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• Pioniers aan het woord
• De West-Vlaamse leiding van de IAU
• Alles over het EK en WK op 19 juni 2009

Torhoutenaar  
Gilbert Gevaert  
won 26 jaar geleden 
de Nacht van 
Vlaanderen
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Leve de Nacht en leve Torhout

Torhout  maakt zich op voor de Nacht van West-Vlaanderen. De dertigste in 

de rij. Al kleefde vroeger het etiket Nacht van Vlaanderen op de wedstrijd. 

Burgemeester Norbert De Cuyper is als politicus toe aan zijn 26ste Nacht. 

“Vanaf de vierde Nacht werd ik erbij betrokken als schepen van feestelijk-

heden. Ondertussen ben ik wel al achttien jaar burgemeester.  Goed voor 

26 jaar Nacht dus!“ Overigens gaat stad Torhout maximaal gebruik maken 

van de Nacht van West-Vlaanderen om het nieuwe Torhoutse logo  en dito 

huisstijl te promoten. 

“Dat klopt”, zegt de burgemeester. “De Nacht is een van de grootste festi-

viteiten van het jaar. Het zet Torhout op vlak van atletiek en feesten op de 

kaart. De Nacht heeft een enorme aantrekkingskracht, niet alleen op wan-

delaars en lopers maar ook op de toeschouwers. Die troepen met duizenden 

samen op het moment van de start, zakken massaal af naar de optredens 

op de markt en kijken reikhalzend uit naar de doortocht van de deelnemers.  

Naar aanleiding van de Nacht, en zeker nu met het EK en WK, zijn er heel 

wat nationaliteiten aanwezig. Zelfs  uit verschillende continenten. De Nacht 

van West-Vlaanderen is dan ook van enorm belang voor de uitstraling van 

deze stad en regio en zelfs voor sportminnend Vlaanderen. Zeker voor allen 

die met wandelen en ultralopen begaan zijn.”

“Als burgemeester ben ik dan ook trots op de Nacht en dankbaar ten op-

zichte van de organisatoren die met veel inzet en zin voor organisatie deze 

Nacht mogelijk maakten.  Verschillende stadsdiensten zoals feestelijkheden, 

sport, politie, de technische dienst en de brandweer zijn al maanden bezig 

met de voorbereiding van een evenement die zijn weerga niet kent in West-

Vlaanderen.”

“Dank aan de buren van Lichtervelde die het parcours en de festiviteiten 

vervolledigen.  Heel veel appreciatie heb ik ook voor alle medewerkers, de 

verzorgers en medische diensten en seingevers. Honderden mensen helpen 

de Nacht te doen slagen. Waarvoor dank.”

“Ook voor de inwoners heb ik 

een woord van dank omdat ze 

enerzijds wel kunnen genieten 

van een sportieve en feestelijke 

nacht maar anderzijds in hun 

mobiliteit worden beperkt.”

“Kortom: moge de Nacht nog 

vele tientallen jaren het blazoen 

van deze stad opfleuren!”

Norbert De Cuyper,  
Burgemeester stad Torhout

“Gelukkig en fier”

Voorzitter van de Nacht van West-Vlaanderen is Henri Pollefeyt. De 76-

jarige Torhoutenaar is tien jaar bestuurslid waarvan negen jaar voorzitter. 

Overigens is hij ook al 20 jaar voorzitter van de Torhoutse sportraad en on-

dervoorzitter van de provinciale sportraad. Om maar te zeggen dat de voor-

zitter nog altijd een bezige bij is. Henri debuteerde bij de Nacht in woelige 

tijden, zeg maar om de Nacht van de ondergang te redden. In legertermen 

uitgedrukt, mag men van een geslaagde missie spreken…

“Dertig jaar een groots sportevenement in stand houden mocht niet onop-

gemerkt voorbijgaan”, zegt de voorzitter.

“Vzw De Nacht is dan ook gelukkig en fier dat ze het vertrouwen van de 

Internationale Association of Ultrarunners bekwam om in 2009 zowel het 

Europees als het wereldkampioenschap �00 kilometer ultralopen te mogen 

organiseren.

De Nacht van West-Vlaanderen, met zijn �0 kilometer, zijn marathon en zijn 

�00 kilometer, is er zowel voor doorwinterde atleten, joggers als wandelaars. 

Jong en oud komen op vrijdag �9 juni aan hun trekken. Ook handbikers, 

skeelers en fietsers, op zaterdag in het kader van de Eddy Vanhaerens Clas-

sic, zijn van de partij.”

“We hebben inderdaad een uitgebreid aanbod sport voor allen. Doelbewust. 

Dat maakt de sterkte van onze organisatie uit”, vervolgt Henri.

“Langs deze weg zou ik alle helpende handen willen bedanken. Deze sportieve 

gebeurtenis zou onmogelijk zijn zonder de hulp van de Torhoutse en Lichter-

veldse gemeentebesturen, politiediensten, brandweer, Rode Kruis, onze hoofd-

sponsors, de stad Torhout, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse regering, 

Lotto, Puma, Koddaert indoor tennis, A Mode, Radio 2, WTV-Focus, KW, de 

firma Verstraete en de zo broodnodige vele andere sponsors, groot en klein.”

“Hartelijkste dank aan de talloze vrijwilligers die voor en achter de schermen 

keihard werken en een pluim voor het bestuur van de Nacht.”

“Ook dit jaar steunen wij een sociaal werk: deze keer werken wij samen met 

de actie “Kom op tegen kanker” en verkopen wij Nacht-voordeelboekjes.

Dank ook aan de adverteerders 

in de brochure die naar aanlei-

ding van het �0-jarig bestaan 

wordt uitgegeven.”

“Met de weergoden aan onze 

zijde, wordt het beslist de mooi-

ste maar voor velen de kortste 

Nacht! Ik hoop u allen daar al-

vast te mogen verwelkomen.”

Henri Pollefeyt,  
Voorzitter van vzw De NachtFo
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Een vereniging of organisatie die dertig jaar 
bestaat, zag al heel wat bestuursleden en 
medewerkers de revue passeren. Dat moet ook 
want een geschiedenis van dertig jaar schrijven, 
doe je niet zomaar. Het huidige bestuur is 
dan ook een soort van momentopname in de 
ontwikkeling van de Nacht. Als we nu met 
een stevig twaalfkoppig bestuur ten strijde 
kunnen trekken dan is dat ook een groot deel de 
verdienste van de voorgangers. Zij plaveiden de 
weg naar het succes van de Nacht.

Pioniers leveren ideeën en maken een raamwerk. 

Opvolgers werken het geheel verder uit en verfij-

nen de werking. Een vereniging die dertig jaar be-

staat, moet echter ook nieuwe impulsen krijgen. 

Grosso modo steunt de nieuwe werking, als een 

stevige tafel, op vier poten: 

- Een stevig bestuur

- Torhoutse verankering: zowel wat het bestuur, 

medewerkers als sponsors betreft.

- Sport voor allen: competitie- en recreanten-

sport hand in hand.

- Langdurige samenwerking nastreven naar 

sponsors, partners en medewerkers toe.

De Nacht: een ploegentijdrit
De nacht van West-Vlaanderen is niet zomaar 

een evenement dat tussen de soep en de patat-

ten wordt ineen geknutseld. Het vraagt maan-

den voorbereiding. Nauwelijks is de maand 

juni voorbij of er moet al gedacht worden aan 

de evaluatie en het feest van de medewerkers 

in september. In oktober en november worden 

bij de meeste bedrijven de budgetten voor het 

volgende jaar vastgelegd. Dus moet de Nacht 

dan ook zijn neus aan het financiële venster ste-

ken. Kortom: de Nacht organiseren vraagt een 

heel jaar door inzet. Onmiddellijk na de Nacht 

beperkt zich dat tot maandelijkse vergaderingen 

maar eens januari er aan komt, wordt het tem-

po wat opgetrokken. We hebben het dan over 

veertiendaagse tussenspurten. Met de Nacht in 

zicht, zeg maar de eindstreep, dendert de ploeg 

in ware ploegentijdritstijl naar de finish. Elk om 

beurt tempo makend om uiteindelijk uitgeput 

maar voldaan over de meet te komen.

Het bestuursteam dat dit jaar hoopt een heel 

sterke tijd neer te zetten bestaat uit: 

- Voorzitter Henri Pollefeyt: Tien Nachten in 

het bestuur. Onze wegkapitein

- Ondervoorzitter Dirk Verduyn: Twintigste 

Nacht. De man met de meeste knowhow als 

organisator op vlak van de Nacht. Al is wande-

len uiteraard zijn ding.

- Secretaris Peter Verplancke: nieuw in de bijt 

en meteen al bedolven onder het mailverkeer.

- Penningmeester Luc Delie: Goed voor zijn 

derde Nacht. De punctualiteit zelve op vlak van 

facturatie en betalingen.

- Wedstrijddirecteur André Mingneau: Vijfde 

Nacht. Superviseert alles wat het lopen betreft 

en heeft met het EK en WK �00 kilometer ultra-

lopen dan ook een flink pak meer werk in verge-

lijking met een ‘gewone’ Nacht.

- PR Patrick Demarest: Toe aan zijn derde Nacht. 

De man die niet alleen de Nacht als project ver-

koopt en de pers bedient maar ook de sponsors 

wijst op de unieke kansen die de nacht biedt.

- Frans Victor: Twintigste Nacht. Als wandelaar 

een routinier in het vak en sinds jaar en dag, 

lees �9 jaar, verantwoordelijk voor de organi-

satie in de sporthal.

- Stijn Bonny: Vijfde Nacht. Dagelijks Renaults 

de baan opsturend, onze ideale man voor de 

coördinatie van alles wat met logistiek en ver-

voer te maken heeft.

- Kurt Vanderpiete: Toe aan zijn tweede Nacht. 

Kurt is niet alleen verantwoordelijk voor de 

startsite maar ook voor de vlaggenparade en 

samen met zijn vrouw Mirjam voor de opvang 

van de buitenlandse atleten.

- Peter Lavens: Derde Nacht. De medische 

macht van de Nacht.

- Jean Taillieu: Derde Nacht. Zorgt ervoor dat 

alle bevoorrading ter plaatse geraakt. Altijd 

bereid tot hand en spandiensten.

- Annelies Vandendriessche: Eerste Nacht. 

Dochter van ex-winnaar Jan en verantwoor-

delijk voor de huisvesting van de buitenlandse 

atleten en de bevoorrading.

Groeten, Het bestuur.

30 jaar Nacht van West-Vlaanderen

Wie zijn ze, wie zijn ze?

Het bestuur met staande v.l.n.r.: Peter Verplancke, Frans Victor, Dirk Verduyn,  Kurt Vanderpiete, Luc Delie,  
Stijn Bonny, Henri Pollefeyt en burgemeester Norbert De Cuyper van Torhout
zittend v.l.n.r.:  Ricardo Naeyaert (stagiair), Els Kindt (Lichtervelde), Annelies Vandendriessche, schepen van sport 
van Torhout Lieselot Denolf, Mevr. Dewulf, Patrick Demarest en Pieter Eecloo (stagiair)
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Na zijn voetbalcarrière ging Wilfried Lammens 
op zoek naar een nieuwe sport of beter een 
nieuwe uitdaging. Via de wandelsport kwam 
hij bij het lange afstandslopen terecht. Het 
actief lopen, maakte uiteindelijk plaats voor het 
organiseren, meer zelfs de Nacht werd een ware 
passie. Een passie gevoed door vriendschap. 
Vriendschap voor de atleten, de sponsors en de 
medewerkers. 

“Sport is altijd een onderdeel van mijn leven 

geweest”, zegt de nu 62-jarige Torhoutenaar 

Wilfried Lammens. “Na mijn voetbalcarrière nam 

collega Jacky Vanneste me mee naar een wandel-

tocht over 20 kilometer. Omdat ik als voetballer 

altijd goed was geweest in uithouding, liep ik die 

afstand. Dus zat ik daar een paar uren te wach-

ten tot mijn vrienden opdaagden. De volgende 

keer liep ik �0 kilometer zodat we weer samen 

naar huis konden vertrekken. Dan volgden de 

Houtlandroute over 66 kilometer, de Hoevetocht 

over 80 kilometer ’s nachts in Oostende waar ik 

als eerste over de meet liep en uiteindelijk de �00 

kilometer van Bornem. Dat was pas een ervaring. 

2000 deelnemers en een zee van volk. Dat moe-

ten we ook organiseren, dacht ik. Maar dan voor 

echte lopers.”

“We spreken over �980 en ik was lid van Door 

Eendracht Sterk. Ik vertelde ze over mijn plan-

nen en voorzitter Pierre Logier zei dat Door Een-

dracht Sterk ging helpen organiseren tenminste 

als ik zelf meeliep. Tezelfdertijd moest ik ook nog 

voorzitter worden van de nieuwe organisatie. 

Naar analogie van de Ronde van Vlaanderen en 

de avond van Vlaanderen werd onze wedstrijd 

de Nacht van Vlaanderen. Door te opteren voor 

de vrijdag waarop de Torhoutse Batjes van start 

gingen, konden we meteen rekenen op wat pu-

blieke belangstelling. Met het stadhuis als in-

schrijvingsplaats werd de eerste Nacht in �980 

met ��6 deelnemers een schot in de roos.”

Tien jaar van  groei
“Het eerste jaar bracht Frans Crevits Dieter Dippel 

uit Duitsland mee en die won warempel de eer-

ste uitgave. Meteen goed voor een internationaal 

label op de wedstrijd. In �98� won Torhoutenaar 

Gilbert Gevaert en dan was er de passage van 

Kouros en de overheersing van Jean-Paul Praet. 

Dat maakte de Nacht groot. We konden alle lo-

pers van wereldniveau naar Torhout halen. Zelf 

trokken we trouwens met �0-�0 atleten overal 

naar toe. In Torhout namen �00 leden van onze 

club de start in de �00 kilometer.  

Torhout stond aan de wieg van de IAU, de in-

ternationale associatie voor ultrarunners en we 

kregen het in �989 bijna gedaan dat de VRT onze 

wedstrijd rechtstreeks zou uitzenden. Het bud-

get van � miljoen kregen we echter niet rond. 

De legendarische Nachten waren en blijven die 

naar Middelkerke en via Nieuwpoort, Wulpen, 

Zoutenaaie  en Diksmuide zo naar Torhout. De 

ontvangst in het casino van Middelkerke gaf de 

nodige luister aan de wedstrijd. In �989 concur-

reerden we met het WK in Parijs dat twee dagen 

na de Nacht viel. Het kostte ons veel geld maar 

we haalden de wereldtop naar Torhout. Goed 

voor �0.000 mensen in Torhout en 2�0.000 op 

het parcours volgens de Rijkswacht.”

In �990 kon Wilfried kantoordirecteur van KBC 

worden in Zedelgem. Voorwaarde: zijn werk voor 

de Nacht afbouwen. Zo kwam Jef Delrue aan het 

roer van de Nacht te staan. “Tijden zijn veranderd 

maar in mijn periode deden we het allemaal uit 

vriendschap. Vriendschap voor elkaar, voor de at-

leten, voor de medewerkers en voor de sponsors. 

We werkten er samen dag en nacht aan. �989, de 

tiende nacht dus, werd de verschrikkelijkste Nacht. 

Dirk Strumane nam 80 procent van het werk op 

zich maar ik kreeg ook steun van Frans Victor voor 

het wandelen en Pierre Logier. Er waren ook nog 

André Delarue en Wilfried Pollet. Ach, het waren 

de tien mooiste jaren van mijn leven.”

Palmares 100 kilometer
�980: Dieter Dippel (Du) 8.�� uur; �98�: Dieter Dip-

pel 8.�6 uur; �982: Lucien Van Lancker 7.�� uur; 

�98�: Gilbert Gevaert 7.�.�2 ; �98�: Roger Luykx 

6.�� uur; �98�: Yanis Kouros 6.2�.06 ; �986: Jean-

Paul Praet 6.0�.��; �987: Catalan (Sp) 6.�9.��; 

�988: Jean-Paul Praet 6.26.�6; �989: Jean-Paul 

Praet 6.��.�0; �990: Jean-Paul Praet 6.��.�6; �99�: 

Jean-Paul Praet 6.��.��; �992: Jean-Paul Praet 

6.2�.�6; �99�: Jean-Paul Praet 6.28.�2; �99�: Jean-

Paul Praet 6.29.�2; �99�: Santalov (Rus) 6.28.�2; 

�996: Andrzej Magier (Pol) 6.2�.��; �997: Jan Van-

dendriessche 6.�8.��; �998: Grigory Murzin (Rus) 

6.2�.29; �999: Dimitri Radiuchenko (Rus) 6.�6.��; 

2000: Farit Ganiev (Rus) 6.��.�9; 200�: Gino Deleu 

6.��.�� uur; 2002 WK: Mario Fattore (It) 6.��.2� 

uur; 200�: Igor Tyazhkorob (Rus) 6.�6.��; 200�: 

Oleksandr Holovnytskyy (Oek) 6.�8.0�; 200�: Valmir 

Nunez (Bra) 7.��.07; 2006 EK: José Maria Gonzales 

(Spa) 6.2�.��; 2007: Marc Papanikitas (Bel) 7.�7.�8 

en 2008: Pieter Vermeersch 6.��.22.

Wilfried Lammens was 30 jaar geleden de motor achter de Nacht

“Alles draaide rond vriendschap”

Het eerste bestuur van de Nacht van Vlaanderen met 
boven v.l.n.r.: Rik Masschelein, Jacky Vanneste, Daniël 
Boedt, André Delarue en Pierre Logier; onder v.l.n.r.: 
Walter Carette, Fons Demeulemeester, Marian en 
Wilfried Lammens.
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TORHOUT – In 1983, precies 26 jaar geleden, 
kwam hij als eerste over de streep na een 
triomftocht van 7 uur en 3 minuten. “Die dag 
zal voor eeuwig in mijn geheugen gegrift staan.” 
Het leverde Gilbert sinds dit jaar ook de titel van 
peter van de  Nacht op.

“In �98� maakte ik toevallig mijn debuut in de 

Nacht van Vlaanderen. Ex-voorzitter Wilfried 

Lammens overtuigde me om deel te nemen. Toen 

ik volledig uitgeput aan de finish kwam, zwoer ik 

dat ik nooit meer ging meedoen”, herinnert Gil-

bert Gevaert zich nog levendig. “In �982 was ik 

toch weer van de partij en liep ik de �00 km uit 

in 8 uur en 27 minuten. Het jaar erop verscheen 

ik aan de start met de ambitie om in minder 

dan 8 uur aan te komen. Ik wou dus enkel een 

goede tijd lopen, maar het werd meteen derde 

keer, goede keer. Zelfs in mijn stoutste dromen 

had ik niet aan een eventuele overwinning dur-

ven denken.” 

Massale belangstelling
“Met Robert Deborghere was er ook een steen-

goede marathonloper aan de inschrijvingstafel 

gepasseerd. Hij wou een gooi doen naar het 

Belgisch record tijdens de Nacht van Vlaande-

ren.  Hij startte enorm furieus en was al snel al-

leen op weg naar winst. In Nieuwpoort lag hij 

al een kwartier voorop en ik dacht dan ook dat 

de vogel gaan vliegen was. Maar in Diksmuide 

was ik opeens genaderd tot op vijf minuten van 

de Bornemse koploper. Ik kreeg echter last van 

verzuurde benen en ik besloot om me te laten 

masseren. Velen keken toen verbaasd op maar ik 

gaf niet om dat tijdsverlies omdat ik wist dat De-

borghere aan het verzwakken moest zijn. Opeens 

zag ik hem op 2� kilometer van de streep volledig 

uitgeput wandelen. Toen ik hem voorbijstak aan 

de andere kant van de weg, kreeg ik een boost 

van jewelste. Naar het schijnt was Deborghere zo 

ontmoedigd en uitgeput dat hij de wedstrijd op 

dat moment onmiddellijk verliet. Ik ging gewoon 

door op mijn elan en onderhield hetzelfde tempo. 

De mensen gingen volledig uit hun dak en vanaf 

dan was het echt puur genieten. In ieder dorp 

waar de deelnemers passeerden, heerste er een 

fantastische sfeer. Er waren ook veel mensen die 

de Nacht volgden vanuit de auto en van contro-

lepost naar controlepost holden. Soms moest 

ik mij zelfs echt een weg banen tussen de vele 

auto’s.”

Belgisch record
“Bij een van de laatste controleposten besloot ik 

om mij nog eventjes te laten masseren en dronk 

ik nog een koffietje. Even daarna kwam er mij 

iemand zeggen dat ik het Belgisch record van 

6 uur en �9 minuten nog kon breken. Maar op 

dat moment was ik enkel en alleen bezig met de 

overwinning. Uiteindelijk kwam ik aan in 7 uur 

en � minuten en strandde ik dus op slechts vier 

minuten van het record. Misschien had ik mijn 

koffietje wat rapper kunnen uitdrinken, als ik het 

iets eerder had geweten (lacht).”

Absolute hoogtepunt
Het is al 26 jaar geleden dat ik de Nacht van 

Vlaanderen won, maar ik herinner het mij nog 

alsof het gisteren was. Ik zie nog alles levendig 

voor me en weet nog perfect hoe ik liep. Dat 

gevoel om als Torhoutenaar als eerste over de 

streep te komen in je eigen stad, is gewoon on-

beschrijflijk. Ik werd luidkeels aangemoedigd door 

iedereen en de sfeer was ronduit fantastisch. Die 

prestatie staat met stip op nummer één.”

Populariteit
“Ik ben van de �0 edities van de Nacht van West-

Vlaanderen ongeveer twintig keer aan de start 

gekomen van de �00 km”, vervolgt Gilbert Ge-

vaert. “Tijdens de �00 km komt het er vooral op 

aan om zo lang mogelijk hetzelfde tempo aan te 

houden. In de tweede helft van de wedstrijd mag 

je maximum een kwartier verliezen ten opzichte 

van de eerste wedstrijdhelft. Het is vooral be-

langrijk om over een goed uithoudingsvermogen 

te beschikken en mentaal sterk te staan.”

Klaas Devriendt

Gilbert Gevaert won 26 jaar geleden de ultraloop van de Nacht van Vlaanderen

“Ik weet nog perfect hoe ik liep”

Gilbert Gevaert
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De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is een integraal 

waterbedrijf dat diensten levert binnen de hele waterketen. Via een netwerk 

van �0.000 kilometer leidingen bedienen we ruim 2,6 miljoen klanten in  

�70 Vlaamse gemeenten. Dit maakt ons tot het belangrijkste drinkwaterbe-

drijf in Vlaanderen. We beschikken over 76 grondwaterwinningen en � opper-

vlaktewaterwinningen, samen goed voor een productie van ��� miljoen m� of  

��� miljard liter per jaar.

Info: www.vmw.be

Donderdag 18 juni Torhout

18.30 uur: Optreden op de Markt van Andrzej 

in afwachting van de komst van de 

landenteams die deelnemen aan het 

WK �00 kilometer ultraloop.

19.00 uur: vlaggenparade met vertrek vanuit 

Club de B.

19.30 uur: voorstelling van alle deelnemende 

landen op de Markt.

Vrijdag 19 juni Torhout

16-18 uur: live uitzending Avondpost van  

Radio 2 in en rond zaal de Mast.

17.00 uur: start daginschrijvingen wandelen.

17-19 uur: daginschrijvingen loopwedstrijden.

19.00 uur: start handbikers op de markt van 

Torhout

20.00 uur: aankomst handbikers op de markt 

van Lichtervelde

20.00 uur: start Renault marathon (�2 km) en 

�00 kilometer lopers in Torhout  

(� x 20 km)

20.15 uur: Start Nieuwsblad �0 kilometer  

Tom Compernolle (lopen);

 Start Radio 2 bedrijvenwedstrijd  

�0 kilometer lopen;

 Start skeelers en alle wandelaars in 

de Industrielaan.

 Op de markt animatie met The 

Rainbows, Clouzoo, Laura Lynn en 

The Romeo’s tot 2 uur.

20.45 uur: aankomst van de �0 kilometer lopen 

in de Industrielaan.

21 uur: einde mogelijkheid tot starten op  

�2 en �00 kilometer wandelen.

22 uur: prijsuitreiking �0 kilometer op het 

podium op de Markt.

22.20 uur: aankomst marathon op de markt 

van Torhout.

01.00 uur: prijsuitreiking marathon op  

het podium op de Markt.

02.30 uur: aankomst �00 kilometer op  

Tohoutse markt.

Zaterdag 20 juni Torhout

Tussen 7.30 en 15 uur: 
 start van de ��de Batjestocht:  

wandelingen over 6, �2, 20 en  

2� kilometer.

Tussen 8 en 13 uur: 
 start van de Eddy Vanhaerens  

Classic  (�0, 70 en �00 kilometer)  

In de Mast. Eindcontrole tot �8 uur.  

Muzikale animatie door DJ Piet.

15.00 uur:  prijsuitreiking �0ste Nacht in de Mast

16.00 uur: trekking prijzen actie Kom op tegen 

Kanker.

20.15 uur: sluiting eindcontrole �00 kilometer 

wandelen.

Programma 30ste Nacht van West-Vlaanderen 
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Jo Lormans- Joke Sap
Ganzevijverstraat 4

8820 Torhout
050 22 34 15

info@bourgondischhof.be
www.bourgondischhof.be
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VERSTRAETE N.V.

Lettenbrugstraat �

B-8�90 JABBEKE

Tel +�2 (0)�0 8� 96 90

Fax +�2 (0)�0 8� 27 6�

E-mail: info@verstraete-ent.com

www.verstraete-ent.com

“THE STRONG LINK”
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18.30 uur: 
Optreden Andrzej op de Markt

19 uur: 
Samenkomst van de atleten in de ’s Graven-

winkelstraat na de technical meeting in Club de 

B. De verschillende landen worden alfabetisch 

(Engels) opgesteld volgens de lijst van de IAU. 

België komt als gastland als laatste en wordt 

gevolgd door de IAU-delegatie met IAU-vlag en 

andere verantwoordelijken.

19.20 uur: 
Start van de vlaggenparade via de voorzijde 

van het cultureel centrum over de Burg naar de 

Markt. De ongeveer dertig landenteams worden 

begeleid door de harmonie Rhetorika.

19.30 uur: 
Opstelling van de landenteams op de Markt met 

atleten met de vlag vooraan.

19.40 uur: 
Welkomstwoord door Henri Pollefeyt, voorzitter 

van de Nacht van West-Vlaanderen.

Welkomstwoord door de IAU-voorzitter Dirk 

Strumane. 

Opening van het kampioenschap door Burge-

meester Norbert De Cuyper.

19.45 uur: 
Landenteams defileren alfabetisch over het po-

dium en worden voorgesteld.

20.05 uur: 
Optocht naar de sporthal.

20.20 uur: 
Aankomst aan de sporthal en spaghettiparty.

Bij regenweer vindt alles plaats in zaal Brouckère.

Donderdag 18 juni vlaggenparade in Torhout
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FANTASTISCHE PRIJZEN 
TIJDENS TORHOUTSE BATJES

OP 19, 20 EN 21 JUNI ‘09

BREIDELSTRAAT - TORHOUT
TEL. 050 21 37 86

WWW.TRIOFASHION.BE
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Avondsuperette AGO - Martk 14 - Torhout 
Ghan Kafle biedt Torhout een supermoderne AGO Avondsuperette, 

open van �8 tot 2 uur. Gesloten op woensdag. 

Je vindt er altijd alle soorten dranken al dan niet gekoeld, voedings-

waren, snoep, koekjes, diepvriesproducten, onderhoudsproducten, 

sigaretten en telefoonkaarten voor GSM’s.

Sfeer- en praatcafé
Stationsstraat 1 - Torhout
met naast uistekende dranken ook snacks, 

pasta’s, tappa’s en andere hapjes.

Open op:

- maandag en dinsdag van �� tot 2� uur, 

- woensdag van 9 tot 2� uur,

- vrijdag, zaterdag en zondag respectieve-

lijk van �2, �� en �� uur. 

- vrijdag, zaterdag en zondag is er geen 

vastgesteld sluitingsuur. 

Gesloten op donderdag.

DE GOEDKOOPSTE IN TORHOUT
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Dirk Strumane en Jan Vandendriessche aan het hoofd van de IAU

Een nachtelijk verleden

Wat bindt Dirk Strumane en Jan Vandendries
sche aan de Nacht van WestVlaanderen? Dirk 
Strumane was in de eerste tien levensjaren 
van de Nacht samen met voorzitter Wilfried 
Lammens het trekpaard. Bovendien werkt Dirk 
ook in Torhout. Jan Vandendriessche won in 
1997 de 100 kilometer in Torhout. Beiden keren 
dan ook altijd tevreden naar Torhout terug.

Jan Vandendriessche (Gistel) is director of orga-

nisation van de  Internationale Association of Ul-

trarunners. Een hele mond vol. “Ik doe dat sinds 

200�”, zegt Jan. 

“Nog tijdens mijn actieve carrière kreeg ik de orga-

nisatiemicrobe te pakken. In �99� pakte ik in Gistel 

uit met een �0 kilometer. Organiseren zat me dus 

blijkbaar in de genen. Overigens  betekent de over-

stap naar de IAU dat ik andere klemtonen moet 

leggen. Ik heb nu wel een grotere verantwoorde-

lijkheid maar ik kan ook gemakkelijker delegeren. 

Ik moet het met andere woorden niet allemaal zelf 

doen. Keerzijde van de medaille is dat je het dan 

ook niet allemaal onder controle hebt.”

Torhout
“Mijn taak bestaat er vooral in om organisatoren 

te ondersteunen. Zo geef ik sinds februari-maart 

tips voor de organisatie in Torhout. We rekenen 

dan ook op een degelijke organisatie op een ver-

nieuwd parcours.”

Voorzitter Dirk Strumane
Dirk Strumane woont in Ieper maar werkt in 

Torhout. Sinds �999 maakt hij deel uit van het 

uitvoerend comité van de IAU. In 200� werd hij 

voorzitter van die IAU.

Wij vroegen hem hoe de toekomst van de �00 

kilometer ultraloop eruit ziet? “We moeten er al-

les aan doen opdat de �00 kilometer  opgekrikt 

wordt. Zowel op financieel als op sportief vlak.  

In vergelijking met enkele jaren geleden trappe-

len we wat ter plaatse. Er worden geen scherpe 

tijden meer gelopen. De aandacht ebt wat weg. 

Daarom moeten we commercialiseren, sponsors 

zoeken en het prijzengeld optrekken. De �00 

moet zowel voor deelnemers, organisatoren en 

sponsors lucratiever worden.  Dat is onze grote 

opdracht! 

Het EK en WK in Torhout kan daarvoor de ideale 

springplank zijn.”

Dirk Strumane en Jan Vandendriessche duimen voor een fantastisch WK 100 kilometer. 

Fo
to

 Ja
n
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De Nacht: samengaan van wandelen en lopen

Dirk Verduyn en André Mingneau zijn de 
sportieve architecten van de Nacht van West
Vlaanderen. Dirk doet zijn ding in het wandelen, 
André trekt het tempo op tot lopen. Beiden 
plaatsen 10, 42 en 100 kilometer op hun menu. 
Al presenteert Dirk er met de Batjestocht op 
zaterdag nog een dessert bij.

Lopen: nieuw parcours en startuur
“Naar aanleiding van het WK en EK �00km, vroeg 

de IAU om een nieuw parcours uit te stippelen”, 

verantwoordt wedstrijddirecteur André Ming-

neau het vernieuwde parcours. “Na wat wikken 

en wegen kwamen we in Lichtervelde terecht. 

De lussen van de nieuwe omloop zijn respectie-

velijk 22,926 en �9,268 km lang. Wie bedenkt nu 

zoiets? Waarom niet gewoon � x 20 km? Wel, de 

reden is dat we met deze omloop na twee toeren 

correct aan �2,�9� km zitten, de marathonaf-

stand dus, en na vijf toeren exact aan �00km.”

“Beide groepen kunnen samen op dezelfde plaats 

starten en er moet dus niet gesplitst worden om 

de marathon van de �00km te scheiden want 

beiden lopen op eenzelfde omloop. Dat kan al-

leen maar de sfeer ten goede komen.” 

“We kijken dit jaar best naar het buitenland voor 

een kanshebber op de zege in de �00km. Het 

wordt immers een internationale topwedstrijd 

met als inzet de Europese en Wereldtitel �00 km 

Ultraloop. “

“Nieuw is ook dat de marathon en de �00 kilo-

meter los van de �0 km starten om 20 uur. Dit 

om iedereen de kans te geven een goede tijd te 

realiseren.”

10 kilometer
“De �0 km start, net als alle andere loopwedstrij-

den, in de Industrielaan en komt er ook aan. Dat 

is alweer een breuk met de vorige edities. Het 

aparte startuur, om 20.�� uur, heeft alleszins al 

als voordeel dat er minder problemen zullen zijn 

in de startkilometer tussen snelle �0km-lopers 

en trage �00km-lopers.

De �0 kilometer wordt omgedoopt tot de 

Nieuwsblad �0 kilometer Tom Compernolle en 

diezelfde wedstrijd wordt door Radio 2 aange-

grepen om een bedrijvencup te organiseren. De 

vijf beste prestaties, plaatsen, worden in reke-

ning gebracht.”

Wandelen: 100 als blikvanger
“De �00 kilometer is de absolute blikvanger in ons 

wandelaanbod”, zegt Dirk Verduyn.

“Vorig jaar gingen we van start met het heruitteke-

nen van het parcours met nieuwe wandelwegen 

die we trokken doorheen het Brugse Ommeland. 

Op het grondgebied van zowat alle deelgemeen-

ten van Zedelgem en Oostkamp, dwars door de 

bosrijke gedeelten van Ruiselede en Beernem en 

langs de groene zuidelijke gordel van Brugge werd 

tot ieders tevredenheid een nieuw parcours uitge-

stippeld dat minder eentonigheid, meer variatie en 

vooral meer wandelplezier biedt. Al dient ‘plezier’ 

hier met een korreltje zout genomen te worden, 

aangezien veel deelnemers in dat stuk voor het 

eerst de spreekwoordelijke man met de hamer te-

genkomen na een nachtje flink doorstappen. 

Dit jaar willen wij die vernieuwing verder opti-

maliseren door nog meer aandacht te besteden 

aan de ‘verzorging’ van onze deelnemers. We 

durven hier zelfs gewagen van het verbeteren 

van het wandelcomfort. Dat doen we door onze 

bevoorrading op eenzelfde hoge peil te houden, 

ondanks de crisis en het feit dat we de inschrijf-

som ook dit jaar niet verhoogd hebben. “

“Een tweede onderdeel van die ‘verzorging’ is het 

garanderen van een veilige omloop. Dit jaar wordt 

er tijdens de nachtelijke uren op alle cruciale plaat-

sen gewerkt met seingevers en of politiemensen 

die de wandelaars zullen helpen om de drukste 

wegen op een vlotte manier te dwarsen. “

“De stappers van de �2 kilometer genieten sinds 

enkele jaren van een totaal vernieuwde parcours 

dat in het teken van Kortemark en de molens 

staat! Wat goed is willen we behouden maar 

aangezien we niet langer rekening moeten hou-

den met de loopwedstrijden, hebben we het toch 

niet kunnen laten om het slot helemaal te veran-

deren”, geeft Dirk toe.

Mininacht
“Tenslotte is er nog de �0 km wandeltocht die ook 

dit jaar weer mikt op een zeer gevarieerd wan-

delpubliek. Door samen te werken met Recreas, 

Okra, SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) en 

een aantal organisaties  waaronder de Vlaamse 

Diabetici Vereniging, mikken we ook hier op een 

gevoelige toename van het aantal deelnemers. 

Dan kunnen zij meteen kennis maken met het 

unieke, sfeervolle concept van de Nacht van 

West-Vlaanderen, dat onlosmakelijk verbonden 

is met de combinatie van een massagebeuren 

met een sportieve tint en een omkaderingspro-

gramma met muziek en kermisplezier dat het in 

ons landje altijd goed doet.”

André Mingneau en Dirk Verduyn proefden al eens van 
de Nacht…
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Nieuwstraat 26 - 8820 Torhout
tel: 050 21 18 08 - fax: 050 22 09 09 - email: torhout@vdk.be


