
Oktober 2015 

 

02/10/2015: Avondjogging (Lotenhulle)

13 km, 76 deelnemers 

17. Wim Van Nieuwenhuize 0:54:48

Traagste km: km 1 – 4’ 31” Snelste km: km 9&12 

Een week na de marathon in Wevelgem wilde ik eens voelen hoe het met de benen zou zijn. Het

resultaat was positief. Ik deed het in de eerste wedstrijdhelft rustig aan, om in het 2

door te gaan en nog menig deelnemer voorbij te steken.

Meer info: www.avondjogging.be

 

03&04/10/2015: 24 Uren van Oudenaarde (Oudenaarde)

Tijdens het eerste weekend van oktober vindt traditiegetrouw de “24 

Uren van Oudenaarde” plaats. Er wordt gestart op zaterdagavond om 

18.00 uur en exact 24 uren later eindigt deze aflossingswedstrijd. Deze 

keer waren 59 teams ingeschreven. Van onze clubleden zag ik 

Patrick, Guy, Wouter, Christophe, Peter en Thierry die voor de 

concurrentie liepen. Marc, Manu, Hubert, Eddy en ikzelf liepen voor 

KBO Levensblij, de plaats waar ik tijdens weekdagen overdag vaak 

vertoef. Deze school was één van de 5 goede doelen waaraan de 

opbrengst wordt geschonken. Het hele evenement bracht 

daarvan krijgt KBO Levensblij 1/8. KBO Levensblij werd bovendien zeer 

verdienstelijk 12
de

 op 59 teams! In totaal waren 1720 lopers ingeschreven. 

Meer info: http://www.24urenvanoudenaarde.be/

 

11/10/2015: Reuzenrun (Tielt)   

10,4 km (Garmin: 10,43 km), 110 deelnemers

28. Wim Van Nieuwenhuize 0:4

Traagste km: km 8 – 4’ 28” Snelste km: km 9 

Op deze zonnige zondagmiddag konden de deelnemers kiezen tussen 1, 2 of 

4 ronden van 2,6 km. Een kort en bochtig parcours, maar zeer gevarieerd: 

asfalt, beton, kasseien, gras, boomschors en single t

stroken vals plat maakten het behoorlijk lastig. De benen waren vandaag niet 

goed en voelden zwaar aan. Desondanks was het toch genieten van de zon 

en de omgeving en was de boodschap vooral niet forceren. We keerden 

huiswaarts met een goodie bag, met daarin onder andere een flesje 

Rostekop, een amberkleurig biertje. Da’s dus om in de loop van volgende week te proeven!

Meer info: http://www.reuzenhuis.be/

02/10/2015: Avondjogging (Lotenhulle)  

0:54:48 

Snelste km: km 9&12 – 4’ 06” 

Een week na de marathon in Wevelgem wilde ik eens voelen hoe het met de benen zou zijn. Het

resultaat was positief. Ik deed het in de eerste wedstrijdhelft rustig aan, om in het 2

door te gaan en nog menig deelnemer voorbij te steken. 

www.avondjogging.be  

Uren van Oudenaarde (Oudenaarde) 

Tijdens het eerste weekend van oktober vindt traditiegetrouw de “24 

Uren van Oudenaarde” plaats. Er wordt gestart op zaterdagavond om 

18.00 uur en exact 24 uren later eindigt deze aflossingswedstrijd. Deze 

ms ingeschreven. Van onze clubleden zag ik Hilde, 

Guy, Wouter, Christophe, Peter en Thierry die voor de 

concurrentie liepen. Marc, Manu, Hubert, Eddy en ikzelf liepen voor 

KBO Levensblij, de plaats waar ik tijdens weekdagen overdag vaak 

eze school was één van de 5 goede doelen waaraan de 

opbrengst wordt geschonken. Het hele evenement bracht € 45.000 op, 

daarvan krijgt KBO Levensblij 1/8. KBO Levensblij werd bovendien zeer 

op 59 teams! In totaal waren 1720 lopers ingeschreven.  

http://www.24urenvanoudenaarde.be/ 

 

10,4 km (Garmin: 10,43 km), 110 deelnemers 

0:44:56 

Snelste km: km 9 – 4’ 09” 

Op deze zonnige zondagmiddag konden de deelnemers kiezen tussen 1, 2 of 

4 ronden van 2,6 km. Een kort en bochtig parcours, maar zeer gevarieerd: 

asfalt, beton, kasseien, gras, boomschors en single tracks. De wind en de vele 

stroken vals plat maakten het behoorlijk lastig. De benen waren vandaag niet 

goed en voelden zwaar aan. Desondanks was het toch genieten van de zon 

en de omgeving en was de boodschap vooral niet forceren. We keerden 

een goodie bag, met daarin onder andere een flesje 

Rostekop, een amberkleurig biertje. Da’s dus om in de loop van volgende week te proeven!

http://www.reuzenhuis.be/ 

Een week na de marathon in Wevelgem wilde ik eens voelen hoe het met de benen zou zijn. Het 

resultaat was positief. Ik deed het in de eerste wedstrijdhelft rustig aan, om in het 2
de

 gedeelte dan vol 

Rostekop, een amberkleurig biertje. Da’s dus om in de loop van volgende week te proeven! 



18/10/2015: Urban Trail (Brugge) 

10 km (Garmin: 10,51 km), 5357 deelnemers 

250. Wim Van Nieuwenhuize 0:51:45 

Traagste km: km 8 – 4’ 28”  

Snelste km: km 9 – 4’ 09” 

 

Op uitnodiging van een bevriend koppel uit Brugge 

trokken we naar daar voor de Urban Trail. Het was de 

eerste keer dat we aan zo’n evenement deelnamen, en het is ons goed bevallen. Je loopt in het 

stadscentrum en vooral door tuinen en gebouwen waar je anders niet komt. Op het parcours 

doorkruisten we volgende trekpleisters: Hof Lanchals, Arendshof, Bisschopshuis, Begijnhof, Godshuis 

Meulenaere, Sint-Andreasinstituut, Vismarkt, Stadhuis, Brugse Vrije, Adornesdomein & Kantmuseum, 

Sint-Janshuismolen, Engels Klooster, Hotel- & Toerismeschool Spermalie, Grootseminarie, WZC 

Engelendale, Howest, Karmelietenklooster & Sareptha, Stadsschouwburg en Historium. Er werd 

gestart in 4 waves. Wij moesten om 10.10 uur starten in de 3
de

 wave. Daar er gestart wordt met een 

zandlopersysteem, waren de laatste lopers van de 2
de

 wave 

maar net voor ons gestart. Na 1 km lopen begonnen we reeds 

deze lopers in te halen. De smalle paadjes van de 

binnenpleinen en de gangen in de gebouwen maakten dat we 

regelmatig te voet mochten aanschuiven. Niet erg, zo’n Urban 

Trail is niet het soort wedstrijd om een snelle tijd na te 

streven. Langs het parcours heel veel volk en vooral een zeer 

fijne sfeer, met als uitschieter de ambiance bij de doortocht in 

Howest! Daar mochten we, zo liet ik me vertellen, door de 

oudste turnzaal van België lopen. Na een lekkere aperitief en 

maaltijd bij de vrienden, maakten we in de namiddag nog een 

wandeling. En blijkbaar werd het kunstfestival Triënnale 

afgesloten en daarom schonk burgemeester Renaat Landuyt 

gedurende een uur gratis Brugse Zot… Ik kreeg zowaar enige 

sympathie voor de Bruggelingen, maar ik stond dan ook in het 

gezelschap van Cerclesupporters, en dat zijn aangename mensen! 

Meer info: http://www.sport.be/nnurbantrailseries/2015/nl/ 

 

25/10/2015: Thetford Marathon (Etten-Leur, NL) 

42,195 km (Garmin: 42,24 km), 292 deelnemers 

81. Dirk De Cremer  3:26:15 

103. Wim Van Nieuwenhuize 3:31:27  (2013: 3:22:11) 

Traagste km: km 31 – 7’ 46” Snelste km: km 13 – 4’ 35” 

Ik liep 2 jaar geleden al in Etten-Leur, en wist dat dit een zeer goed georganiseerde marathon is op 

een mooi parcours. Het was een prachtige nazomerdag, de zon was volop van de partij. Dirk liep hier 

zijn eerste marathon, voor mij was het de 13
de

. Zou dat dan toch een ongeluksgetal zijn? Ik startte 

alvast rustig en na 3 km stak Dirk me voorbij en liet me achter. In de verte had ik Dirk steeds in het 



vizier, hij was gemakkelijk te herkennen omdat zijn zoon 

met hem meefietste. Bij km 24 kwam ik weer bij Dirk en 

was het mijn beurt om hem achter te laten. Ik zat op dat 

moment in een goed ritme en liep in het gezelschap van 

een vrouw. Maar na ruim 30 km, net voor de tweede 

doortocht door het bos, ging het mis. Plots kreeg ik hevige 

buikkrampen en voelde dat blijven lopen niet zou lukken. 

Gelukkig mocht ik in het laatste huis voor we het bos 

indoken bij een vriendelijke man gebruik maken van het 

toilet. Ik verloor er ettelijke minuten, maar was toch 

opgelucht met de verlichting. Dirk was me daar zonder het 

te beseffen weer voorbijgelopen, hij kon natuurlijk niet 

weten dat ik mij in een huis had verscholen. Ik probeerde terug op gang te geraken, maar dat was 

een hopeloze zaak. Het juiste ritme kreeg ik niet meer te pakken, en lopers voor jou te zien die je 15 

km eerder achterliet, zorgde ervoor dat de veer bij mij gebroken was. Toen ik het bos uit was, zag ik 

heel even in de verte Dirk lopen. Dirk zou steeds verder van me wegelopen en een zeer knappe 

eerste marathon afwerken. Dat belooft zeker nog voor de toekomst! Op weg naar huis hoorde ik in 

de auto nog de uitslag van Anderlecht-Club op de radio. Mijn dag was dus alsnog heel erg geslaagd… 

Meer info: http://www.marathonbrabant.nl/ 

 

31/10/2015: Les Chemins d’Eoles (Saint-Maur)  

11,3 km (Garmin: 11,31 km): 705 deelnemers 

78. Wim Van Nieuwenhuize 0:49:21  (2014: 0:51:10) 

Traagste km: km 9 – 4’ 32” Snelste km: km 4 – 4’ 09” 

Net als vorig jaar trok ik naar Saint-Maur. Ik had nu als 

voordeel dat ik parcourskennis had en dus wist dat dit een zeer 

lastige wedstrijd was waarbij het venijn in de staart zat met 

heel veel klimwerk. Door goed in te delen kon in de laatste 

kilometers tientallen lopers inhalen, wat natuurlijk goed is 

voor de moraal. Ik sluit oktober af met 325 km (321 km in 

2014). 

Meer info: http://www.acrho.org/  

 

Sportieve groeten,  

Wim    


