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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 (Clubblad) 

   jogging_erwetegem@hotmail.com (Algemeen) 

Rekeningnummer:   068-8945276-60 

   IBAN BE73 0688 9452 7660 

Aangesloten bij Sportcrea vzw: Atletiek nr. 1074025 

 

 

2. Voorwoord van de voorzitter 

Beste sportvrienden,  

 

Ik schrijf dit voorwoord op zondagavond na onze eetinge. Ons jaarlijks eetfestijn is de 

financiële kapstok waar we gans ons seizoen aan ophangen. Het is dit jaar een groot succes 

geweest ondanks de moeilijke omstandigheden waartegen we moesten opboksen: de Ronde, 

nieuwe locatie enz. Het eten was heel lekker : een pluspunt waarmee we volgend jaar weer 

kunnen uitpakken als we gaan aanbellen. Tevens verliep alles heel vlot zodat iedereen in de 

kortst mogelijke tijd bediend was.  

Frans liet niets aan het toeval over. Het is een niet te onderschatten organisatie en heeft veel 

tijd en inspanning gevraagd aan Frans. Het resultaat heeft hem deugd gedaan. Natuurlijk was 

dit niet mogelijk geweest zonder de inzet van de talrijke helpers en de kaartenverkopers. 

Iedereen van harte bedankt!!! 

Sportief staan we aan de vooravond van een druk seizoen. We beginnen volgende week in 

Zwalm, Oosterzele, Brugge enz. Verder in het blaadje kan je de praktische zaken vinden.  

Ook voor onze jaarlijkse kermisjogging wordt alles in gereedheid gebracht en iedereen wordt 

uitgenodigd op de "trainingen op verplaatsing" waar we gegarandeerd zullen nagenieten.  

Veel sportief genot en moge iederen behoed blijven van kwetsuren. 

 

Paul 

 

 

http://www.joggingcluberwetegem.weebly.com/
mailto:hetlopendvuurtje@hotmail.com
mailto:jogging_erwetegem@hotmail.com
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3. Regelmatigheidscriterium 2014: 

In 2014 komt er een kleine wijziging aan het regelmatigheidscriterium. Deelnemen aan een 

jogging die opgenomen is in het regelmatigheidscriterium levert 5 punten op; aanwezig zijn 

op een wekelijkse training levert 1 punt op. Daar verandert dus duidelijk niks aan. 

 

Wie op jaarbasis 60 punten verzamelt is laureaat. Om laureaat te worden moet je dus tien 

punten meer halen dan in 2013.  Dat wil dus zeggen dat je dit jaar ofwel tien trainingen meer 

moet doen of twee joggings meer moet lopen (of een combinatie van de twee). Wie het 

hoogste aantal punten heeft na de jogging in Strijpen is clubkampioen. De laureaten en 

clubkampioen krijgen een attentie tijdens het ledenfeest van 2015. 

 

Volgende joggings zijn geselecteerd voor het regelmatigheidscriterium in 2014:  

1. Vlaanderens mooiste marathon (of aflossingsmarathon): 13/04/2014 

2. Oosterzele: 27/04 

3. Bottelare: 02/05 

4. Dwars door Brugge: 11/05 

5. Haaltert: 07/06  

6. Gavere: 20/06 

7. Livinusrun Sint-Lievens-Houtem: 29/06 

8. Schendelbeke: 11/07 

9. Brakel: 13/07 

10. Welle: 25/07 

11. Zottegem: 16/08 

12. Erpe-Mere: 23/08 

13. Zwalm: 13/09 

14. Herzele: 04/10 

15. Nederhasselt: 11/11 

16. Strijpen: 07/12 

 

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  

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. 
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4. Lentewandeling 2014 

La Houppe, Flobecq of d’Hoppe…… 
 

Je leest het goed; we gebruiken inderdaad de 

drie benamingen om een heel mooi stukje natuur  

op de grens van Oost-Vlaanderen met  

Henegouwen aan  te duiden. 

Op zondagnamiddag  9 maart hadden we daar 

dan ook afspraak, om met een   bonte bende van 

een  veertigtal deelnemers die streek wat beter te 

leren kennen.  Iedereen had er zin in, want de 

zon was van partij op deze  weerkundige veel te vroege lentedag. 

De benaming “Pays des Collines” is niet gestolen, want al vlug 

maakten we kennis  met de eerste  glooiingen, die ons richting 

Ellezelles voerden. Toen we de  oude spoorwegbedding bereikten 

was ons rustpunt in zicht: “Les Jardins de la Grange”. Wat proef 

je daar dan…juist: Quintine natuurlijk, of Moinette. Op het 

buitenterras met de zon boven ons en met  één van deze 

hierboven genoemde lekkernijen in de hand, beseften we weerom 

dat het leven toch soms heel 

mooi kan zijn. 

Op de terugweg was het weer een heel gezellige 

bedoening, we genoten van elkaars gezelschap en van de 

heel mooie panorama’s. De natuur rondom ons, en de 

wandelpaden die onder onze voeten werden geschoven, 

waren gewoon prachtig. 

“’t Baraksken”, op d’Hoppe, vormde na deze mooie 

familiewandeling het orgelpunt van de namiddag. We hebben er 

met een klein butget heel lekker gegeten. Lachend werd er 

geopperd: “Een steak, zo groot als mijn onderarm, heb ik 

opgegeten”. En inderdaad het was geen visserslatijn, maar de 

werkelijkheid.  

Ziezo, ik kijk al uit naar de wandelnamiddag van 2015! 

Willy 

 



 

8 
 

 

  



 

9 
 

5. Ledenfeest 2014: 

Het ledenfeest heeft menig lid naar Sint -Goriks gebracht. En wie er was, heeft er genoten. 

Het werd een gezellige avond. Willy had een mooi , democratisch menu kunnen verkrijgen en 

het smaakte bovendien heel goed. De superambiance ontbrak er wel aan mede door de 

omstandigheden maar toch is iedereen heel lang gebleven , en dat zegt al veel.  

Verder was er ook de uitreiking van het regelmatigheidscriterium . Daar hadden we de 

aanwezigheid van de laureaten wel op prijs gesteld. Misschien volgend jaar? 

Vele zijn nu al punten aan het sprokkelen op training maar de grote puntenkanonnen komen er 

nu aan met de joggings. 
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6. Trainingen op verplaatsing: 

Ook deze zomer zijn er verschillende trainingen op verplaatsing, noteer alvast deze data maar 

in jullie agenda: 

Dinsdag 10 juni: Steenhuize 

Dinsdag 1 juli: Onkerzele 

Dinsdag 22 juli (?): Hillegem 

Dinsdag 12 augustus: Sint-Lievens-Esse 

7. Herdenkingswandeling Hans Vanooteghem 

Op 17 juni 2014 is het reeds 4 jaar geleden dat oud-lid Hans Vanooteghem gestorven is.  

 

Daarom nodigen Nathalie, Jonathan, Maarten en Pieter-Jan leden van de jogging uit op 

vrijdag 20 juni 2014 uit om die avond ter nagedachtenis van Hans met ons te wandelen  

 

Achteraf is er gelegenheid om vrijblijvend iets te drinken in de BB den Ahthayet. 

 

Ook niet wandelaars die Hans nog steeds in gedachten hebben van harte welkom! 

 

Plaats – uur:  

* vrijdag 20 juni 2014 om 19.00 uur  

* aan de parking kerk te Onkerzele 

 

Afstand: 

* ong. 6 km 

 

Deelname: gratis 

8. Start-to-run 2014 

Op de eerste sessie 'Start To Run 2014' mocht onze lesgeefster Marijke 31 deelnemers 

verwelkomen. Alvast een mooi aantal enthousiaste beginners !  
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9. Sporta-lidmaatschap 

Alle leden van de club zijn aangesloten zijn bij Sporta. Leden van Sporta kunnen op 

verschillende joggings korting krijgen op het inschrijvingsgeld. Alle joggings die ook 

aangesloten zijn bij Sporta vermelden dat normaal gezien op hun affiche. Zorg dus zeker dat 

je jouw Sporta-kaart bij de hand hebt als je naar een jogging gaat. Jogging Oosterzele op 

zondag 27 april is bijvoorbeeld een Sporta-jogging. Het inschrijvingsgeld is dus €4 i.p.v. €5 

als je jouw kaart kunt tonen. 

10. Livinusrun Sint-Lievens-Houtem: 

 

Zondag 29 juni 2014: 5e LivinusRun 

" Recreatieve run van de Gentse Sint-Baafs abdij  

over de historische Livinus route tot in Sint-Lievens-Houtem " 

 

Bekijk onze nieuwe website op www.livinusrun.be 

 

http://www.livinusrun.be/index.php/home
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11. Inschrijven Dwars door Brugge 
Traditiegetrouw plannen we een busreis naar Brugge, dat zal ook dit jaar het geval zijn.  
 
 

DWARS DOOR BRUGGE 
 

Zondag 11 mei 2014 
 
Inschrijven: ten laatste op donderdag 24 april   

Strookje en geld afgeven bij Paul en Sien (Kloosterstraat 16) of aan andere bestuursleden. 

Inschrijven kan ook door te mailen naar Paul en het bedrag op de rekening van de club te 

storten (vooraan in het boekje). 

 

Kids Run:  1 km (6 tot 12j):    €5  (met T-shirt) 

Start To Run 5 km      €7  i.p.v. €10 (de club legt € 3 bij) 

Wedstrijd:  15 km:    €12  i.p.v. €15 (de club legt € 3 bij) 

 

Functioneel T-Shirt    €10 extra 

Herinneringsmedaille:   €5   

   Busreis niet-leden:      €5 

 

Inschrijven op de dag zelf kost €18 en wordt niet door de club betaald!!!!  
De verplaatsingskosten voor leden en hun familie worden door de club betaald.   

 

Start:  Scholencampus Ter Groene Poorte (Spoorwegstraat 14) 

  13 u 30 : 1km  15 u 00: 15km 

Start to Run     14 u 00: Minnewater 

Vertrek: 12:30 uur op het Kerkplein van Erwetegem 

Terug:  omstreeks 19u (afhankelijk van het verkeer) 

 
 
DWARS DOOR BRUGGE 

 
Af te geven ten laatste op donderdag 24 april 2012 

 
Naam:     
 
    
 
 
Borstnummer + busreis + T-shirt    1 km:   ........  x  €5      =    €   ...........  
 
Borstnummer + busreis                 5 km:   ........  x  €7      =    €   ...........  
 
Borstnummer + busreis                 15 km:   ........  x  €12    =    €   ...........  
 
Borstnummer + busreis  + T-shirt   15 km:   ........  x  €22    =    €   ...........  
 
Herinneringsmedaille:     ........  x  € 5      =    €   ...........  
 
Busreis niet-leden:                          ........  x  € 5      =    €   ...........  

     _________________ 
 
         TOTAAL :                         €   ...........  


