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Gerry Vermeylen begon op zijn 20e met lopen, na actief te zijn in de wielersport. Al snel was hij gebeten door het 

marathonvirus en had hij 19 marathons gelopen. Hij liep zijn beste marathon in Antwerpen in 1994 in een tijd van 3 

uur 28 minuten en 7 seconden. Door blessures loopt hij nu heel wat minder, maar dankzij zijn eigen joggingclub, de 

Demerdijklopers, en de organisaties van verschillende ultra's en marathons heeft hij een nieuwe bezigheid gevonden. 

Je organiseert dit jaar de Klavertjevier marathon 

en ultra én volgend jaar de 6 uren van Langdorp. 

Kunnen we stellen dat je je als organisator richt 

naar de ultralopers? 

Inderdaad, ik richt me tot de ultralopers. 

Is dit gekomen omdat er vraag naar was, of vanuit 

een persoonlijke interesse in het ultralopen? 

Sinds de jaren 1990 heb ik me begeven in de 

marathonwereld. De lange duurlopen, LSD’s, 

trainde ik samen met ultra-loper Dirk Ballon. Dirk 

was in Scherpenheuvel komen wonen en behoorde 

tot de top ultralopers op de 100 km en de 24-uren. 

Zo werd ik ook gebeten door het virus en kwam ik 

in het kleine ultrawereldje terecht. Maar het 

duurde wel nog tot 2010 vooraleer ik mijn 

allereerste ultra liep. Gezien het feit dat er zo 

weinig ultralopen georganiseerd worden in België, 

leek het me een uitdaging om zelf een 6-uur 

wedstrijd te organiseren op een uniek parcours. 

 Je hebt lang gewacht om zelf een ultra te lopen. 

Kwam dit doordat er zo weinig ultralopen in België 

zijn, of waren er andere redenen? 

Ik had schrik om de stap te wagen. Ultralopers 

trainen veel kilometers. Het aantal trainings-

kilometers was toch wel een van de punten 

waardoor ik twijfelde om te stap te wagen. 

Daarnaast heb je ook nog het gezinsleven. 

 

 

 

  

Je bent al jaren in de ultrawereld, maar toch heb 

je gewacht tot 2016 om een ultra te organiseren. 

Zijn daar redenen voor of heb je vroeger ook al 

ultra's georganiseerd? 

Ja. Ik liep zelf nog wedstrijden en het lopen van 

deze wedstrijden, aangevuld met het gezinsleven, 

was niet combineerbaar met het organiseren van 

ultralopen. 

Je laat maar maximaal 100 deelnemers toe op je 

wedstrijden. Is dat vanwege organisatorische re-

denen of word je dit opgelegd?  

Dit wordt ons opgelegd door de politie. 

Zijn er zaken waar je op let om kosten te bespa-

ren? 

Neen. 

Heb je nog andere organisatorische ambities? 

Er broeden nog wel plannen, maar deze moeten 

eerst nog uitgewerkt worden. 

 

Bedankt voor het interview Gerry. 

We wensen je nog veel succes met het 

organiseren van loopwedstrijden. We kijken ook 

al uit naar je deelname in Aalter! 

Kevin Simons 
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