013 was Jogging Oosterzele aan zijn vijftiende editie toe. Uiteraard kon deze jogging niet in 

ons regelmatigheidscriterium ontbreken. Het duurde even om op de bestemming te geraken want die 

dag vond in Oosterzele ook een wielerwedstrijd plaats met alle gevolgen van dien… De zon was wel 

overduidelijk van de partij. Het was een van de enige dagen in het voorjaar om eens in een singletje te 

lopen. 

Het parcours heeft ook een gedaanteverwisseling ondergaan. Start en aankomst waren nog altijd aan 

het GC De Kluize. De deelnemers konden kiezen uit drie verschillende afstanden: 5,4 ; 10,8 en 

16,2km. Ofwel een, twee of drie rondjes van 5,4km. Het parcours was wel knap lastig. In het begin 

ging het redelijk in dalende lijn, om daarna enkele licht oplopende hellingen voorgeschoteld te krijgen. 

Uiteindelijk kreeg men in de laatste twee kilometer nog een zwaar hellinkje voor de voeten geschoven 

om dan via het fietspad terug naar De Kluize te lopen. 

Onze club was goed vertegenwoordigd in Oosterzele. Een veertiental leden zakten af om een van de 

drie afstanden te lopen. Daarnaast hadden we nog enkele (enthousiaste) supporters aan de aankomst 

staan. Het inspireerde Roland Van Den Brulle, Jonathan Vanooteghem en Jozef Roelandt om de beste 

clubtijd te lopen op respectievelijk de 5,4; 10,8 en 16,2km. Bij de vrouwen behaalden Elke Meert 

(5,4km)  en onze twee Rita’s (Reynvoet en De Sutter) op de 10,8km de beste tijd.  

Haaltert (01/06) 

Ondanks de mooie inspanningen van de roadjoggers was de opkomst niet meer wat ze vroeger 

is geweest in Haaltert. Ook wij waren niet talrijk vertegenwoordigd , wat mij er toe aanzette 

om artikeltjes te schrijven dat je elders in het blad vindt. 

Het was de klassieke omloop die je 1; 2 of 4 maal kon afleggen met de lange helling en de 

daarna de afdaling tussen de velden naar de aankomst toe . 

Gavere (21/06) 

Vrijdagavond : Gavere. Nabij het voetbalveld van Asper-Gavere een aangepaste omloop naar 

ze ons zegden omwille van wegenwerken. Een parcours langs het jaagpad en met een lus 

terug. Keuze voor elk wat wils: 3-6 of 9 km. 

Geen al te grote opkomst maar veel joggers in de echte zin van het woord. Er waren een 15-tal 

leden van onze club en dat was –schijnt het – al een tijdje geleden. Een speciale vermelding 

voor Rita , die ondanks haar  val donderdagavond  op training, paraat was. 

Bottelare (03/05) 
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Op vrijdagavond in Bottelare en toch een mooie opkomst. Je kan er kiezen tussen 4.5 km en 

9km.  De aanwezigheid van Erwetegemnaren lag niet zo hoog maar daar zat Brugge wel voor 

iets tussen denk ik. Voor wie er voor de eerste keer komt en het parcoursplan niet goed 

bekijkt , schuilt er wel een verrassing op het einde: een lusje van 500 meter op het einde… En 

voor wie dan op zijn tandvlees zit, is dat er net te veel aan. Zoals elk jaar worden we in 

Bottelare in de bloemetjes gezet  (letterlijk dan) en dit was dit jaar weer niet anders. 

Zwalm (07/04) 

Toen er rondgestuurd werd dat we met de club zouden deelnemen aan de aflossingsmarathon 

van Zwalm , waren de reacties nogal koel en het was harken om een ploeg samen te krijgen. 

Met de eetinge kwam de kentering en bleken plotseling meerderen geïnteresseerd om mee te 

doen .Op die manier kon Sien drie ploegen inschrijven.  

Ziekte en blessures kwamen in extremis nog roet in het eten gooien. Vrijdag moest Sien na 

een ganse week griep en twijfel “zou het lukken of niet” toch nog forfait geven en hebben we 

Tim Kesteleyn , de zoon van Paul die jarenlang lid van onze club, gerekruteerd. Dat was zeker 

een meevaller en wie weet: misschien een nieuwe jonge kracht in onze club.  

Zaterdag viel Kim (een gelegenheidslid) uit met hielspoor zodat mits wat verschuivingen 

Jason Van Breusegem de 7.5 km voor zijn rekening nam. 

Zo kwamen we zondagmorgen omstreeks 9 uur in Zwalm aan. Sien had het toch opgebracht 

om mee af te reizen en zij fungeerde als coach. Vooral administratief leek niet alles zo 

eenvoudig maar ze geraakte er perfect aan uit. Er heerste een ongeziene drukte voor zowel de 

halve als de volledige marathon. Er waren achttien ploegen voor de aflossingsmarathon 

waarvan Jogging Erwetegem er drie voor zijn rekening nam.  

Het parcours liep over de twaalf deelgemeenten van Zwalm en was –met start aan het station 

van Zwalm-  een prachtige omloop . 

Jonathan moest forfait geven voor de halve marathon wegens ziekte maar Roland liep een 

heel voortreffelijke wedstrijd. Proficiat! 

De ploegen waren willekeurig samen gesteld  ( zonder een “sterke” ploeg te maken) en dat 

was best leuk. Iedereen gaf het beste van zichzelf en de drie ploegen eindigden als het ware 

op een zakdoek. Van de eerste tot de laatste Erwetegemse deelnemers was iedereen tevreden. 

Een dikke proficiat aan Josiane, Rita, Emmy , Kathy , Raf, Willy , Daniël, André, Frans, 

Jozef, Luc ,Geert en onze twee redders: Tim en Jason. 

We hebben getoond dat er we er waren en enkel een kleine valse noot met het busvervoer 

waardoor Rita, Raf en ondergetekende van Huize Roborst te voet naar de sporthal in Zwalm 

moesten wandelen, verliep alles feilloos.  

“Busje komt zo” was weer eens actueel .  
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Misschien tot volgend jaar en wie weet …krijgen we er nog enkele enthousiastelingen erbij!  

  

10.  Massaloop of dorpsgebeuren 

Door omstandigheden ben ik een paar jaar uit het circuit van de joggings geweest. Het is 

echter mijn goed voornemen voor 2013 dat ik de draad weer  opneem. Ik ben in Bottelare 

geweest en nu laatst in Haaltert. Vrijdagavond met open armen ontvangen in Meslin 

L’Eveque. Ik heb het er over gehad met Noël omtrent de dalende interesse, niet alleen binnen 

onze eigen club, maar ook in het algemeen in de modale joggings. Eerst wil ik het hebben 

over de verminderde interesse binnen onze eigen club. Het nieuwe systeem van 

puntentoekenning voor het regelmatigheidscriterium speelt hierbij zonder  twijfel een grote 

rol. De uitstraling van de club, hetgeen een van de redenen was voor  het invoeren van een 

regelmatigheidscriterium destijds, is er niet langer meer. Met een gemiddelde van nog geen 10 

deelnemers per geselecteerde jogging worden we nauwelijks opgemerkt. Natuurlijk is bv. 

Zwalm er ook niet meer massaal aanwezig zoals vroeger maar ze zijn toch nog sterk 

vertegenwoordigd , net als onze buren Brakel en nu ook zelfs Herzele.  
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Daarbij was er de terechte opmerking van één van de laureaten : “Waarom zou ik nog nafte 

verrijden en inschrijvingsgeld betalen als het ook zo kan.” Het heeft me wel doen nadenken. 

Het aantal joggers dat wekelijks komt trainen ligt hoger maar niet in verhouding tot het aantal 

leden dat niet meer op joggings aanwezig is in vergelijking met een paar jaar geleden. En het 

doet de inrichters nochtans  plezier mensen te zien van andere clubs. 

Ja, we richten nog elk jaar “onze jogging” in en hebben graag succes dat steek ik niet weg. Ik 

vind dat een inrichting van een jogging een plicht is van een club die zichzelf een beetje 

respecteert. 

Wat betreft de inrichtingen van de joggings zelf. Het aantal daalt overal.  Wie een beetje loopt 

overvalt je met  “Ladies run”, “20 van Brussel” , “Dwars door Brugge” , “Stadsloop Gent”, 

“Midzomernachtrun”... Niemand spreekt meer over Meslin L’Eveque, Sint –Pieters –Leeuw , 

Oosterzele... Waar inrichters van kleine joggings zich uitsloven voor een mooi parcours, het 

inschrijvingsgeld proberen democratisch te houden en geen 15 euro zoals in alle “running 

tour” organisaties waar een bedrijf op zich, royaal teert met de duizenden euro’s 

inschrijvingsgeld van amateurs. De dorpsjoggings waar de inrichters bergen verzetten om 

voor een aangename accommodatie van kleedruimte… te voorzien, ver weg van de 

mensonterende kleedruimte tussen de vliegtuigen in Brussel waar je jarenlang zelf je bidon 

water diende mee te brengen en waar er zelfs geen aparte ruimte voor vrouwen was. 

Nee, zoals in het wielrennen: we moeten af van de kermiskoersen. En net zoals in het 

wielrennen : het wordt een business, meer niet ! De Ronde van Vlaanderen is er ook niet meer 

voor de modale wielerliefhebber maar is pure commerce geworden. 

En waarschijnlijk zal het  bij de joggingsorganisaties een tijdje aanslepen waarbij de tanende 

belangstelling voor kleine evenementen zal doorzetten tot de inrichters  er moedeloos de brui 

aangeven. Dan kan de modale jogger voor de deur van de grote inrichters gaan kamperen om 

aan een borstnummer te geraken want  men zal de massa om veiligheidsredenen beperken. Dit 

is een doemscenario, ik hoop dat het nooit werkelijkheid wordt. 

Paul 

 

We willen melden dat jullie nog altijd zelf artikels mogen schrijven voor het boekje! 

hetlopendvuurtje@hotmail.com  

mailto:hetlopendvuurtje@hotmail.com

