
Stel jezelf eens voor. 

Ik ben Anne Jacobs, 34 jaar jong, doch-

ter van René Jacobs en Chris Van Loo-

ck. Getrouwd met Dries en mama van 

Daan en Kaat. Ik werk als verpleegkun-

dige op de afdeling Geriatrie in het UZ 

Gent en woon in Asper.  
 

Wat zijn je sterkste en zwakste eigen-

schappen als mens? 

Sterk: behulpzaam  

Zwak: soms niet assertief genoeg. 
 
Wat is je lievelingsgerecht en -

drank? 

Vol-au-vent met frietjes en een tonic, of 

champagne of Cremant d'Alsace als ik 

niet met de auto moet rijden. 
 
Wat zou je doen als je 1 miljoen euro 

wint met de lotto? 

Meer op reis gaan (oa naar Australië en 

Nieuw-Zeeland), wat opzij zetten voor 

de kindjes en eens gaan shoppen. 
 
Welke andere hobby’s heb je? 

Fietsen en TV/film-kijken. 
 
Wie zijn jou idolen? 

Alle mama's over de hele wereld: kin-

deren krijgen en er alles voor over heb-

ben om ze al de mogelijkheden te ge-

ven die ze verdienen en dat in alle om-

standigheden. 
 

Wie of wat haat je? 

Geweld, schijnheilige mensen, onrecht-

vaardigheid en dronken chauffeurs. 
 
Welke muziek hoor je het liefst? 

Alles waar ik kan op dansen of goede 

meezingers. 
 
Welk is jou lievelingskleur en -dier? 

Kleur: rood  

Dier: Spike (onze bijna 13j oude hond). 
 
Van welke sport heb je een afkeer? 

Boksen en andere gevechtsporten. 
 
Wat zijn jou favoriete TV-program-

ma’s? 

Scheire en de Schepping, Mag ik u kus-

sen? en All Saints (beste ziekenhuisse-

rie ooit). 
 
Met wie zou je graag eens een avond-

je op stap gaan? 

Acteur Jonas Van Geel of de bende van 

Safety First. 
 
Wat neem je mee naar een onbe-

woond eiland? Zou liever niet gaan 

maar als het niet anders kan: Zeep, WC

-papier, een muggennet, een waterdich-

te tent, een warme slaapzak, een radio 

en de mensen die ik graag zie. 

Waar ga je het liefst op vakantie? 

Canada is geweldig mooi en Duitsland 

en Oostenrijk ook (en bovendien iets 

dichterbij), maar het is er overal even 

lekker eten! 
 
Wat zijn tot nu toe de schoonste da-

gen van je leven? 

Het is waarschijnlijk ongelooflijk cliché 

maar echt waar: de geboorte van de 

kindjes. 

Welk is de grootste stommiteit die je 

ooit begaan hebt? 

In Oostende met de auto parkeren op 

een slecht aangeduide parking voor 

mobilhomes. 
 
Probeer jezelf samen te vatten in 6 

woorden. 

Empatisch, positief, geduldig, doorzet-

ter, lief en feestbeest! 
 
Wanneer en waarom ben je beginnen 

lopen? 

Wanneer weet ik niet meer precies, 

maar ik vermoed vanaf dat ik mocht 

meedoen aan wedstrijden en waarom: 

omdat het met de paplepel (of was het 

de borstvoeding?) werd meegegeven. 
 
Hoe vaak en hoeveel loop je? 

Momenteel 2x/week ergens tussen de 

30 en de 45 minuten per keer. Wil dit 

graag optrekken naar 3x/week, maar de 

Finse piste in Gavere is niet verlicht en 

ik loop niet graag in het donker. 
 
Wat is je favoriete loopafstand? 

6 of 7km. 
 
Heb je een looptip voor de andere 

leden?  

Geen excuses zoeken om niet te moeten 

lopen, gewoon je schoenen aandoen en 

vertrekken. Weer of geen weer. De 

voldoening achteraf is een mooie belo-

ning! 
 
Kun je een loopanekdote vertellen?  

Ooit liep ik in Veltem een jogging en 

van start tot aankomst werd ik voortdu-

rend ingehaald door iemand die heel 

snel liep, maar dan weer stopte om te 
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wandelen waarop ik haar dan weer 

voorbijliep. Toen ze de laatste honderd 

meter voor de aankomst nog maar eens 

probeerde om me in te halen plaatste ik 

een vernietigende versnelling en kon 

haar voor blijven … dat gaf wel een 

goed gevoel. 
 

Welke joggings of wedstrijden vindt 

jij het mooist of het best georgani-

seerd? 

Heb al een aantal jaar geen joggings 

meer gelopen, maar ik vind onze eigen 

Monumentenloop wel iets om trots op 

te zijn. 
 

Wat zijn jou beste prestaties? 

Dat ik er ooit 2 keer in geslaagd ben om 

de 20km van Brussel uit te lopen. 
 
Wat wil je nog bereiken? Misschien 

ooit een marathon lopen, als de rug en 

de knieën het zouden toelaten. 
 
Wat vind je van ons ledenblad? 

Zeer mooi, leuke reportages en prachti-

ge foto's. Met een hartelijke dankuwel 

aan de redactie voor het vele werk. 
 
Wat zou je veranderen als je het in 

onze club voor het zeggen had? 

Geen idee, ben blij dat er mensen zijn 

die dat vrijwillig op zich nemen en er 

hun tijd en energie willen insteken om 

het voor alle leden een toffe club te 

maken. 
 
Kies 1 van de 2. 

bergop of bergaf bergop 

tegenwind of meewind meewind 

zand of beton zand 
kort en snel of lang en traag lang en traag 

voetbal of wielrennen wielrennen 

spannende of losse broek spannende 

muts of pet muts 

douche of ligbad douche 

Leffe of Westmalle geen van die 
 
Wil je nog iets kwijt? 

Carpe diem. 


