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Franky Gevaert is de trotse voor-
zitter van deze erkende Brugse
vereniging. “We bestaan onder-
tussen 34 jaar en onze club telt
ruim 100 leden, waarvan er 80 lo-
pers zo goed als wekelijks hun
conditie onderhouden in de groe-
ne omgeving van Ryckevelde.
Hoewel er ook enkele afstandslo-
pers deel uitmaken van onze club,
hoef je helemaal geen geoefende
atleet te zijn om aan te sluiten.”

GEZAPIG TEMPO

Elke woensdag- en zondagvoor-
middag verzamelt een groep en-
thousiaste lopers stipt om 9.30
uur aan de schuilhut van het do-
mein. “Samen lopen we ongeveer
zeven kilometer. Voor wie het ge-

zapig tempo toch nog te snel gaat,
is er ook een groepje wandelaars.
De betere lopers doen er door-
gaans nog een rondje bij.” 
Franky Gevaert vertelt onomwon-
den dat de onderlinge vriend-

schap en het sociale contact heel
belangrijk zijn bij Jogging Club
Brugge. “Heel wat mensen leven
er echt naar toe om op woensdag
en zondag naar Ryckevelde te ko-
men. Onze club bestaat voor het

grootste deel uit 60-plussers en
voor deze leeftijdsgroep is het
heel belangrijk om zich sociaal
niet te isoleren.” 
Behalve de bosloop op zondag en
woensdag organiseert Jogging

Club Brugge verschillende activi-
teiten zoals een nieuwjaarsrecep-
tie, en fietstocht voor zijn leden.
Het hoogtepunt van het jaar is
echter de bosloop in Ryckevelde
in de maand mei. Deze recreatie-
ve loopwedstrijd is voor iedereen
toegankelijk. De deelnemers lo-
pen op hun eigen tempo twee ki-
lometer door het bos en ontvan-
gen voor elk ‘rondje’ een kleine
maar leuke attentie. 

ARBEIDER EN DOKTER

Franky Gevaert benadrukt dat
iedereen welkom is. “In loopkledij
zie je geen onderscheid tussen
een arbeider en een dokter. Dat
willen we heel bewust zo houden
want iedereen is welkom in onze
vereniging. Ook het lidgeld is heel
democratisch. Voor amper 20 eu-
ro ben je een heel jaar lid van
onze recreatieve joggingclub.”
Het enthousiasme van de leden
van de Brugse Jogging Club is
aanstekelijk en dat merk je ook
aan de verbondenheid binnen de
groep. “Wie eenmaal lid wordt
van onze groep blijft ook lid. Het
is alleen een beetje jammer dat
veertigers en vijftigers moeilijk de
weg vinden naar Ryckevelde om
samen met ons te lopen.”

(Philippe Decruynaere)

“In groep is het veel leuker”
WEKELIJKS RUIM 80 LOPERS VAN JOGGING CLUB BRUGGE PRESENT IN DOMEIN RYCKEVELDE

SINT-KRUIS Wie op
woensdag- of zondagvoor-
middag een wandeling
maakt in het prachtige
domein Ryckevelde in
Sint-Kruis zal ongetwij-
feld al wel eens de en-
thousiaste lopers van Jog-
ging Club Brugge ont-
moet hebben.

Ryckevelde is de vaste plaats van afspraak voor de enthousiaste leden van Jogging Club Brugge. (Foto PDC)

18 jaar later telt de vereniging
ruim 70 actieve dames die onder
begeleiding van coach Bart Eelbo-
de werken aan hun conditie.
Voorzitter Carla D’Hoekers bena-
drukt dat de groep, die uitsluitend
dames telt in haar rangen, geen
elitair clubje is. “Ladies Running
Club is heel laagdrempelig. We
streven ernaar dat iedereen kan
deelnemen aan alle loopoefenin-
gen en we vermijden elke vorm
van prestatiedruk. Binnen de
groep is zelfs een wandelclub.”

De meeste dames vinden het on-
derlinge sociale contact belang-
rijk. Door het lopen in groep ont-
staan vaak hechte vriendschaps-
banden. De slagzin van de coach
vertaalt dit perfect. “Uw beste
vriendin is niet altijd uw loop-

vriendin, maar uw loopvriendin
kan uw beste vriendin worden.”
Uiteraard komen heel wat dames
enkele keren per week langs de
Brugse vesten of in Tillegembos
trainen. “We begeleiden iedereen
in de opbouw van het aantal loop-

kilometers volgens het principe
van start-to-run. Wie dat wenst,
kan ook deelnemen aan testen.”
Verschillende dames nemen dan
ook jaarlijks deel aan Dwars door
Brugge. “We promoten echter
geen competitieve wedstrijden

want we blijven in de eerste plaats
recreatieve lopers”, benadrukt
Carla D ‘Hoekers. 
Zowel de voorzitter als de coach
denken met heel veel plezier te-
rug aan een uitwisseling met een
loopvereniging uit Kent uit Groot-
Brittannië. “In september 2015
waren de dames van Seven Oaks
Ladies Joggers in Brugge te gast.
Ze namen onder andere deel aan
de bosloop in Beisbroek en geno-
ten na elk rondje van twee kilome-
ter met volle teugen van een Brug-
se Zot. Het was een onvergetelijk
weekend. Een hoogtepunt voor
onze vereniging.” 

TENTOONSTELLING

Naast de loopactiviteiten organi-
seert de club heel wat andere eve-
nementen voor haar leden. “Het
sinterklaasfeest, de nieuwjaarsre-
ceptie, de gezamenlijke etentjes
en de bezoeken aan verschillende
tentoonstellingen zijn onvergete-
lijke momenten voor alle dames.
Maar we zijn ook heel blij dat we
onze deelname verlenen aan de
jaarlijkse opkuisactie in Tillegem-
bos. Dat bewijst dat we ook sociaal
geëngageerd zijn als vereniging.” 

(Philippe Decruynaere)

“Voor het sociaal contact”
LADIES RUNNING CLUB: WAAR LOOPVRIENDINNEN OOK BESTE VRIENDINNEN WORDEN

BRUGGE Soms is de
oprichting van een ver-
eniging het vervolg op
een succesvol tijdelijk
initiatief. Dit is zeker het
geval voor de Ladies
Running Club uit Brug-
ge. Toen Jong KAV Sint-
Andries in 1999 start-to-
run op zijn jaarkalender
plaatste, kon niemand
vermoeden dat hieruit
een bloeiende loopclub
zou ontstaan. 

De dames van Ladies Running Center, en hun mannelijke trainer, doen ook ieder jaar mee aan een opkuisactie in

Tillegembos. (Foto PDC)




