
Verslag van onze wedstrijd 

 zondag 14 maart 2010  :  RunDoggyRun  

Op (en rond) het sportcentrum "De Lichten", Kloosterveldstraat te Booischot. 

 Zaterdag na een halve dag zwoegen, was iedereen zo goed als klaar met zijn taak  

o in de keuken was een lekkere soep bereid  

o alle aanwezigheidsprijzen waren klaar voor 249 deelnemers (wat reserve 

ingebouwd)  

o de tenten opgezet en het parcours afgezet  

 Zondagmorgen was iedereen nagenoeg relaxed (?!) en waren we klaar om een naar 

schatting 150 à 200 deelnemers te ontvangen - groot was dan ook onze verwondering dat 

dit aantal reeds bereikt was toen er nog meer dan 1 uur inschrijvingen mogelijk waren - 

uiteindelijk braken we dan ook het record aantal deelnemers in de geschiedenis van het 

bestaan van de VCF !!!!  279 inschrijvingen !!!  

 Gelukkig hadden we 2 dierenartsen voorzien want iedereen moest met zijn hond ter 

controle vooraleer men kon inschrijven en op het inschrijvingssecretariaat hadden we 3 

resolute en ervaren dames gezet - dus ook daar geen problemen.  

 De catering had wel pech want de soep waar ze met 5 personen een hele zaterdag aan 

gewerkt hadden, was niet meer geschikt voor consumptie, maar er werd snel voor een 

alternatief gezorgd en dat bleek samen met de hamburgers, hotdogs en jenever vlot van 

de hand te gaan.  

 Het sportieve gedeelte ging om 13u van start, maar daar waren we ook vrij gerust in 

want na de verkenning van het parcours hoorden we overal bewondering en 

goedkeuring, mede omdat we veel afwisseling hadden ingebouwd (piste, veldwegen, 

bos) en hier-en-daar een modderbad.  Er werd door de vele deelnemers hun beste 

beentje/pootje voorgezet  

 De kantine bleek te klein om de grote toevloed aan deelnemers te herbergen en tijdens 

de prijsuitreiking was het dan ook drummen geblazen om vooraan de prijzen af te halen  

 's Avonds werd met de bereidwillige medewerking van zowat iedereen het gebeuren 

opgeruimd, zodat maandagmorgen enkel de laatste nadar-hekkens moesten opgehaald 

worden.  

 Opgemerkt :  

o voornamelijk de kids- en fun-reeks mocht op veel bijval en supporters rekenen  

o we mochten veel bekenden en omwonende begroeten die ons wat kwamen 

steunen - dat doet deugd hé  

o de warme douches van begin tot einde konden op veel bijval rekenen  

o de pluim die we kregen van zowel VCF-bestuur als van vele deelnemers voor de 

"prachtige" organisatie van deze 1e Run Doggie Run deed ons vergeten dat we 

eigenlijk "stikkapot" waren  

o iedereen was 's avonds al bezig met de punten aan te halen die we de volgende 

keer nog beter zouden kunnen doen - dus dat beloofd  

o de puike en bewonderenswaardige inzet van al onze medewerkers die dit 

evenement deed slagen   

o Voor de lokale deelnemers was dit veelal de eerste kennismaking met de sport, 

maar hopelijk de aanzet om dit meer te gaan doen en alvast samen met ons 

wekelijks te komen trainen 

 Foto's van verschillende fotografen zijn te bekijken via onze foto-pagina !  


