V.l.n.r. verantwoordelijke team ontspannen Evie Beyers, burgemeester Lieven Vanbelleghem,
sportfunctionaris Dennis Verhoustraete, schepen Eddy Vanakcer en schepen Dominique
Cool. © RV

Loop-, wandel- en fietsevenement
Lakosta dit jaar in een coronajasje
LANGEMARK-POELKAPELLELakosta, het jaarlijkse loop-, wandel- en fietsevenement van de
gemeenten Staden, Kortemark en Langemark-Poelkapelle, vindt dit jaar plaats in een coronaversie.
“Van 2 tot 18 april kunnen sportievelingen op het door hen gekozen tijdstip lopen, wandelen en
fietsen in de regio, langs tal van bepijlde routes.”
Lopen
De halve marathon start en eindigt aan het sportcentrum in de Boezingestraat in Langemark. “Tijdens
de bepijlde tocht laten we de loper de mooiste hoekjes van de streek zien”, aldus de organisatoren.
“Competitiebeesten die over een Strava-account beschikken, kunnen zich onderling meten met nieuw
aangemaakte Strava-segmenten. Je komt de start- en stoppunten tegen via borden op de route.” In de
deelgemeenten van Langemark-Poelkapelle starten kleinere looproutes van 8,5 tot 15 km. De routes
starten telkens aan de kerk.

Wandelen
Er is een ruime keuze aan wandelroutes met verschillende routes over de drie gemeenten. De
wandelaar kan gemakkelijk verschillende routes aan elkaar verbinden. Alle routes zijn vanaf 2 april te

vinden op de website www.lakosta.be. “Inschrijven is niet nodig. Voor de wandelroutes zijn er geen
startplaatsen voorzien. Je pikt telkens in op de route.”

Fietsen
Naast de traditionele fietsroutes van 70 en 100 km zijn er dit jaar twee mountainbiketochten van 45 en
63 km. De fietsroutes starten en eindigen op de markt in Langemark.

Gezinnen kunnen met Jaek en Nink op roverstocht. De route is in totaal 28 km lang en is
bewegwijzerd met zeshoekige bordjes met de figuurtjes van Jaek en Nink. De route heeft twee
startpunten: aan de dienst voor Toerisme in Houthulst en aan het Guynemerpaviljoen in Poelkapelle.
Alle routes en gpx-bestanden staan online vanaf 2 april op www.lakosta.be.

