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Enkele reacties ter evaluatie van onze eerste Pereboomse krekentrail 
02/10/2016 

 
Dag sporters 
 
Vandaag hebben we onze eerste Pereboomse krekentrail met succes afgesloten, alvast dat was 
onze mening...  
De uitslagen staan ondertussen op de site, de vele foto's volgen binnenkort. 
 
Graag hadden we jullie reactie gehoord. Kan je nog een minuutje tijd maken om, liefst origineel of 
ook gedetailleerd, jouw reactie door te sturen? We nemen die e-mails mee naar onze 
bestuursvergadering ter evaluatie. 
 
Dank voor jouw tijd en aanwezigheid! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Voor VZW Joggingclub Moerbeke 
http://www.joggingclubmoerbeke.be  
 
Dirk Baert 
 
*** 
Dag Dirk 
 
Proficiat met de organisatie. Heb genoten van mijn eerste pereboomtrail. 
Prachtige parcours en zelfs de kleine regenbuien tussendoor deden deugd. 
Als je toch een klein detail wil voor verbetering zou ik de bevoorrading een klein beetje meer 
spreiden. Nu was deze na 10,5km en op 15,5km. 
De ene zou ik op 9km en de andere op 16km doen en dan voorbeeld op 24km  
 
Mvg en nogmaals proficiat en merci aan alle medewerkers  
 
Yves Bracke 
 
*** 
Dag Dirk, 
 
Alvast dikke proficiat met het organiseren van jullie trail. Het was super, voldoende bewegwijzerd en 
vriendelijk ontvangen geweest door personen die aan de stop stonden!  
Één minpuntje maar dat is persoonlijk, doordat mijn man ziek was kon hij niet deelnemen en kreeg ik 
ons voorinschrijvingsgeld niet terug.  
Voor al diegene die een andere loop of evenement gekozen had verkeerde keuze gemaakt! 
 
Tot volgend jaar   
Mvg Huyghe Anneleen 
 
*** 
Hallo, 
  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/
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Super organisatie en prachtig uitgestippelde route (22km) ,als er dan toch een kleine opmerking mag 
gegeven worden; 
Het zou leuk zijn om iets meer natuurlijke hindernis in te verwerken; een weide tussen de koeien, 
een paar (per toeval) omgevallen bomen over springen, ... De grachten het vlot en het omgeploegde 
maisveld waren alvast geslaagd!! 
De datum was zeker en vast goed gekozen (halve en marathon Brussel), zo blijft het gezellig en niet 
te druk !! Een welverdiende sportieve proficiat, 
 
Vele groeten en hopelijk tot volgend jaar , 
  
Kurt Jonnaert, Gent 
 
*** 
Ik vond het perfect georganiseerd. 
Alleen jammer dat er bij aanvang van de 16 km weinig volk was. Het leek geen succes te zijn. 
We waren dan ook aangenaam verrast toen bleek dat er bij aankomst toch veel volk in de zaal 
aanwezig was. Inderdaad heel erg geslaagd. 
 
Toch een klein minpuntje. Om te douchen bij de dames was er wel héél weinig plaats, slechts 2 
stoelen. En als iemand onder de douche stond was er zelfs overstroming in de tent waar de stoel 
stond. Ik moest noodgedwongen op de stoel gaan staan om mijn broek te kunnen aantrekken want 
de handdoek was druipnat... Gelukkig waren er maar een paar douchers tegelijkertijd. 
 
Maar dit laatste zal ons niet weerhouden om volgend jaar terug te keren. 
Het was een supermooi parcours en met het vlot eens iets leuks als tussendoortje. 
 
Vele groeten en veel dank voor de organisatie! 
 
Veronique Baele 
 
*** 
Dag Dirk & co, 
We hebben met veel plezier deelgenomen aan jullie organisatie. Puik parcours (indien mogelijk nog 
iets minder betonbanen maar off road was super mooi, zeker het Spaande linie stuk) , voldoende 
bevoorrading en heerlijk warme douches achteraf. 
Enkel de kruispunten in Koewacht konden wel seingevers gebruiken. Bij eventuele grotere 
deelnemersaantallen zou het wel eens gevaarlijk kunnen worden. 
Groeten, Jurgen Thienpont 
 
*** 
Beste Dirk, 
Zelf was ik niet aanwezig wegens ziekte, maar mijn atleten vertelden me dat het een superleuke 
ervaring was. Het enige wat voor hun een beetje ontbrak was af en toe een afstandsaanduiding. Zo 
zouden ze kunnen inschatten hoe ver het nog was. 
Proficiat met de organisatie. 
Groeten, Geert Van Lint 
 
*** 
Beste, 
Persoonlijk vond ik deze trail, zeker aangezien het de aller eerste editie was, heel goed 
georganiseerd. 
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Moet wel gezegd dat dit voor mijzelf ook de 1ste trail was waar ik aan deelnam. Dus niks om met te 
vergelijken…. 
Het parcours was heel goed aangeduid. Dit zowel met de pijlen, linten , als personen langs de zijlijn. 
Eten en drinken was er in overvloed, zowel tijdens alsook na de wedstrijd. 
Als ik dan toch een opmerking dien te noteren, de 1ste drankvoorziening liet voor mijzelf iets te lang 
op zich wachten. (+-11km) 
Wat resulteerde dat de er tussen de 1ste en 2de drankplaats slechts 5km lag, misschien weer iets te 
korte afstand…. 
Oplossing is misschien na 8km, gevolgd door 16km en dan de aankomst. 
Maar dit zal me zeker niet weerhouden om volgend jaar opnieuw aan de start te staan. 
TOP initiatief, parcours en organisatie !!! 
Met vriendelijke groeten  
De Vliegher Koen 
 
*** 
Beste, 
Het was een van mijn beste loopwedstrijden. 
Ik ben zeer blij dat ik meedeed want ik heb van de natuur en de omgeving genoten! Ik was eerst van 
plan om in Brussel te gaan lopen, maar ben zeer content dat ik naar jullie kwam. Organisatie was 
prima; het parcours stond supergoed aangeduid en de afwisseling was fijn (en het vlot overtrekken 
een leuke verrassing).   
Hopelijk tot volgende jaar. 
Sportief groetjes, Aziz 
 
 *** 
Hallo, 
 
Ik heb deelgenomen aan de 32,5km. Super organisatie. Echt een heel leuk parcours. Zeker het deel 
met het vlot! 
Ik wilde altijd al eens een loopwedstrijd meedoen vanaf de eerste editie. Dit zou de wedstrijd wel 
eens kunnen worden! 
Misschien een idee voor volgende edities: kilometeraanduiding (eventueel om de 5km) zo is een nog 
betere wedstrijdindeling mogelijk! 
Voor de rest: TOP!  
Nils Horemans 
 
*** 
Hey Dirk, 
 
We zijn van het Gentse met een paar mensen naar jullie trail gekomen, omdat dit op een half uurtje 
rijden van bij ons lag, lekker gemakkelijk (de Ardeense trails zijn toch direct een pak verder). 
Hoogtemeters hadden we natuurlijk niet verwacht in Moerbeke, maar ik was aangenaam verrast 
door het parcours: veel afwisseling, meeste niet-asfalt, mooie omgeving, heel landelijk... dik in orde 
dus! De bevoorrading was meer dan voldoende (al heb ik niet veel smaak gemerkt in de sportdrank), 
en op de juiste plaatsen (leuk dat de laatste 11K nog eens doormidden werd geknipt met een ravito). 
Vriendelijke helpers/vrijwilligers, tof intermezzo met het vlot, fantastische douches achteraf, een 
leuke verrassing als je je nummer afgaf, en lekkere pannenkoeken gegeten en nog een tijdje blijven 
nadrinken :-). Ik zou niet veel veranderen aan het concept! Er was geen massa deelnemers, maar dat 
vind ik niet erg. 
 
Groetjes, Martin Vereecken 
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*** 
Mooi en afwisselend parcours, zeer goed bewegwijzerd, verzorgde bevoorradingsposten. 
Sympathieke organisatie, niet te ver rijden, en leuke randanimatie met lekkere hamburgers & 
pannenkoeken & Moerkes :-) 
Bedankt! Ienke Imbo 
 
*** 
Dag Dirk, 
 
De trail was zeer goed. 
Heel mooi parcours, super bevoorrading en perfect afgepijld. 
Zelden zo een goeie douche gehad achter een trail. 
Ook de catering achteraf waren perfect in orde. (rond 18h is men beginnen opruimen en dan zijn we 
ook maar naar Gent vertrokken) 
 
De 32km was zeker de moeite en toch zwaar genoeg om in de laatste kms te snakken naar de finish. 
Hopelijk volgend jaar opnieuw ;-) 
 
Ik heb er wel weinig reclame voor gezien. Onze Gentloopt groep doet regelmatig trails (in de 
Ardennen) en we hebben jullie trail maar last minute ontdekt. 
Betrail is daar bvb het perfecte medium voor om reclame te maken. 
 
Ikzelf ben net aan het terugkomen uit blessure en had anders waarschijnlijk de marathon van Brussel 
of Keulen gedaan. 
Nu twijfel ik toch, als het volgend jaar op dezelfde moment zou doorgaan om misschien eerder jullie 
trail te lopen dan Brussel of Keulen. 
 
Groeten en bedankt voor de goeie organisatie, 
 
Xavier Lisabeth 
 
*** 
Goedendag, 
 
Voor mij was het een aangename ervaring. Leuk en afwisselend parcours, fijn dat er zoveel 
activiteiten voor de kinderen waren, goede parking. 
Twee opmerkingen: 
- Ik ben op zoek gegaan naar ijs voor op iemand zijn voet te leggen en nergens gevonden. Misschien 
dat er een kleine EHBO post kan staan de volgende editie? 
- Wij stonden te kijken bij de aankomst van de 32 km en het viel ons op dat dat er weinig animo was 
op dat moment. Die mensen hadden net 32 km gelopen en er was niet echt een 'over-de-finish-
komen'-moment.  
Hopelijk hebben jullie iets aan de opmerkingen. 
Groeten, Inneke Daghelet 
 
*** 
 
Dag Dirk 
ik heb meegedaan met de 7,8 km en vond het een heel mooi natuurtraject. Het lopen op de weide en 
in de veldwegeltjes vind ik een absolute meerwaarde aan deze loop. Ook de animatie bij de start en 
aankomst is fijn, ook voor de supporters. Ook de parking dichtbij is een pluspunt. De extra’s zoals de 
biertjes, de uitslag op PC, de foto’s,... maken het af. 
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Volgend jaar ga ik, als alles meezit, zeker opnieuw meedoen, hopelijk voor de 16 km. 
Door de gespreide startmomenten van de verschillende afstanden, is het afhalen van de 
borstnummers vlot verlopen. 
Mooie organisatie, nog veel succes! 
Frederika Maes 
 
*** 
Beste Dirk 
 Het was een genoegen – jullie een organisatie en zeer mooi parcour ! 
 Voor de 7.6km had ik graag toch even een slokje water of zoiets gehad na km 4. Kwestie van mond 
even te spoelen. Ik ben geen ervaren wedstrijdloper, dus voor mij was dit al een inspanning ;-)  
Detail : de geur van hamburger kraam net voor je door de finish loopt is niet zo appetijtelijk ;-) 
We komen volgend jaar zeker terug en ik heb al reclame gemaakt hier deze morgen op ons kantoor. 
 NB : staan de foto’s ergens online ?   
 Groetjes, Lieselot Hamerlinck 
 
*** 
Heel goede organisatie. Proficiat!! 
Kleine aanmerking: 
Eventueel indien mogelijk de start van de 7,8 km (eerste meters) afzonderlijk houden van de 
binnenkomende lopers van de lange afstand. 
Hetzelfde bij het binnenkomen. 
Ik kan me best voorstellen als je je laatste meters aan het lopen bent van de lange afstand en je 
wordt constant voorbij gelopen door de lopers op de korte afstand dat dit geen super gevoel geeft. 
 Vriendelijke groeten. Kurt De Decker 
 
 *** 
Opnieuw organiseren! De smalle trails in het bos vond ik persoonlijk iets minder omdat je 
voortdurend naar de grond moest kijken om putten en wortels te vermijden, maar dat is misschien 
net wel het idee.  
Met vriendelijke groet, Frank Van Overwalle 
 
*** 
Beste Dirk, 
 
Jullie hebben dat prima gedaan. 
 
- Start en aankomstplaats: Prima, goeie sfeer. 
- Bevooradingen: Alles aanwezig en ruim voldoende 
- Parcours: Schitterend 
- Bewegwijzering: heel duidelijk, nergens twijfel. 
- Douches en kleedruimte: Prima, douches zalig. 
 
Een punt dat voor verbetering vatbaar is: op twee plaatsen op het parcours (32km) mocht er een 
seingever gestaan hebben wegens toch wel vrij gevaarlijk. Ik kan helaas geen straatnaam noemen. 
Maar de eerste plaats was op een punt waar we uit een veldwegel kwamen en links een op het 
eerste zicht niet echt grote weg insloegen. Maar daar bleek toch veel verkeer te zijn (was zo'n weg 
met asfalt in 't midden en ribbelstroken aan de zijkanten). We moesten daar een tijdje langs lopen 
(een lang recht stuk). Iedereen bleef mooi links lopen achter elkaar. Tot daar nog veilig, maar op een 
gegeven moment moest er rechts afgeslaan worden en dus de baan overgestoken. Daar was een 
seingever wel nodig geweest. De tweede plaats verder op het parcours kwamen we ook uit een 
veldwegel plots in een bocht op een grotere weg (ene met aan weerszijden een fietspad) en in die 
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bocht moesten we meteen oversteken en links het fietspad nemen. Daar reden ook vrij veel auto's 
en ook daar was een seingever niet overbodig geweest.  
Een dikke proficiat met de organisatie. Ik heb er van genoten. 
Sportieve groeten, Wim Lapage. 
 
*** 
Beste heer Baert, 
 
De resultaten zijn snel beschikbaar op de site, wat natuurlijk wel leuk is; de 22 uitslag PDF is echter 
niet beschikbaar: de link werkt niet waar dit bij de andere resultaten wel is. Waarschijnlijk wordt het 
wel snel gecorrigeerd. 
 
Eigenlijk zeer toevallig kwam ik bij informatie over de Krekentrail; als volledige buitenstaander kwam 
ik naar Moerbeke: nog nooit had ik gehoord van de joggingclub Moerbeke. Mijn enige ambitie was 
een leuke tocht te maken langs mooie paden en natuurstroken, geen ‘wedstrijd’ of ‘tijd’; ik was 
geïnteresseerd geraakt door de leuke fotoreportage op de website. Uiteraard weet je dan dat de 
foto’s de mensen moeten lokken en het misschien mooier wordt voorgesteld dan het is, maar ik ben 
zeker niet ontgoocheld: een zeer leuk parcours werd uitgestippeld.  
De signalisatie was zeer duidelijk en goed. 
Een kleine, bescheiden organisatie die zeer degelijk is, met een mooi resultaat. 
Dit was de eerste keer en uiteraard willen en zullen jullie groeien, maar hou de grootte toch maar 
beperkt want anders gaat het karakter verloren en zullen bepaalde delen van het parcours niet meer 
mogelijk zijn. 
Groeten, Lieven Dossche 
 
*** 
Hallo Dirk, 
 
Ik vond het een geweldig mooie tocht! Zeer goede organisatie, bewegwijzering was voor de 22 km 
zeer goed. 
Deze wil ik zeker nog eens lopen en indien ik het kan de 32km, want ik hoorde dat daar het mooiste 
stukje zat. Dus volgend jaar kom ik terug. 
Tips: toevallig via via vond ik jullie trail, maar mss meer reclame? Ik ben van AVLO, ik heb daar niets 
van deze trail gehoord. FB is ideaal om reclame te maken 
Spijtig dat er op het einde geen energie drank was, ook tijdens de bevoorrading geen cola.  
Maar toch een dikke pluim!!!! 
 
Groeten 
Klaartje Ongena 
 
*** 
Dirk, 
 
Fantastisch! Heel mooi parcours, voldoende drank en calorieën onderweg. Ik kom zeker volgend jaar 
terug. 
De douches waren meer dan OK. Nog gezellig kunnen nagenieten in de kantine. 
De prijsuitreiking was bijna niet te verstaan, misschien andere positie van de boxen bekijken. 
mvg, DRIes, TOm, ILse & STeven 
 
*** 
hallo , met Geert Vanormelingen het was een mooi parcours en een goeie organisatie en allemaal fijn 
geregeld. doe zo verder he'. grtjs tot volgende keer.  
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*** 
Beste organisatie, 
Een dikke proficiat voor het knappe werk dat jullie hebben afgeleverd als team zowel qua 
voorbereiding, de pijlen en bewegwijzering waren voorbeeldig, waarvoor dank, het parcours was 
prachtig en pittig. 
De locatie was super, massa’s parkeergelegenheid, een attent aandenken, de bevoorrading was zeer 
ruim, zowel onderweg als aan de aankomst, de reacties van de deelnemers waren lovend en terecht. 
Kortom een pluim voor ieder die bijgedragen heeft tot het welslagen van deze 1° organisatie!! 
  
Vanwege Philip De Vroe 
 
*** 
Beste leden van de joggingclub Moerbeke 
Ik heb deelgenomen aan de 32km en wil het volgende kwijt: 
- de locatie was vlot bereikbaar en er was voldoende plaats om de auto te parkeren 
- de ontvangst was prima 
- het parcours was optimaal bewegwijzerd: de combinatie van pijlen en linten maken dat je heel snel 
op het juiste pad bent. Ik heb nooit moeten zoeken en de linten zorgden steeds voor een bevestiging 
dat je op het goede pad bent. 
- het natuurgebied was een openbaring voor mij. Ik ga er zeker nog eens langs om te wandelen 
- de douches waren prima. Zelden zo'n goede douches gehad na een trailrun! 
- enig aandachtspunt: er was geen opvang van de bagage voorzien. Ik heb mijn tas in de auto 
achtergelaten en heb mijn autosleutels in mijn rugzak moeten steken, wat ik normaal nooit doe... 
 
Voorts een dikke pluim aan iedereen. Jullie medewerkers zorgden mee voor een aangename sfeer. 
Wij komen terug! 
 
Groeten, Yves Van Gansen 
 
*** 
Dag Dirk, 
 
Eerst en vooral proficiat! Zowel voor de organisatie als voor je eigen prestatie. 
 
Tussendoor (tijdsgebrek) even in korte puntjes mijn feedback: 
* info op website: duidelijk met zorg voorbereid, veel info/ leuke foto's/ vlotte inschrijving/super snel 
antwoord ter bevestiging 
*flyer: duidelijk en aantrekkelijk 
*Tip: mss ook mikken op "amateurpubliek" en bv meer affiches in straatbeeld/ samenwerking met 
andere clubs om dit mee te delen vb voetbalclub Wachtebeke wil dit op hun website plaatsen 
wanneer jullie iets organiseren. (via Wim) / info aan scholen 
*wegwijzers en routebeschrijving: top 
*parking: top 
*ontvangst en afhalen nummer: heel snel, speldjes aanwezig in orde 
*parcours: mooi en vooral ongelofelijk goed aangeduid met duidelijke pijlen 
*parcours kinderen: ludiek en uitdagend, ideaal voor doelgroep! 
*tip: af en toe iemand van club op kruispunt plaatsen (aanspreekpunt als iemand niet meer kan/ 
geblesseerd geraakt/ extra fotograaf....) 
*tip: voor supporters enkele tips van plaatsen op parcours waar dit kan 
*aankomst: heel lekkere en voldoende water/zoet/zout aanwezig! 
*podium aanwezig en aandenken nadien (goed gekozen trouwens!), medaille: altijd fijn! 
*tip: box is moeilijk verstaanbaar--> reden? 
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*tip: rodekruis aanwezig bij zo veel mensen samen/ sportieve inspanning --> minstens een 
aanspreekpersoon voor EHBO en ijs aanwezig! 
(was er op moerhofloop ook niet en toen enkelverzwikking op springkasteel, nu iemand met zwelling 
bijensteek--> EHBO is dan ijs) Toch eens navragen, je weet maar nooit. Mss samenwerking mogelijk? 
*mailtje nadien, persoonlijk 
*nazorg verloren kledij: geweldig! ;-) 
 
Algemeen: Top prestatie, proficiat! 
Sorry dat dit zo snel snel is opgesteld. Hoop jullie van dienst te zijn. 
 
Vele groetjes 
Mariet 
 
*** 
Hey, 
 
Voor mij was dit een unieke ervaring ! Mijn vader heeft zelfs bijna het volledige parcours mee 
kunnen fietsen ( met mountainbike weliswaar ). 
Voor mij stond het goed aangeduid en het hielp ook dat ik al eens de verkenning van de 22 had 
gedaan de week ervoor maar toch heb ik een paar mensen verkeerd zien lopen, het kan mss helpen 
om op bepaalde punten toch iemand te plaatsen die de mensen in de goede richting weet te wijzen. 
 
Ik heb al redelijk wat trails gedaan en dit was zeker een van de makkelijkste omdat er geen hellingen 
zijn maar daarom zeker niet minder mooi, vind de 32km wel een héél pak mooier dan de 22km. Het 
stukje Spaanse Linie Route was echt supermooi om te zien en te ervaren als loper. 
 
Bedankt voor de mooie trail! 
Mvg, Tim Buysse 
 
*** 
Dirk, Hedwig, 
  
Ik vond het werkelijk een toploopevent. Prachtig parcours, vlekkeloze organisatie en heel schappelijk 
inschrijvingstarief. Ik ga hier zeker reclame voor maken bij collega lopers. 
Op zich was het parcours wel zwaar en maakten de regenbuien het heel erg pittig. Ik denk dat als het 
een nat najaar is het nog een pak zwaarder zou kunnen worden. Maar dat weet je als je aan de start 
van een trail verschijnt dat je niet de snelheden kan lopen van een wegwedstrijd. In ieder geval een 
dikke pluim en nen welgemeende merci !! Vermeulen Jan 
 
*** 
Beste Dirk, 
 
Ik kan alleen maar zeggen: een dikke pluim voor iedereen die meehielp het te  organiseren.  Mooie 
tocht, goed georganiseerd (inschrijving, webschrijving,...) en leuke kinderrandanimatie. 
 
Mvg, An Bevernage 
 
*** 
Beste Dirk, 
 
allereerst mijn dank voor de perfecte organisatie van jullie trail. Het was voor mij de allereerste keer 
dat ik aan een trail deelnam en, hoewel de streek mij zeer bekend is, toch nog een aantal fijne plekjes 
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heb mogen ontdekken. Lopen in je achtertuin in een van de mooiste plekken van zeeuwsch-
vlaanderen en vlaanderen is een unieke belevenis geweest die achteraf erg is meegevallen. Op de 16 
km was de bootovertocht de scherprechter voor de klassering, maar had ik kunnen weten. Ik hoop 
dat jullie volgend jaar deze lopen weer organiseren en voor mij moet er aan het parkoers geen 
wijzigingen worden aangebracht. Wel ga ik nu geen (lange) wedstrijd meer lopen de dag voordien 
want je hebt wel frisse benen nodig. 
 
sportieve groeten, Jos van Gremberghe 
 
*** 
Dag Dirk 
 
Ik vond het een zeer mooie natuurloop, prima organisatie.  Ik heb echt geen negatieve opmerkingen. 
Zeker voor herhaling vatbaar.  Volgend jaar zorg ik dat ik klaar ben voor de 32 km. 
 
Mvg, Stefaan 
 
*** 
Beste Dirk, 
 
Dank voor de voortreffelijke organisatie van deze trail. 
 
- bewegwijzering naar de trail toe was goed 
- bewegwijzering onderweg heel goed 
- leuke prijzen bij aankomst 
- heel erg mooi parcours, met plekken die ik na daar toch 20 jaar gewoond te hebben, nog nooit 
gezien had 
- heerlijk warme douches 
- goede internetsite, zeer volledig en goed verzorgd 
- snelle uitslagen beschikbaar 
- vriendelijke begeleiding 
 
Kleine verbeterpunten van mijn kant: 
- prullenbakje bij de dames douches 
- minder lang wachten met de prijsuitreiking (uurtje na de aankomst van de eerste drie) 
- misschien kiezen voor drie afstanden ipv vier, maar de trail moet zeker ook nog groeien in 
deelnemers aantal. Ik ga er zeker reclame voor maken binnen onze club (AV56 uit Goes). 
 
Met sportieve groet, Saskia Goole 
 
*** 
Beste Dirk, 
 
Het was mijn eerste trail en een leuke ervaring. 
Ik had wel net iets minder verharde weg verwacht, maar misschien is dat moeilijk(er) te voorzien op 
de 7,8km. De boswegels, doorkruisen van de weiden, ... was super tof. 
 
Spreiding van de vertrekuren, maakte dat alles super vlot verliep wat zeer aangenaam was. 
De aankomsten verliepen dan voor de langere afstanden wat in mineur af had ik de indruk.  Wanneer 
wij vertrokken, kwamen er lopers toe zonder gejuich of gesupporter.  Eventueel een ander 
aankomst- of vertrekpunt voorzien? 
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De kinderanimatie, drank- en eetvoorzieningen waren perfect; het lokale bier als souvenier een leuke 
verrassing.  
Ik kom graag volgend jaar terug!  
 
Mvg, Sara Vermeulen 
 
*** 
Dag Dirk, Rudy 
 
ik vond het een heel geslaagde editie waar jullie zeker trots op mogen zijn. 
 
Ik zelf heb de 32km gelopen en was aangenaam verrast dat het 1 volledige tour was, geen 
herhalingen, tijdige bevoorradingen, veel/quasi alles natuur, speciaal voor de gelegenheid 
omgehakte bomen om over te springen, een vlot als extra attractie, goede bewegwijzering, niet te 
veel volk (geen massabedoening), een goed gevulde goodiebag, .. 
Het weer zelf zat niet volledig mee, maar gaf het geheel wel een extra karakter. 
 
Een beetje zonde vond ik het feit dat er weinig of geen volk/supporters langs de kant stond, maar 
geen idee hoe je dat tewerkstelligen kan (zeker niet met dit weer) 
Wat ik een beetje gemist heb, waren wat steilere hellingen, maar zoals je al zei vlak voor aftrap het is 
Moerbeke waas, geen Ardennen.. 
 
Ik teken zeker in op een volgende editie; als afsluiter wou ik nog meegeven dat  
a) jullie iets meer marge hadden kunnen nemen op de goodiebag, maar was zeker ok 
b) vele kleinere loopwedstrijden doen beroep op een samenwerking met decathlon voor reclame en 
ondersteuning 
 
mvg, Toon 
 
*** 
 
Beste organisatie, 
  
Van harte gefeliciteerd met jullie geweldige trail. 
Ik was aangenaam verrast door de paden/plekjes in eigen buurt die ik echt niet kende. 
Ik trail al een aantal jaren, vooral in de Ardennen, jullie parcours is absoluut trail waardig. 
Ook de locatie en douches, simpel, gezellig. 
Wat mij betreft niets veranderen, of misschien een afstand minder. 
Ik heb mijn enthousiasme al gedeeld, maar niet teveel want als het heel druk wordt is het niet meer 
zo leuk. 
 
Ingrid IJsebaert, Hulst 
 
*** 
Beste 
De eerste Pereboomse Krekentrail was voor ons een heel geslaagd evenement. Het parcours en de 
omgeving is prachtig. 
Ook was alles heel duidelijk afgezet. Pluimen voor de organisatie. 
Nadien was er ook de nodige gezelligheid in de grote tent. 
Als we toch enige kritiek moeten geven dan is het over de wasgelegenheid. En dan spreken we over 
de wasgelegenheid bij de vrouwen. Heel mooi gevonden die installatie met die douches onder de 
tent. 
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Maar naast de douches was alles een zwembad. Nergens de kans om droog om te kleden. Gans het 
gedeelte stond onder water. Dan misschien toch maar kiezen voor emmers water (graag warm water 
hahhaha) en voldoende ruimte om je om te kleden zonder dat sporttas en al de rest moet zwemmen 
in het water. 
Heel veel complimenten aan de organisatie. En tot volgend jaar. 
Groetjes, Cathy en Wanda 
 
*** 

 
 


