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Joeri Schepers, beter gekend als Running Cremke, begon te lopen in 2006. Hij deed zijn eerste marathon in 2008. In 

2009 voltooide hij zijn eerste ultraloop. In datzelfde jaar ontdekte hij het bestaan van de Spartathlon. Sedertdien bouwt 

hij stelselmatig de trainingen op om hier ooit aan te mogen deelnemen. De Spartathlon succesvol voltooien zou de 

kers op de taart betekenen. 

 

Hoe ben je ertoe gekomen om iets te organiseren? 

Eind 2009 vroeg Erik Carette aan mij of ik het zou 

zien zitten om samen met hem een 6 uur-loop te 

organiseren. En zo waren we vertrokken. Op 11 juli 

2010 ging de eerste “6 uur van Aalter” door. 

Heb je problemen ondervonden tijdens je eerste 

organisatie? 

Ik ondervond niet alleen problemen tijdens mijn 

eerste organisatie, maar telkens opnieuw. Elke keer 

was er wel iets anders. Vrijwilligers die afmelden, 

de gemeente die een verkeerd pad klaarmaakt om 

op te lopen, de regen die een paadje moeilijk 

beloopbaar maakt, de tijdsregistratie die niet 

werkt, extra drank voorzien vanwege het warmere 

weer, ... Organiseren is juist flexibel zijn en 

bijsturen volgens de situatie van het moment. 

 Welke editie vond je persoonlijk de mooiste?  

Van al de organisaties die ik tot hiertoe heb gedaan, 

vind ik de “Bossen van Vlaanderen Trail” (samen 

met de “Radio Trail” en de “Blekkerbos Trail”) de 

mooiste. Hiervan was nog maar één editie. Dit is 

voor mij de mooiste editie omdat ik veel van deze 

trail hou. Anderzijds heeft 6 uur rondjes draaien te 

midden van veel bekenden ook iets bijzonders. 

Probeer je iets te bereiken met je evenementen? 

“Ultralopen door ultralopers voor ultralopers” is 

het motto. Ik ben fier iemand als Veerle Beernaert, 

Patricia Vandaele en Katrien Rogiers te hebben 

gemotiveerd om de stap te zetten naar het 

ultralopen. Er zijn er nog, maar deze springen er uit 

omdat ze niet enkel persoonlijk sterk presteren, 

maar ook nationaal of zelfs internationaal. Ik hoop 

het ultralopen verder populairder te kunnen 

maken. Na 5 jaar “6 uur van Aalter” merk ik nu 

reeds op dat een dergelijke organisatie er voor 

zorgt dat er meer aan ultralopen gedaan wordt. 

Niet alleen de kwantiteit, maar ook kwaliteit vaart 

er goed bij. 

Wat mogen we in de toekomst nog verwachten? 

De gemeente keurde het parcours voor de 6u/24u 

reeds goed. We mochten eveneens de openbare 

weg voor iets meer dan 24 uur innemen. De 

aanvraag naar de KBAU (VAL) is binnen. Wie weet 

een Belgisch Kampioenschap in Aalter. Zelf zou ik 

graag de 2 Belgische Kampioenschappen in het 

ultralopen in Aalter organiseren. Maar voorlopig 

heb ik nog niet iedereen op dezelfde lijn als ik zou 

willen. 

Waar moeten organisators van loopwedstrijden 

volgens jou op letten? 

Om te kunnen blijven bestaan is het financiële 

aspect belangrijk. Daarom zijn we klein begonnen 

en roeien we met de riemen die we hebben. Zorg 

er ook voor dat je een back-up hebt voorzien voor 

jezelf als organisator. De organisatie “6 uur van 

Aalter” doet het op dit vlak momenteel niet goed, 

maar ik ben er wel mee bezig. 

Bedankt voor het interview Joeri. 

We wensen je nog veel succes met het 

organiseren van loopwedstrijden. We kijken al uit 

naar je deelname aan de Spartathlon! 

Kevin Simons 


