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Niets dan lof voor eerste KBC Ieper Trail
1.200 deelnemers van de eerste KBC Ieper Trail hebben
zondagochtend een parcours van 8,5 kilometer gelopen
door de binnenstad langs 28 unieke locaties.
De zeven organisatoren van de KBC Ieper Trail keken met
stijgende verbazing hoe hun eerste loop uitgroeide tot een
evenement waarvoor 1.200 mensen inschreven. Maar
ondanks dat de organisatie grootser uitviel, bleef de beleving
zondag uniek.
‘Alles is vlekkeloos verlopen’, zegt een tevreden Mathieu
Dehaene die samen met zijn vrienden de urban trail op poten
zette. ‘We hadden gevreesd voor opstoppingen, maar door
de deelnemers in groepen te laten vertrekken met wat tijd
tussen hebben weinig lopers last gehad van de drukte. Er
worden al plannen gesmeed voor de toekomst, maar we
gaan nu eerst en vooral nagenieten van de vele
omhooggestoken duimen die we kregen aan de finishlijn.’
‘Het is alsof we de stad langs een andere kant gezien
hebben’, zeggen de enthousiaste deelnemers Dirk Couchez
(47) uit Kemmel en Mike Leire (39) die in het centrum van
Ieper woont. ‘Op vele plaatsen zijn we jaren niet meer
geweest en werden we terug gekatapulteerd naar vroeger, op
andere plaatsen kwamen we voor de eerste keer. We vonden
het een leuk concept. Het is een combinatie van sport en
ambiance. Je geniet van het joggen, van de sfeer en wat je te
zien krijgt.’
De Meersen
Zo trokken de organisatoren de deuren open van de vroegere culturele site van De Meersen en zorgden
daar voor een kronkelend parcours door lokalen en langs onkruid en bomen op de binnenkoer. In het
danscentrum Franky Maes konden de lopers zich aan een danspasje wagen. Het parcours ging dwars
door de statige Sint-Maartenskathedraal. Niet dat de deelnemers zich moesten haasten, maar het
aanvangsuur van de zondagse mis was hier wel de deadline. In de kelder van het Vleeshuis klonken
beats die deden terugdenken aan de legendarische avonden van het jeugdhuis dat daar was gevestigd.
In de Sint-Jacobskerk bracht het Banjo-orkest dan weer extra sfeer.

