
Reacties Pereboomse Krekentrail 2017 

 
 

Beste joggers 
Dank voor jullie deelname aan onze Krekentrail op zondag 01/010/2017. 
Ik schrijf hiermee alle sportievelingen nog eens aan die zich op voorhand hadden ingeschreven. 
Mag ik jullie reactie op ons event vernemen? Ik hoop dat jullie een paar zinnetjes intikken opdat we lessen kunnen 
trekken voor een volgende editie. Over het weer kunnen we kort zijn: daar hebben we gewoon geen vat op! Voor de 
rest is 'alles' toegelaten. 
 
We kregen de vraag om een ultra-loop te organiseren; iemand gaf ons een traject van 57 km... Is er dat niet wat over 
of zijn er onder jullie die daarvoor interesse hebben? 
 
Fijn dat jullie er waren en wellicht tot 2018 (Wolvenloop, Krekentrail... zie onze website)! 
 
Vriendelijke groeten 
Voor VZW Joggingclub Moerbeke  http://www.joggingclubmoerbeke.be Dirk Baert  baertdirk@live.be  

 

Ter info: ik was slechts de bevrager, maar de Krekentrail is een groepswerk van gans onze club!  Dirk 

 
Goeie organisatie. Voldoende bordjes en linten. Mooi parcours dat snel en gevarieerd is. Ik heb genoten. Met 
vriendelijke groet Tom Hellemans 
 
Beste, gisteren liep ik mee met de krekentrail. Wat een ervaring, niet in het minst omdat het mijn eerste halve 
marathon (+1K) was! Er was geen massale opkomst, wat ik best prima vond. Dat maakt de ervaring aangenamer. 
Prachtig en pittig parcours, goed bewegwijzerd. Mooie stukken natuur ontdekt. Vooral op de dijken was je 
onderhevig aan de natuurelementen wat het nog iets heroïscher maakte. Wat een ervaring! De organisatie was 
alweer dik OK! Voldoende parkeergelegenheid, vlot aan het borstnummer geraakt, leuke goodiebag (voor de 
mannen :-)). Volgend jaar ben ik er graag terug bij. Een no nonsens bedoening, echt tof! Geen verbeterpunten mee 
te geven. Die mogelijke ultraloop zie ik niet zitten. Christel De Craene  
 
Hallo Dirk,  
Als organisator van de Trail Het Provinciaal Domein Het Leen in Eeklo (5 de editie op 10 februari 2018) kan ik jullie 
alleen maar bedanken voor de goeie organisatie, de perfecte bevoorradingen en het schitterende parcours. 
Ik heb er met volle teugen van genoten, jullie hebben er alles aan gedaan om er een echte trail van te maken, 
Proficiat! Ik kan eigenlijk geen enkel minpunt bedenken, zelfs de douches zijn om als organisator jaloers op te zijn. 
Doe vooral zo verder! 
  
Een ultra-loop zal je misschien enkele deelnemers meer opleveren, voor mij hoeft het alvast niet, ik ben tevreden 
met de 33km van gisteren, en ik ga toch niet boven de marathon afstand (dat is al ver genoeg ...)  

Tot volgend jaar ! (of in het Leen op 10 februari 😊 ) 
Groeten Filip Hoornaert  Penningmeester en Parcoursbouwer “De Cavalopers” 
 
Beste, 

http://www.joggingclubmoerbeke.be/
mailto:baertdirk@live.be


Ik heb gisteren de 16km gelopen: enkel positieve bemerkingen, heel mooi en goed aangeduid parcours. Proficiat aan 
de organisatie. Voor een ultraloop heb ik echter geen ambitie. Beste groet, Ann Van Laethem 
 
Dag Dirk, 

Geen opmerkingen ! Perfecte organisatie. Zelfs het weer was perfect 😊  
Aangezien ik al moeite had met de 22 km, hoeft 57 voor mij zeker niet. Maar van vele van die lange afstandlopers 
hoor ik wel dat zij toch graag ook iets 'afgeronds' hebben zoals 50 km.  
Groetjes, Hilde Dhont 
Was leuk gisteren! Misschien wel de start en de aankomst niet op dezelfde plaats, de starters van de 7,8 liepen in 
het begin bijna de lopers omver bij aankomst van 22 km... Groet! Peggy De Coster 
 
Beste,  
De Perenboomse Krekentrail was nog maar mijn 2de trail, dus grote afstanden zijn helaas nog niet aan de orde voor 
mij. Zelf deed ik deze keer de 7.5km mee. Als ik volgend jaar niet moet werken loop ik hem terug mee en dan 
hopelijk de 16km. Opmerkingen heb ik niet, de bewegwijzering was in orde en voor de rest heb ik vooral genoten! 
Als er vraag is naar een Ultra trail zou ik dat proberen volgend jaar en zien wat het geeft qua interesse. Je kan het 
jaar nadien dan nog beslissen of je opnieuw een ultra trail invoert of niet naargelang de ervaringen. Groetjes Amber 
Hacquaert 
 
Hallo Dirk, 
bedankt voor de organisatie, wij vonden het erg leuk om mee te doen en het was een mooie tocht! 
Goed geregeld, geen aanmerkingen! gr, Koen Schalkwijk 
 
Dag Dirk,  
Ik vond het een prachtig parcours, 33km. De Wind maakte het soms wel heel lastig, ook de bevoorrading waren 
super, niets op aan te merken. mss 1 kleine dingetje de finish, die zou ik mss voor de ingang leggen van de 
cafetaria, omdat je als laatste of alleen aankomt je toch niet zou gehinderd worden door de mensen die iets willen 
gaan drinken of omkleden. vb de aankomst waar de start is. Voor de rest super en mss tot volgend jaar .  
sportieve groetjes Katleen Peirens 
 
Beste Dirk, 
Het was, zeker voor een tweede editie een zeer goed georganiseerde loopwedstrijd. Parcours was zeer afwisselend ( 
op 33 km was hoeveelheid asfalt zeker niet storend) en een paar mooie single tracks en paden. Eigenlijk gewoon een 
prachtig parcours... Verloren lopen was dankzij de goed aangebrachte bewegwijzering niet mogelijk . Wel een enorm 
hoog loopniveau op de 33 km...  
Degelijke bevoorrading en ook goed dat er 2 seingevers stonden op het vlot ( dit was een mooie passage, blij dat we 
daar niet moeten zwemmen). Omkadering was meer dan behoorlijk aan de start/finish. Kleedkamers/ douches niet 
gebruikt. Helaas ook geen gebruik gemaakt van de après loop gezien de nogal opzettende migraine aanval... maar 
het zag er daar op het eerste zicht zeker nog gezellig uit. Over het weer: goede temperatuur en frisse bries: ideaal 
loopweer. 
En over een ultra: denk dat er voor 57 km weinig gegadigden zouden zijn ( vind de afstand er niet over maar zou dan 
eerder voor een 42 km natuurmarathon gaan om wat meer aan te spreken), en dat dit een enorme logistieke 
uitdaging zou zijn ( de hoeveelheid peilen en linten en dan ook nog vrijwiliigers).... Indien het past in de agenda 
volgend jaar zeker aanwezig.  
Mvg, Jeroen VAndoorne 
 
Hallo 
Zoals vorig jaar was het weer top ,de veranderingen die jullie gedaan hebben waren goed. Dus voor mij was het 
terug prima als ik dan toch iets moet zeggen . Het start uur vind ik nogal moeilijk mss eens kijken om al te starten om 
10 u. Bedankt aan alle vrijwilligers en hopelijk tot volgend jaar mvg Conny Slos 
 
Dirk, 
Eerst en vooral van harte proficiat met de zeer degelijke organisatie. Alles was prima in orde; bereikbaarheid, 
parking, inschrijving, uitpijling, bevoorrading, mooie attentie, schitterende douches en après. Voor mij is het 
traillopen nog wat nieuw en heb ik zondag voor het eerst een +30K trail gelopen. 
Ik merk wel dat er een ander publiek op afkomt dan op doorsnee stratenloop, volgens mij meer getalenteerde 
mensen die veel bewuster bezig zijn met lopen en sport in het algemeen. 



Of er interesse is voor een 57K kan ik niet inschatten,, zou wel redelijk uniek zijn en de omgeving is hiervoor 
uitermate geschikt. Voel het toch al wat kriebelen om dit volgend jaar te proberen. 
Groeten, Yves Welvaert 
 
Zoals aan Rudy gezegd: TOP! Alles wat een traillopers verlangt; geen hoge inschrijvingsprijzen, een zeer correcte 
bepijling, voldoende afwisseling, gemoedelijke sfeer, bevoorrading met suikers, zout en cola, superdouches, en héél 
lekker bier…!Graag volgend jaar terug, liefst met wat meer modder, en wat mij betreft: mijn trails zijn meestal tussen 
de 45 en 75 km, dus was dit eerder een sprinttrail, dus 57 km zou de max zijn! 
Groetjes, Bart Van de Wiele 
 
Beste, 
We zijn met 4 lopers/loopsters van JC Zwalm naar de Krekentrail gekomen gisteren. Met drie liepen we de 33 km, 
eentje de 22 km. We kozen voor jullie trail omdat we graag in de natuur lopen en omdat we nog een lange duurloop 
wilden i.f.v. een (halve) marathon eind deze maand. Het weer was trouwens ideaal om in te lopen! 
 
Positief: 
+ Duidelijke info op de website 
+ Inschrijvingsgeld OK, de trails van Sportevents zijn pakken duurder! 
+ Bewegwijzering naar de startplaats 
+ Ter plekke alles goed aangeduid: WC, bagage, kleedkamers en douches, afvalpunt 
+ De bewegwijzering was perfect op de 33 km 
+ Schitterend parcours, oversteek met het vlot is leuk gevonden! 
+ Bevoorrading onderweg en bij de finish dik in orde 
+ Warme douches, doet altijd deugd 
+ Goodie bag OK 
+ Prijsuitreiking op tijd 
 
Negatief: 
- Geluidsinstallatie. We zaten na het douchen in de buurt van het springkasteel. Van het afroepen van de podia 
hebben we niks verstaan, de muziek was enkel doffe klanken die pijn deden aan de oren. 
 
Zoals je ziet, heel veel positieve zaken en slechts eentje negatief (dat vermoedelijk makkelijk kan weggewerkt 
worden door iemand die iets van geluid kent), jullie mogen zeer tevreden terugblikken! 
 
Bedenking: een trail van 57 km zal ook wel lopers aantrekken, maar wel een heel ander publiek. Voor mij kan het 
zeker (ik liep op 1 mei de Trail du Diable au Sukre in Ellezelles van 60 km, en die zal iets minder vlak geweest zijn), 
maar behoud dan ook de andere afstanden voor de meer recreatieve lopers die jullie als joggingclub zeker moeten 
blijven bereiken. Proficiat met de fijne organisatie! Wim Van Nieuwenhuize 
 
Dag Dirk, 
Vorig jaar deed ik de 21 km en dit jaar de 33. Ben enorm enthousiast over het parcours en jullie organisatie. Niets 
anders dan lof. Ik had van te voren jullie trail echt gepromoot maar helaas weinig Nederlandse deelnemers. De 
dames douches waren perfect op deze manier en ook de podium prijzen leuk, niet te veel gewoon attent, ik hou 
daar van. Ik ben voor een ultra maar de vraag is voor hoeveel deelnemers ga je dat dan uitzetten ???? 
Jullie vallen tussen heel wat marathons in, met de afstanden die je nu hebt is dat goed te combineren. 
Nogmaals een dikke proficiat en tot volgend jaar ! Mag ik u vragen om onze Lightrun onder de aandacht van jullie 
club te brengen. Wij zijn ook op fb te vinden 4e Hulst by Lightrun.  Vriendelijke groet, Ingrid IJsebaert 
 
Hoi  Dirk 
Ik heb al vaker een event meegelopen met jullie en telkens is de organisatie top! Alleen maar positieve 
ervaringen!  Voldoende bevoorrading,  duidelijke bepeiling,  leuke locatie,  mooi parcours, goede randanimatie,  en 
waar voor je geld! Dank voor de fijne dag! Groetjes van de laatste loper stephanie van delsen 
Dag Dirk, 
De eerste keer dat ik deelnam. Heel mooi gevarieerd parcours. Prima georganiseerde loop. Aanduiding met de 
pijltjes onderweg was zeer duidelijk. Bevoorrading onderweg was heel uitgebreid. Heel goeie douches ook. 
Gezellige sfeer! Tot volgend jaar, Joris Verstraete 
 



Beste Dirk, 
De krekentrail is meer dan de moeite waard, en voor herhaling vatbaar. Goede en vriendelijke ontvangst, heel 
duidelijke parcoursaanduiding en meer dan voldoende bevoorrading.   
Enkel een kleine vraag/opmerking, wat moet je doen als je halfweg geblesseerd geraakt? (bijvoorbeeld tussen 
controleposten) Misschien is dit vermeld tijdens de briefing, en mij dus gewoon ontgaan… 
Voor mijzelf is 57km iets te veel van het goede, ik kan mij volledig vinden in de huidige afstanden. 
Met vriendelijke groeten, en tot volgend jaar De Vliegher Koen 
 
Beste Dirk, 
schitterende organisatie in een mooie omgeving. Het enige wat misschien wel kan verbeterd worden, zijn mensen 
om de 2 km voor mocht er iemand geblesseerd geraken om hulpdiensten te verwittigen. Nu kom je verschillende 
kilometers niemand tegen. Voor de rest is dit een event dat alleen nog maar zal groeien. 
Mvg, Wouter Schats 
 
Beste Dirk, 
Terecht werd ik vanmiddag aangesproken op het feit dat ik nog niet betaald had voor de trial (33 km). Ik heb alsnog 
contant betaald bij het afhalen van mijn nummer. Mijn excuses voor het ongemak! 
Verder wil ik graag Joggingclub Moerbeke bedanken voor de excellente verzorging van deze dag. We hebben van het 
begin tot het eind genoten van het parcours. Dank aan alle vrijwilligers! Want zonder hen was dit lastig te 
organiseren, lijkt mij. Graag tot een volgende keer! Met vriendelijke groet, Nicole Serrarens & Benny Thuy 
 
 
geachte , allereerst wil ik jullie bedanken voor de fantastische loopervaring van gisteren !! het was super en niets op 
aan te merken . Een dikke pluim voor de organisatie . 
Maar ik wou vandaag op de link van Decathlon klikken voor de waardebon maar die is inmiddels verdwenen 
blijkbaar , is dit alsnog mogelijk ?  
mvg De Haes Roland 
 
Beste Dirk,  
De trail was zeer goed, omdat het vooreerst een snel en zorgeloos parcours was (door de voortreffelijke!!! 
aanduiding kon je rondkijken of wegdromen zonder risico om van de trail af te wijken.) Ten tweede omwille van de 
zeer boeiende paden in mooie natuur (met zelfs een vleugje cultuur)Ten derde door de geweldige organisatie (o.a. 
stonden er overal waar nodig niet twee, maar drie! vrijwilligers en de douches bv. waren geweldig)  
Ik denk dat je voor de derde editie dan ook niet twee, maar drie keer zo veel volk zal mogen verwachten.  
Groeten, Maarten De Coster 
PS 1: de 57 km zou ik voor de vierde editie sparen.  
PS 2: je opmerking over het weer snapte ik niet...ik vond het werkelijk perfect loopweer.  
 
Beste Dirk 
Ik vond het een zeer leuke trail mooi parcours goede bevoorrading kortom top organisatie. Misschien een tip om de 
afvalberg van jullie trail te verkleinen is dat de lopers voor hun eigen drankbeker zorgen. Op mijn eerste trail heb ik 
mijzelf zo een opvouwbare rubberen beker moeten aankopen en die gebruik nog steeds.  
Wat de ultraloop betreft, lijkt mij wel fijn maar is voor mij nog niet aan de orde. 
Vriendelijke groeten en zeker tot volgend jaar. Robbie Van Guyse 
 
Hallo,  
Deelgenomen aan afstand van 33 km! Mooi traject, veel offroad en de stops waren ideaal en mensen heel 
vriendelijk! Eigenlijk niets op aan te merken! Op naar volgend jaar! Proficiat aan organisatie en medewerkers! 
Groetjes Anneleen Huyghe 
 
Zeer leuke en mooie tocht. Goede organisatie. Alle pijltjes duidelijk. Goede bevoorrading. Duidelijke mail vooraf met 
instructies. En nog mooie goodiebag ook.  
Tip: inschrijvingsprijs mogen jullie gerust iets hoger zetten wat mij betreft. Is sowieso minder dan de Golazo's etc. en 
jullie moeten niet onderdoen.  
57km is mij eerlijkgezegd te veel. Ik vermoed dat dit veel extra werk zal zijn, voor weinig extra inschrijvers.  
Bedankt! Bernie Deblauwe die vanuit Torhout kwam afzakken na goede commentaren van vorig jaar 
 



Genoten van een toffe loop, het gevoel gehad dat iedereen met warmte en plezier meedeed. Goed georganiseerd, 
alles er op en eraan, zelfs douches en ruime kleedkamer. Ook de supporters kwamen niets tekort wat het voor 

iedereen heel aangenaam maakte ! Op naar de derde keer, ik kijk er alvast naar uit ! Groeten uit Sint-Niklaas 😄👍🏻 
Caroline Van Duysen 
 
Ik deed voor de 1ste maal mee aan jullie krekentrail (22,5km) en vond dit een schitterende ervaring. Het was dan 
ook de 1ste maal dat ik een afstand van 22km kunnen lopen heb, dus zal die loop zéker bijblijven. Een afstand van 
boven een marathonlengte gaan voorzien lijkt mij overbodig. Prachtige omgeving en een pluim voor de 
bewegwijzering en catering onderweg. Ik zet de volgende editie graag in m'n agenda! Filip de Smet 
 
Dikke proficiat met de organisatie. Het was een prachtige trail.  
Ik heb er met volle teugen kunnen van genieten. Alles was pico-bello in orde van het begin tot het einde 
(bewegwijzering bij het verlaten van de E34 = super gewoon, grote parking voorzien, overal vriendelijke/behulpzame 
helpers, bewaring van de sporttas = prima en goed georganiseerd, bewegwijzering tijdens het parcours = uitstekend, 
goede bevoorrading, heerlijke warme douche, uitgebreid aanbod aan spijs en drank, ...).  
Maw. jullie mogen fier zijn, op naar de volgende editie. Isabelle 
 
Dag Dirk 
Niets dan lof over de organisatie. Het was mijn eerste trail die ik liep.  Ik koos voor de Boschkreekroute.  Voor mij 
zeker zwaar genoeg! Mooie omgeving, perfecte bewegwijzering, fijne bevoorrading, makkelijke 
parkeermogelijkheden. Als alles goed blijft gaan met het lopen, zie je mij zeker volgend jaar terug. 
Met vriendelijke groeten Veronique 
 
Beste,  
Geen opmerkingen: mooie omloop,  goede organisatie en vooral lekker warme douches. Grts, Marc 
 
Hallo Dirk, 
Wij hebben erg genoten van de 8 km trail. Vorig jaar hebben we ook meegedaan. De organisatie was goed, de 
catering was oke en  er heerste een goede sfeer tijdens de loop en in de loods. Het is een mooi gebaar dat indien je 
verhinderd ben je run kan doorschuiven naar volgend jaar. De route was goed te doen en leuk dat we door diverse 
bossen liepen. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij. Conclusie: erg leuke trail waar niets op aan te merken 
is.  
Bij ons in de omgeving missen we deze soort trails . Vaak is het lopen op verharde wegen. We preferen juist 
onverhard. 
Weet U misschien nog soortgelijke  trails bij U in de buurt?   
Een Ultra-loop is prachtig , alleen niet meer voor ons van toepassing.   
Groeten Ron en Bernadette Salome Kloosterzande 
 
Hoi 
Gisteren genoten van een fantastische loop. Over de organisatie niks dan lof. Perfect onthaal. Mooi Parcours. 
Duidelijke bewegwijzering. Goede bevoorrading. Perfecte kleed- en wasgelegenheid. 
Minpunten ; Kunnen we echt niet aangeven .... Zitten nog in de roes van het nagenieten. 
Proficiat voor gans de organisatie en TOT VOLGENDE JAAR !! Cathy en Wanda 
 
Super van genoten volgend jaar kom ik zeker terug en hopelijk voor langere afstand. Proficiat voor de volledige 

organisatie 😘 Rita Van Avermaet 
 
Beste Dirk, 
Ik kan er alleen maar positief over zijn. Leuke organisatie alles is er parcours zijn super. Ik heb nu de 7,8 km gedaan 
maar ga volgend jaar zeker de 16km doen. Zeer vriendelijke medewerkers en iedereen is behulpzaam. Uitslagen en 
foto’s super snel online. Dus bij mij staat alles al op FB. Je kan altijd minpunten zoeken en er zal altijd wel ergens iets 
zijn. Maar in jullie geval zou ik weinig aanpassen en het houden zoals het is. Misschien wat meer reclame maken 
want er zouden zeker nog wat deelnemers bij mogen. Jullie verdienen dat. Bedankt voor de leuke namiddag en tot 
volgend jaar. Mazzolin Attilio 
 
 
 



Dag Dirk, 
Eigenlijk kan ik kort zijn betreffende jullie organisatie: proficiat! Voor mij was er maar één opmerking, namelijk een 
bevoorrading rond km 5 had welkom geweest. Simpelweg wat water is voldoende om verzuring van de spieren 
tegen te gaan. De overige bevoorradingen kunnen niet beter zijn: drank,  voeding en gezellige bediening. 
Voor het overige: goede aanduiding van de weg naar de startplaats, ruime parking, goede kleedkamers en douches, 
aandacht voor de kinderen en een heel mooi parcours met voldoende bewegwijzering. 
Als alles goed mag gaan, zal het zeker tot volgend jaar zijn, maar eerst de Wolvenjogging.  
Sportieve groeten, Jean-Marie Vandamme 
PS.: voor mij is 57 km een beetje te ver gegrepen, ik ben momenteel 59 jaar en luister naar mijn lichaam dat zegt dat 
22,5 km nog goed te doen is. 
 
Dag Dirk, 
Mijn eerste natuurloop van 7.8 km -- het was zeer fijn! Volg. jaar zou ik graag de 16 km meedoen en zou opbouwen 
zodat ik ze allemaal eens kan lopen als er geen blessures komen (ca 2008 gestopt met lopen en sinds juli dit jaar dit 
weer opgenomen). Podium hoeft voor mij niet, ik doe dit voor de fun :-). Gr, Severine Balduck 
 
Beste Dirk, ik vond het zeer goed, heel goed georganiseerd  en zeer duidelijke bepijling langs de weg.Ik kan maar 1 
ding zeggen doe zo verder en volgend jaar ben ik er zeker terug bij  
Mvg Nico Beulque 
 
Dag Dirk, 
Hartelijk dank aan het sympathieke team van JC Moerbeke, elk jaar tof om de mooie trail in deze regio mee te lopen, 
de oversteek met het vlot is superleuk, vorig jaar liep ik de 22,5km, dit jaar de 16 km, die dag was het net mijn 
verjaardag,  dus een special! De organisatie is perfect, uitslagen en foto's heel snel online, speciale dank dus aan de 
vele vrijwilligers want zonder hen zou dit ook niet mogelijk zijn.  Voor mij is het telkens een treffen van veel 
bekenden en familie.  
Graag liep ik langere afstanden maar bekkenbodemproblemen laten dit niet meer toe, dus wat een ultraloop betreft 
zal afhangen van andere meningen, maar ik denk wel dat er geïnteresseerden zullen zijn.  
Sportieve groeten en tot volgend jaar. Gilberte Scheldewaert 
 
Beste,  
Ik heb meegedaan met de 33km. Ik was aangenaam verrast door het mooie parcours. De organisatie en de 
bevoorradingen waren top. Bedankt ook voor de vele mooie foto's. Misschien nog een tip: zou het mogelijk zijn om 
een fotograaf ergens aan één van de kreken op te stellen. Dat zou ook mooie foto's opleveren. 
Voor mij is een afstand van 33km ideaal in het Vlaamse "platte" land. Voor een ultra-loop ga ik liever eens naar de 
Ardennen. Marc De Boeck 
 
Dirk,  
Ik heb weinig op te merken, alles was in orde, goede bewegwijzering, bevoorrading, douches achteraf. 
Het parcours was mooier dan verwacht, met redelijk wat afwisseling, wel geen hoogtemeters maar dat wist ik op 
voorhand. 
Mogelijke verbeteringen: 
Vermijd gebruik van plastic bekers, de meeste trailers zijn dit gewoon en je kan ook harde herbruikbare bekers 
gebruiken (dat doet onze club). Tegen een 50k+ zeg ik niet op voorhand nee, maar ik doe er maar 1 of 2 per jaar en 
dan kies ik toch meestal iets in de Ardennen uit.  Om hiervoor genoeg deelnemer aan te trekken lijkt he me dan 
belangrijk om nog een extra uitdaging erin te verwerken, een passage door water bvb. 
Met vriendelijke (loop)groeten, Ivan Belis 
 
Dirk, 
Het was een heerlijke run van een warme organisatie. In hoeverre dit mogelijk is, zou ik de bevoorrading een beetje 
aanpassen bv 8,16,24. Op deze posten was men trouwens altijd zeer behulpzaam en de keuze was ruim en subliem. 
Als er een ultra zou worden georganiseerd dan heb ik hier zeker interesse in. Bedankt voor deze prachtige ervaring. 
Groet,  Niels 
 
Dirk, Ik liep de 16km en kan enkel positieve opmerkingen formuleren: heel mooi parcours dat zeer duidelijk 
aangeduid werd, vlotte organisatie van start, aankomst, douches... Ik heb ervan genoten en probeer volgend jaar 
zeker terug te komen. Elsie Van Overberghe 



Dirk Schitterende organisatie! Schitterende omgeving! Lastig afzien! Luc Dhont 
 
Beste Dirk 
ik heb meegedaan aan de loop van 22,5 km en heb ervan genoten. Ik heb geen tips om het parcours of de 
organisatie te verbeteren. De verspreide starturen vind ik een meerwaarde, het afhalen van het loopnummer kan 
hierdoor relaxed gebeuren. 
Interesse 57 km? Het was mijn allereerste halve marathon, ik heb geen interesse in een afstand van 57 km. 
Ik doe volgend jaar opnieuw mee met 22,5 km, heel misschien train ik voor deelname aan 33 km. 
Vriendelijke groeten Frederika Maes 
 
Hallo allemaal, 
De trail was alvast een goede voorbereiding voor mij voor trail du barrage :-) Ik vond het  een mooi parcours en voor 
herhaling vatbaar. En de warme douche nadien deed deugd :-) 
Voor de volgende editie wil ik volgende puntjes naar voren brengen: 

 De bagagevoorziening:  
aanduiding nummering waar welke tassen moeten staan, mocht iets groter ( A4-papier), zodat je als medewerker 
vlug de tassen terug kan vinden. 
ipv stickers werken met polsbandjes rond de tassen (cfr festival), deze vallen niet zo vlug van de tassen. Bij de 
bosmarathon kreeg elke deelnemer een polsband met een nummer en de tas een polsband met dezelfde nummer. 
Dit lijkt me wel een goed systeem, zeker omdat verschillende lopers hun nummer reeds hadden afgegeven voordat 
ze hun tas kwamen ophalen. Sommigen wisten hun nummer niet meer :-( 

 aankomstboog: 
grote verkeersvoeten voorzien voor de aankomstboog op te stellen 

 Daginschrijvingen 
stylo's voor de daginschrijvingen vasthangen aan een ketting of touw, zodat deze geen pootjes krijgen. 

 Elektriciteit 
Er lagen kabels over de ingang van de hangar. Sterke tape of kabelgoten voorzien zodat er niemand over kan vallen. 
Om te eindigen wil ik iedereen een pluim geven die deze trail mogelijk gemaakt heeft. 
Groetjes, Hermien 
 
 


