
Motivering kandidatuur Dirk Vounckx voor de “Trofee voor sportverdienste 2019” 

 

35 jaar geleden, in 1984, vatte Dirk Vounckx - als gepassioneerd loper - het idee op om 

wat meer “leven” te brengen in Gelrode. Hij startte daarom – samen met enkele 

medewerkers die hij kon overtuigen om mee te helpen - met de organisatie van de 1ste 

“Stratenloop Gelrode”. Dit jaar is deze – oudste jogging van het “Joggingcriterium 

Aarschot” – dan ook al aan zijn 35ste editie toe. Met jaarlijks gemiddeld ongeveer 550 

deelnemers – waarbij naast de klassieke wedstrijden ondertussen ook jeugdreeksen 

georganiseerd worden – is dit ondertussen in de regio uitgegroeid tot een zeer 

gewaardeerde jogging die veel mensen – jong en oud – aanspoort om te lopen. 

Dirk wou echter meer mensen aanzetten om te sporten en meer bepaald om te lopen. 

Daarom startte hij in 2001 – samen met Willy – in Gelrode met de organisatie van een 

“Start to run” (en dit was voordat het door Evy Gruyaert een hype werd). Het jaar nadien 

vroeg de toenmalige sportdienst van Aarschot aan Dirk om de organisatie van de “start 

met lopen” voor Aarschot op zich te nemen. Ondertussen is de 19de editie aan de gang. 

Vele honderden (Groot)Aarschottenaren hebben ondertussen de loopmicrobe te pakken 

gekregen dankzij de enthousiaste, motiverende en begeleide trainingssessies die – als 

enige in de regio – 3 keer per week plaatsvinden. 

Omdat steeds meer deelnemers aan het “start met lopen” ook na de 10 weken bleven 

trainen en Dirk hen daarbij zoveel mogelijk wilde steunen en motiveren, besloot hij om op 

zoek te gaan naar sponsors voor de oprichting van een “recreatief loopclubje”. Tijdens de 

“Stratenloop Gelrode” van 2009 werd dit nieuwe “loopclubje” voor het eerst voorgesteld. 

Dit “loopclubje” – waarbij de nadruk ligt op het loopplezier eerder dan op de 

loopprestaties – bestaat ondertussen 10 jaar en telt jaarlijks tussen de 80 en 110 leden. 

Omdat bij Dirk enerzijds het “loopplezier” belangrijk is en de meeste joggings eerder 

prestatiegericht zijn en hij anderzijds iedereen wilde laten genieten van de pracht in en 

rond Gelrode wilde hij nog een stap verder gaan en ontstond het idee van een “vrije 

natuurloop” in en rond Gelrode. Andermaal wist hij enkele medewerkers te motiveren om 

dit project uit te werken en dit resulteerde in de “1ste vrije natuurloop Gelro(n)de” in 

2017. Voor de 2de editie werd beslist om ook wandelaars toe te laten tot deze 

organisatie zodat nog meer mensen werden aangespoord om op een gezonde manier te 

bewegen. Dit kende een succes en daarom zal de “vrije natuurloop Gelro(n)de” niet alleen 

voor joggers, maar ook steeds voor wandelaars blijven openstaan. 


