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Hartelijk welkom op de persvoorstelling van de 41ste Nacht van Vlaanderen .
Wie had ooit kunnen vermoeden dat we na de uiterst succesvolle 40ste editie in 2019, drie jaar zouden
moeten wachten om een nieuwe volwaardige ‘Nacht’ voor te stellen. Maar zoals Johan Cruijff het ooit
plastisch formuleerde, ‘elk nadeel heb zijn voordeel!’ Door de lange tussentijd hebben we binnenskamers
tijd gehad om onze wat te sleutelen aan de organisatie, ruimte gecreëerd voor enkele nieuwigheden die
hier voorgesteld zullen worden en zijn we bespaard gebleven van kopzorgen rond de vernieuwing van de
Noordlaan die ongetwijfeld voor heel wat hinder zou gezorgd hebben. Daarmee wil ik niet gezegd hebben
dat de stadskernvernieuwing voor geen andere hersenbrekers heeft gezorgd…
Onze bestuursploeg mag na twee jaar coronaperikelen op 17 en 18 juni weer een vernieuwd, hoogstaand
en gevuld programma aanbieden, daar waar we in 2020 niets mochten organiseren en in 2021 gedwongen
werden om onze ‘Nacht’ af te slanken tot een alternatieve versie die er eerder uitzag als een mager
beestje!
Dit jaar zullen zowel wandelaars als lopers, jong of oud, recreatief of competitief ingestelde deelnemers,
beginners of doorgewinterde sporters weer hun invulling kunnen geven aan één van de onderscheiden
disciplines en afstanden. Het wordt weer een huzarenstukje om dat allemaal in één totaalpakket te
integreren, een grote massa te motiveren om deel te nemen, ons budget rond te krijgen en om voldoende
medewerkers aan te trekken. We hopen dat we na twee jaar onderbreking een succesvol hoofdstuk
kunnen toevoegen aan het verhaal van de Nacht.
We zijn ook gedreven om de lat steeds hoger te leggen en dat kunnen we enkel dank zij de inbreng van
onze sponsors. Duizend maal dank voor uw bijdrage, klein of groot, want ook bij 'De Nacht' kost koken
geld. Een speciaal woordje van dank voor de lokale en regionale sponsors die dit jaar beslist hebben om in
ons verhaal mee te stappen en dit in deze beroerde tijden met onzekere economische vooruitzichten!
Dank ook aan de gemeenten voor hun hulp bij het vastleggen en beveiligen van de parcours en heel in het
bijzonder de gemeente Zedelgem voor de goede samenwerking. Maar we mogen vooral onze eigen stad
Torhout niet vergeten voor de onmisbare hulp, zowel financieel als logistiek en de goede samenwerking
met de onderscheiden betrokken diensten.
Dank ook aan de vele medewerkers, seingevers, wandel- en loopclubs, de helpers van het Rode Kruis, de
politiediensten, de vesparijders, de muzikanten die er weer de sfeer zullen in brengen en... de (hopelijk)
meer dan 6.000 deelnemers…. Want voor hen doen we het, zonder hen is er geen Nacht.
Mijn persoonlijke dank aan de voltallige bestuursploeg voor hun volgehouden inzet in de voorbije jaren.
Dat is geen vanzelfsprekendheid, want niet kunnen organiseren is een aanslag op de motivatie en inzet
van bestuursleden en medewerkers. Tal van organisaties en verenigingen hebben er door de pandemie het
bijltje bij neergelegd. Het feit dat we hier weer staan is dan ook een teken van vitaliteit van vzw De Nacht.
We staan dus te popelen om jullie te verwelkom in Torhout voor de 41ste Nacht van Vlaanderen.
Dirk Verduyn
voorzitter

LOOPWEDSTRIJDEN RUN 2022 in de NACHT VAN WEST-VLAANDEREN
Beste sympathisant,
bedankt voor jullie aanwezigheid en voor jullie interesse in de Nacht!
Geen verrassing dit jaar, want er is opnieuw iets aan het parcours veranderd. De dag dat we eenzelfde
omloop twee jaar na elkaar gebruiken, dat zou pas een verrassing zijn.
Dat was mijn intro voor de persbabbel van de Nacht in 2019.
Maar ’t is ook nu niet anders, alleen lijkt Torhout na deze werken weer goed voor minstens 20 jaar, als je
ziet welke infrastructuurwerken hier gedaan werden, denken we maar aan de markt en de aanpalende
straten, de werken aan de Noordlaan , de “ring”, De goede Herder, enz. Maar goed, om een mooi parcours
en vooral de juiste afstand te hebben kostte het ons opnieuw toch heel wat tijd om alles correct aan te
passen.
Jullie weten dat we het lopen altijd als officiële wedstrijd organiseren en daar heb je dus een VAL-club voor
nodig. We doen dit altijd met Houtland AC, stilaan een bejaarde club…..HAC bestaat dit jaar nl 75 jaar en ik
zou de voorzitter Greet Meulemeester graag even het woord geven.
Vooraleer ik verder ga naar de omlopen wil ik toch wel eerst vermelden dat we bij het lopen voor de eerste
keer enkel met voorinschrijvingen werken.
Dus geen DAGINSCHRIJVINGEN voor het lopen. We stellen limieten in op alle loopafstanden, en die
bepalen we aan de hand van het aantal lopers van 2019.
•
•
•

STR 5km: max 400
10km: max 1300
halve marathon: max 1200
• marathon: max 450
De start wordt dit jaar op 2 plaatsen gegeven, namelijk in de Industrielaan en in de Karel de Goedelaan.
Om het voor de technische diensten en de politie mogelijk te maken dit veilig te regelen en om het ook
eenvoudig te houden voor ons talrijke publiek, houden we de aanloop voor alle wedstrijden identiek, ook
voor het wandelen, en dat komt ook de mobiliteit in het centrum ten goede!
Deze aanloop is Industrielaan - Bruggestraat – Karel De Goedelaan—Aartrijkestraat–rond punt – ’s
Gravewinkelstraat- Oostendestraat- Burg - Beerstsraat – Spinneschoolstraat- ConsciencepleinBoeiaardstraat- Bassinstraat- Elisabethlaan - Tinneburgstraat - Ruddervoordestraat.
De start van de Start to Run (STR 5km) en de 10km liggen in de Industrielaan, ongeveer op dezelfde plaats
als vroeger (ingang Thor), en hier ligt ook de finish van de 10km.
De marathon en de halve marathon zullen in de Karel de Goedelaan starten, 87 meter van de finish….die
aan het nieuwe stadskantoor zal liggen. Ook de STR 5km komt hier aan, maar die 5km blijft recreatief en
zonder klassement.
De halve marathon loopt dus opnieuw richting Veldegem. We kregen in 2019 bijzonder veel lof over het
mooie parcours, en we voeren maar een paar kleine wijzigingen in op het grondgebied Veldegem. Het blijft
uiteindelijk een heel mooi vlotlopend parcours waar je kan genieten van een mooie omgeving op een
snelle omloop en dan moet je zo weinig mogelijk veranderen.
Na
deze
halve
marathon
moeten
de
marathonlopers
nog
een
eindje
verder.
We nemen ongeveer dezelfde lus als in 2019, nl een lokale lus van 10,549mtr. Via de Tuinstraat,
Bollestraat,
Koddaartstraat,
Koolskampstraat,
Dweersstraat,
Parkstraat,
Kwaplasstraat,
Ruddervoordestraat, Kersouwkensstraat, Bosdreef, Groenhovestraat, Donaustraat, E. Claeslaan, Hugo
Verriestlaan, Sint-Jozefstraat, Bruggestraat naar de finish in de Karel De Goedelaan.

De marathonlopers zullen dus viermaal aan het stadspark passeren, nl na de start, na de halve marathon
en tweemaal voor de lokale lus. Voor de supporters zal het bijgevolg heel gemakkelijk zijn om hun atleet
aan te moedigen. Het is de enige marathon in België waar je zoveel doortochten door het centrum hebt.
Tijdens elke lokale ronde kunnen de supporters hun loper zelfs tweemaal zien passeren, ofwel in het
centrum tussen de Beerstraat en Brildam ofwel ter hoogte van de Schavelarestraat.
Dit marathonparcours kost ons wel extra werk want in de Sint-Jozefstraat moeten we de weg in 2
loopstroken indelen. Op een bepaald moment komen zowel de lopers van de 10km vanuit de Keibergstraat
als de lopers van de 21 en 42 vanuit de Hugo Verriestlaan samen in de St-Jozefstraat. Maar dat was dit jaar
onze enige optie om alle wedstrijden te organiseren.
De Renaultmarathon is de oudste marathon van het land. Wie hier de marathon komt lopen, weet dat het
een snel parcours is. De lopers krijgen ook waar voor hun geld, hier geen “marathon” van 41km100 maar
de volledige 42km195! En bovendien, je zou moeten zot zijn om een ongezonde marathon in een LEZ (lage
emissie zone) te lopen terwijl je hier in het Houtland de natuur kan proeven, en dan nog eens voor de helft
van de prijs van de “grote” marathons. Toch ook nog eens vermelden dat we met de NVV de grootste
prijzenpot van het land hebben (meer dan 6.000 €) en gelijk prijzengeld voor dames en heren.
Alle parcours komen volgende week ook op de website waar men ook de GPX’en zal kunnen downloaden.
Er waren vroeger ook wat problemen om Torhout-Oost en de Goede Herder te bereiken. Dankzij het goede
overleg met stad en de politie vonden we samen ook een mogelijkheid om deze wijken te ontsluiten,
uiteraard blijven bepaalde straten verboden tot na 01u00 maar men kan via allerlei omwegen toch tot op
bijvoorbeeld 300 meter van de meeste woningen geraken.
Via de Vredelaan, Meibosstraat, Schavelarestraat, Zwevezelestraat, een stukje van de Ruddervoordestraat
en de Kasteelstraat zijn na 21u30 op Torhout-Oost en de Goede Herder meer straten bereikbaar dan
voorheen. Uiteraard laten we het aan de stedelijke en politionele diensten over om dit correct te
communiceren.
De bewoners langs de straten hierboven vermeld, zullen dus gedurende 5 uur continu lopers zien
passeren. Ik vraag het ieder jaar opnieuw aan de bewoners van dit parcours: haal de barbecue en uw
mooiste aperitiefglazen uit en nodig familie, vrienden en buren uit en maak er een gezellig feest van!
En tot slot: de voorzitter zal wel niet vergeten zijn om besturen, stadsdiensten, sponsors en anderen te
bedanken, ik sluit me daar graag bij aan, maar ik wens bij deze hier alvast “mijn” medewerkers, seingevers,
chauffeurs, bevoorraders, mensen bij start en aankomst, inschrijvingen, collega-bestuursleden van de
Nacht te bedanken. Ook al een dankjewel aan de medewerkers in Veldegem.
En uiteraard ook “bedankt” aan mijn heel gewaardeerde collega-juryleden van de Vlaamse Atletiekliga die
het geheel mee in goede banen leiden. We rekenen op een pak sportieve deelnemers, zowel voor het
lopen als voor het wandelen, en we hopen op veel toeschouwers en veel ambiance.
En voor een naadloze overgang naar het wandelen wil ik ook nog eens het woord geven aan ons
bestuurslid Pieterjan Senaeve die een nieuwigheid komt toelichten: Het Sportiefste Bedrijf in de Nacht!
We hebben al de bedrijvencup op de 10km Tom Compernolle, nu introduceren we ook “het sportiefste
bedrijf”. Bij de bedrijvencup tellen we de plaatsen van de beste 5 lopers van een bedrijf, bij het sportiefste
bedrijf tellen we alle kilometers samen. Zowel lopen als wandelen, en op alle afstanden. Het bedrijf met
het grootste aantal kilometers wordt het “sportiefste bedrijf in de ‘Nacht’ in 2022”.
André Mingneau, koersdirecteur Nacht van Vlaanderen

Prijzengeld

STR 5 km 19u00
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2997387

Torhout:
Industrielaan - Bruggestraat – Karel De Goedelaan—Aartrijkestraat–rond punt – ’s
Gravewinkelstraat- Oostendestraat- Burg - Beerstsraat – Spinneschoolstraat- ConsciencepleinBoeiaardstraat- Bassinstraat- Elisabethlaan - Tinneburgstraat - Ruddervoordestraat Groenhovestraat – Donaustraat - E. Claeslaan –Hugo Verriestlaan—Sint-Jozefstraat- Bruggestraat-Karel De Goedelaan

10 km Tom Compernolle 20u15
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2117856

Torhout:
Industrielaan - Bruggestraat – Karel De Goedelaan—Aartrijkestraat–rond punt – ’s
Gravewinkelstraat- Oostendestraat- Burg - Beerstsraat – Spinneschoolstraat- ConsciencepleinBoeiaardstraat- Bassinstraat- Elisabethlaan - Tinneburgstraat - Ruddervoordestraat – Bosdreef –
Torendreef -- Regenbeekweg- Ventweg Zuid- Keibergstraat—Sint-Jozefstraat RECHTS- rond puntIndustrielaan

Halve marathon en marathon 20u00
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3194702

1° ronde: is de startronde marathon en tevens het volledig parcours van de halve marathon!

Centrum Veldegem

Torhout:
( Industrielaan - Bruggestraat )– Karel De Goedelaan—Aartrijkestraat–rond punt – ’s
Gravewinkelstraat- Oostendestraat- Burg - Beerstsraat – Spinneschoolstraat- ConsciencepleinBoeiaardstraat- Bassinstraat- Elisabethlaan - Tinneburgstraat - Ruddervoordestraat Groenhovestraat – Ruitjesbosstraat tot onder viaduct ventweg- LINKSAF- Ventweg NoordLINKSAF- Regenbeekweg-Korenbloemstraat- BergenstraatRuddervoorde - Oostkamp: Bergenstraat-Hertog Vanclevenstraat-Hogestraat-Veldegemsestraat
Veldegem - Zedelgem: Koningin Astridstraat – Rembertstraat – Krombekestraat—
Hapkenstraat-- Rembertstraat- Bergenstraat -Belledreef
Torhout: Cijnsdreef – Luchtstraat – Korenbloemstraat – Ruitjesbosstraat – onder viaductGroenhovestraat - Donaustraat - E. Claeslaan –Hugo Verriestlaan—Sint-JozefstraatBruggestraat-- Karel De Goedelaan :Aankomst voor de halve marathon

Lokale lus marathon (na halve marathon)
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3117290

Torhout:
Karel De Goedelaan—Aartrijkestraat–rond punt – ’s Gravewinkelstraat- Oostendestraat- Burg Beerstsraat – Spinneschoolstraat- Conscienceplein- Boeiaardstraat- Bassinstraat- Elisabethlaan Tinneburgstraat - Tuinstraat - Bollestraat- Koddaartstraat – Koolskampstraat- Dweersstraat –
Parkstraat – Kwaplasstraat - Ruddervoordestraat- Kersouwkensstraat - Bosdreef Groenhovestraat - Donaustraat - E. Claeslaan – Hugo Verriestlaan—Sint-JozefstraatBruggestraat-- Karel De Goedelaan

WANDELTOCHTEN
Wandelen is de voorbije jaren écht 'in' geweest! Dat kan ook moeilijk anders, want samen met fietsen
was dat zowat de enige sportieve uitlaatklep die we hadden tijdens de coronajaren. Het wordt dus
uitkijken of de mensen het wandelen beu geworden zijn, of juist weer uitkijken naar een echt
wandelevenement dat ze al te lang hebben moeten missen. Als er al een aanwijzing te vinden is in het
aantal voorinschrijvingen dan belooft het dit jaar een topper te worden, want op dit ogenblik zitten we
ruim boven de cijfers van de voorinschrijvingen in 2019.
Eerlijkheidshalve moet ik hier twee kanttekeningen maken. We hadden in 2020 al een dikke 500
voorinschrijvingen die we in vouchers omgezet hebben. Dat kan één verklaring zijn voor de hoge cijfers
en we hebben sinds dit jaar ook gekozen voor een limiet op het aantal inschrijvingen én er kan alleen
via voorinschrijving tot 10 juni deelgenomen worden aan de 100 en 42 km wandeltocht. Precies in deze
disciplines liggen de voorinschrijvingen ver voor op de cijfers van 2019, maar dat geldt evenzeer voor de
21 en 10 km wandeltochten. Meteen heb ik hier ook twee van vijf nieuwigheden toegelicht!

100 km
De 100 km is dit jaar in een compleet nieuw jasje gestoken. In 2019 stelden we vast dat we op sommige
plaatsen opstoppingen kregen bij de bevoorradingspunten in de aanvangskilometers. Vandaar de eerste
ingreep in Groenhove bos, waar de 42 en 21 km snel afgesplitst worden van de 100 en 10 km om eerst
een lus naar Baliebrugge te maken. Daardoor ontstaat er meer afstand tussen de deelnemers op weg
naar Veldegem en meer bepaald in het Plaisiersbos, waar de wandelpaden redelijk krap bemeten zijn.

Na Veldegem volgt het domein Hoogveld dat op een ander manier doorkruist wordt en meteen daarna
volgt een nieuwe verbinding naar het Merkemveld en de bevoorrading in het scoutsdomein. Omdat in
2019 hier de grootste opstopping zat, sturen we de 42 km eerst naar de hoofdcontrole in de Groene
Meersen, zodat de langeafstandswandelaars hier veel meer gespreid zullen langs komen. Via Doeveren
en de Breidels arriveren we voor een eerste maal in Oostkamp, dat dit jaar een centrale plaats inneemt
in het uitgetekende parcours.
Op weg naar Waardamme en Hertsberge is er ook voor een nieuwe route gekozen, mede door de
realisatie van een nieuw knooppuntennetwerk in het Kampveld dat ons toelaat om nog meer bos en
natuur in de wandelroute op te nemen. Ook op weg naar Beernem werd wat gesleuteld aan de
omlopen, met steeds dezelfde gedachte voor ogen: verkeersvrije, onverharde, natuurrijke wandelpaden
aanbieden!
De meest ingrijpende wijziging zit in het traject tussen de eerste bagagestop in Beernem en de tweede
bagagestop in Sint-Michiels Brugge. Vanaf Moerbrugge trekken we dwars door Oostkamp via de
Leiemeersen, de bossen rond kasteel Gruuthuse, het gemeentelijke park De Valkaart en het centrum
van Oostkamp waar we een bevoorrading organiseren in de erfgoedmolen ‘De Wieke’. Daarna gaat het
via mooie dreven naar Het Magdalenagoed op de grens tussen Loppem en Sint-Michiels, gevolgd door
een eerste passage door Tillegem Bos.
Dan volgt de klassieke kastelenroute langs Tillegem, Tudor en Beisbroek, weliswaar voor een stuk langs
nieuwe en veiliger wandelpaden. Op weg naar Aartrijke volgt een langere passage door het
Vloethemveld en als uitsmijter een compleet hertekend slot door het kasteeldomein d’Aertrijcke met
de nieuwe verbinding naar de Groene 62 en een slotstuk langs de Industrielaan om zo de eindmeet aan
De Mast te bereiken.
De prijs-kwaliteitsverhouding van de organisaties van vzw De Nacht wordt alom geprezen. Daar
bovenop komt ook nog eens de service van een uitgebreide en gevarieerde bevoorrading, een dubbele
bagagepost, het gratis T-shirt, de saunawaardebon, met dank aan Caldare en Villa Aqua, en een
cadeautje van onze nieuwe sponsor Hydro. Belangrijke opmerking: op 17 juni kan er voor de 100 km
en de 42 km niet meer ingeschreven worden, de voorinschrijvingen sluiten onherroepelijk op 10 juni!
Op 17 juni gaan we wellicht ook recordcijfers neerzetten voor de 42 km wandeltocht, waarvoor de
inschrijvingen zelfs verdubbeld zijn. Opvallend, zowat de helft van die inschrijvingen zijn dames, een
merkwaardig fenomeen bij het langeafstandswandelen!!
Wie denkt dat hiermee alles gezegd is over de nieuwigheden, heeft mis! In samenwerking met De
Watergroep proberen we een maximum aan watertaps en waterzuilen te installeren, om iedereen de
kans te bieden de waterfles of drinkbus bij te vullen zodat we de afvalberg aanzienlijk kunnen
reduceren. Dit past perfect in de ecologische visie die we de voorbije jaren uitgetekend hebben en
concreet gemaakt hebben met de aankoop van het plantgoed voor een bosje van Natuurpunt Torhout in
de buurt van Groenhove Bos.
Los van de gewijzigde parcours zijn er nog wat nieuwigheden te melden voor de wandelaars in de 41 ste
Nacht van Vlaanderen:
▪ Elektronisch inschrijven en betalen via onze website met ondersteuning van Cronolive.
▪ Borstnummers met chip voor elektronische tijdsregistratie op de 42 en 100 km.
▪ Nieuw is ook dat we geen diploma's meer afprinten bij aankomst, maar de mogelijkheid bieden
om het diploma digitaal op te vragen, met vermelding van de tussentijden. Dit geldt voor de 100
km en de 42 km en betekent meteen ook dat er onderweg niet meer gestempeld zal worden.
▪ Daginschrijvingen zijn enkel mogelijk voor de 21 en 10 km wandeltocht tussen 17 en 20 u

42 km
Zoals hier al aangestipt werd is ook op deze afstand ingrijpend gesleuteld aan het parcours. Een
alternatieve route door Groenhove Bos op weg naar Baliebrugge (samen met de 21 km) en een andere
verrassende route van en naar de Groene Meersen en het Merkemveld. Na de laatste rustpost in de
Bosserij in Veldegem volgt een nieuw slot via de Ruitjesboswegel en de kerkwegels en wandelpaden
van Torhout-Oost. Dat is ook het traject dat de 10 km Mininacht volgt, met als toetje een laatste
rustpost en bevoorrading op het Amazoneplein, waar we op de medewerking van Natuurpunt Torhout
kunnen rekenen.
- Op weg naar de hoofdcontrole in de Groene Meersen gaan we eerst langs het mooie natuurpad
doorheen de Industriezone ‘De Arend’ en de Vloethemveldzate. Na de Groene meersen volgt het
kasteelpark ‘Ter Loo en de Vloethemveldzate (bis).
- Het Merkemveld wordt bereikt via een nieuw wandelpad langs het bufferbekken aan de Pierlapont.
Door het hertekende parcours wordt er ook een groter stuk van het Merkemveld doorkruist vooraleer
de tweede passage door het domein Hoogveld aan de beurt komt.
- Om al dit moois in de route te integreren, hebben we een extraatje van anderhalve kilometer
toegevoegd, onder het motto: ‘In de Nacht van Vlaanderen, krijg je altijd meer waar voor je geld!’

21 km
Voor velen is deze wandelafstand nog de grote onbekende van de 'Nacht', maar ook deze tocht heeft
heel wat te bieden: Deze afstand volgt het parcours dat de 42 km deelnemers onder de voeten
geschoven krijgen tussen Torhout en Veldegem. Nieuw is dat de lus richting Baliebrugge eerst komt en
dat na de rustpost in De Bosserij een nieuwe route naar de finish uitgestippeld werd langs de kerkwegels
en paden van Torhout-Oost. Net zoals bij de 42 km is het resultaat een extra toegift van - in dit geval ruim twee kilometer!
Over de overige wandeltochten kan ik kort zijn. De traditionele 10 km Mininacht blijft, op de passage
door Groenhove Bos na, ongewijzigd. Ook de deelnemers aan de 21 en 10 km wandeltocht krijgen weer
het prachtige Nacht T-shirt met een actuele tekening van O-Sekoer en onderweg krijgen ze gratis
bevoorrading met Vital Nougat, Vondelmolen peperkoek en frisdrank.
Voor de andere afstanden komt daar nog Spa, Pepsi Cola, Ice Tea, Grany, suikerwafels, belegde
broodjes, yoghurt, fruit, krentenbollen, chips, koffie en thee bovenop. In de omgeving van Groenhove,
Veldegem en in Torhout zorgen we samen met stad Torhout voor de nodige muzikale ambiance.

Batjestocht
Zaterdag 18 juni is er de 25ste Batjestocht. Die wandeltocht richting Wijnendale wil de traditionele
wandelaars in contact brengen met de helden van de 100 km door grote gedeelten van het parcours te
laten samenvallen met het slot van die legendarische 100 km tocht. Deelnemers betalen slechts
anderhalve euro (leden) of drie euro (niet-leden) voor dit zaterdagse luik van de wandeltweedaagse. Dat
ook hier een nieuw parcours in elkaar gestoken werd met de primeur van het landschapspark ’t Hoge
Water en de klassieke ingrediënten van de Groene 62 en het kasteel d'Aertrijcke, met keuze uit 5
afstanden (7-11-14-20-25 km), hoeft niemand te verbazen!

41ste NACHT VAN VLAANDEREN
RUSTPOSTEN 100 km WANDELEN / MARCHE

afstanden – openingsuren
distances – heures d’ouvertures
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Afstand – plaats / Distance - lieu
4,6 km Ingang VIRGO FIDELIS Bosdreef 5 Torhout (!)
Sampling Ice Tea
6,7 km GROENHOVE splitsing Ventweg Zuid Torhout (!)
Vondelmolen peperkoek + flesje SPA
11,4 km DE STAPSTEEN
Kon. Astridlaan Veldegem
Banaan / Fruityoghurt /
watertap
17,8 km MERKENVELD Merkenveldweg
Zedelgem
Pepsi Cola / suikerwafel /
watertap
25,7 km Zaal Nieuwburg Nieuwburgstraat 3 Oostkamp
VITAL nougat / Roemeens koekje / water
31,0 km zaal WARA Beekstraat 2 Waardamme
+
Koffie / thee / gebak
watertap
37,3 km ‘T BLUVERTJE Rapaertstr. 11a Hertsberge
GRANY koek /
flesje water
44,0 km St.-Amandus sporthal Reigerlostraat 10
Beernem
Ice Tea / Krentenbol / water
50,9 km cc De KLEINE BEER Marichalstr. 5 Beernem
BAGAGE 1 koffie / thee / belegde broodjes +
58,0 km ZUIDLEIE V. Hennemanstraat 1
Oostkamp
Pepsi Cola / suikerwafel /
water +
64,8 km De Wieke (molen) Brugsestraat 7 Oostkamp
Fruityoghurt /
flesje water
72,6 km IMMACULATA Inst. (refter) Kon. Astridlaan 4
Sint-Michiels-Brugge
BAGAGE 2 +
Koffie / thee / belegde boterham / water
80,1 km BEISBROEKhoeve Zeeweg 90 Sint-Andries
+
Banaan / zakje chips /
flesje water
86,6 km tent Vloethemveld Snellegemdreef Zedelgem
(!)
Pepsi Cola / chocoladebol /
waterzuil
91,8 km voetbalkantine VV AARTRIJKE Aartrijkestraat +
Flesje Fuse Tea / GRANY /
waterzuil
97,9 km Kantine SK Torhout, Steenveldstraat Torhout
Ice-tea / water
Finish: 100 km: zaal DE MAST TORHOUT
+
T-shirt-Medaille-Saunabon- geschenk Hydro

open - ouvert

20.40 – 22.00 u
20.55 – 22.25 u
21.20 – 23.15 u
21.50 – 00.15 u
22.40 – 01.30 u
23.15 – 2.40 u
23.55 – 4.30 u
00.45 – 6.15 u
01.35 – 8.15 u
02.25 – 9.45 u
03.10 – 12.00 u
04.00 – 13.45 u
04.50 – 15.30 u
05.45 – 16.45 u
06.15 – 18.00 u
06.45 – 19.15 u
07.15 – 20.15 u

(+) : Rode Kruis Verzorgingspost / Croix Rouge / Medical Assistance
( ! ) deze posten zijn niet bereikbaar voor volgers !!! (afgesloten, verkeersvrij parcours)

41ste NACHT VAN VLAANDEREN

Afstanden, Rustposten, Openingsuren
Marche de 42 km Wandeltocht
Distances, Ravitaillement / Heures d’ouvertures
Nr.

Km.

1

4,6

Rustpost
Postes de Ravitaillement
GROENHOVE

(Bosdreef 5 Torhout)

Sampling Ice Tea

2

VONDELMOLEN PEPERKOEK /

20.40 uur
21.20 uur

FLESJE SPA

15,9 De STAPSTEEN (centrum Veldegem)
VELDEGEM
(koningin Astridstraat)
BANAAN / Fruityoghurt /

4

(!)

10,0 BALIEBRUGGE (Baliebruggeplein)
RUDDERVOORDE

3

Open /
Ouvert

22.15 uur

WATERTAP

24,1 Zaal Groene Meersen
ZEDELGEM
(Stadionlaan)

23.00 uur
(+)

BELEGDE BROODJES / KOFFIE – THEE - WATER

5

29,5 MERKENVELD (Hopper jeugdcentrum)
ZEDELGEM
(Merkemveldweg)
SUIKERWAFEL / PEPSI COLA /

6
7

WATERTAP

35,4 De BOSSERIJ sportcentrum
VELDEGEM
(Acaciastraat)
ICE TEA / KRENTENBOL /

42,2 Amazoneplein
TORHOUT

23.45 uur
(+)

00.25 uur

WATERTAP

(Vesderstraat)

(!)

01.15 uur

VITAL NOUGAT

9

43,6

Finish
Sporthal De Mast Torhout

(+)

tot 07.00 u

T-SHIRT / HYDRO geschenkje / SAUNA bon

(+) Rode Kruis Hulppost / Assistance Médicale Croix Rouge / First Aid
( ! ) deze plaatsen zijn niet bereikbaar voor volgers (afgesloten parcours)

Wandeltocht 100 km (= 100,0 km)

72,6
80,1

58,0

64,8

50,9

86,6
25,7

17,8

8
91,8
11,4

44,0
31,0
37,3

97,9

6,7

100,0
4,6

TIJDSREGISTRATIE
0,0
25,7
50,9
72,6
100,0

Start: Sportstadion
Nieuwburg Oostkamp
Kleine Beer Beernem
Immaculata St.-Michiels
Zaal De Mast Torhout

SCAN
SCAN
SCAN
SCAN
SCAN

BAGAGE 1
BAGAGE 2

Wandeltocht 42 km (= 43,6 km)

RUST

BEV

BEV

RUST

T

BEV
Start / Finish
Zaal De Mast

BEV

V

BEV

Wandeltocht 21 km (= 23,3 km)

RUSTPOST

BEV

START / FINISH

zaal De Mast

BEV

START
BEV
BEV
RUST
BEV
FINISH

Sportstadion
Virgo Fidelis, Torhout
Baliebruggeplein Ruddervoorde
Zaal De Bosserij Veldegem
Amazoneplein Torhout

Zaal De Mast Torhout

BEV

Skeelerpiste
Sampling drank
Vondelmolen peperkoek / flesje water
Suikerwafel / Ice Tea / water
VITAL nougatreep
T-shirt / Saunabon / geschenkje Hydro

0,00
4,6
10,0
15,1
21,9
23,3

+4,6
+5,4
+5,1
+6,8
+1,4

TOT SLOT

GOED DOEL 2022
In 2022 steunen we met vzw De Nacht de vzw PARKILI die patiënten met de ziekte van Parkinson helpt
om hun sportieve droom waar te maken. Dr. Jen MAES licht de werking van vzw Parkili toe, na de
voorstelling van de loopwedstrijden en de wandeltochten.

ANIMATIE OP DE MARKT en LANGS HET PARCOURS
Traditioneel kan je tijdens de 'Nacht' niet alleen sportief aan je trekken komen, maar je ook helemaal
laten gaan op het muzikale gedeelte dat dit jaar het Stadspark van Torhout opfleurt tijdens de Nacht van
Vlaanderen. Op de affiche staan dit jaar:
-

Retro Fun Coverband
BELLE PEREZ
2 FABIOLA

Langs het parcours wordt ook weer muzikale ambiance gemaakt door het Harmonieorkest van het
Houtland, die mobiel de lopers en de wandelaars komen aanmoedigen met opzwepende deuntjes en
gezellige meezingers! Ook de jongens van 't Klein Muziekstje zullen onderweg voor een muzikaal duwtje
in de rug zorgen.
Ook in Veldegem zullen de lopers en wandelaars weer vergast worden door een serenade van de
fanfare en op het marktplein komt ook heel wat leven in de brouwerij nu zowel lopers als wandelaars
daar voorbij trekken. Opzwepende beats en stevige discodeuntjes zullen daar de doortocht van de
Nacht van Vlaanderen muzikaal ondersteunen!
Daarna wacht voor de wandelaars de nachtelijke stilte in de bossen van het Hoogveld, Merkenveld en
Doeveren terwijl de lopers het bruisende hart van Torhout weer opzoeken...

INLICHTINGEN ?
Voor inschrijvingen en informatie over de loopwedstrijden en wandeltochten: WWW.NVV.BE
Specifieke vragen in verband met lopen: André Mingneau: amos@marathons.be
Voor de wandeltochten kan je steeds terecht bij Dirk Verduyn: dirk.verduyn@skynet.be 0476 590873
organisatie:
vzw De Nacht

Wollestraat 6 bus 1

8820 Torhout

nachtvv@proximus.be

MET DANK AAN ONZE SPONSORS & PARTNERS

