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Ten Geleide…
Dit is ons eerste Loperke van 2012. Een nieuw jaar zou niets zijn zonder
bewonderenswaardige voornemens en daarom geven we je een aantal tips en
mogelijkheden om daar aan te beantwoorden.
Wie zijn uithoudingsvermogen wil verbeteren moet minstens drie keer per week
twintig tot dertig minuten sporten.
Natuurlijk weet je dat maar doen is weeral wat anders !!!
Ons aanbod is er nochtans om vanaf 25 maart deel te nemen aan onze 15de
sessie “Free to run”. Heb je om één of andere reden moeten afhaken, neem
dan een dapper besluit om terug uw sportschoenen aan te trekken. Beloofd???
Vertel ook uw vrienden en familie over uw plannen en ga met hen een sportieve
uitdaging aan.
Maar wees ook realistisch en verwacht niet te veel in één keer. Je kunt je
conditie pas verantwoord opbouwen als je je lichaam niet forceert.
Rustig opbouwen is de boodschap.
En het is niet omdat je nog niet aan een marathon toe bent, dat je conditie niet
verbetert. Je zult snel merken dat je tijdens het bewegen minder snel naar
adem moet happen, dat je langer volhoudt en dat het vlotter begint te gaan.
Is het heel lang geleden dat je hebt gesport, of heb je twijfels over je
gezondheidstoestand, ga dan een langs bij je arts vooraleer je er in vliegt.
Er zijn bij onze Affligemse Recreatiesporters enkele nieuwigheden dit jaar, de
organisatie van een Joggingcriterium, meer uitleg bezorgt ons onze
ondervoorzitter en bezieler Hugo. Er zijn ook twee nieuwe jogbegeleiders
bijgekomen Lien en André, we wensen hen alle succes en motivatie toe.
Dan valt er in jullie agenda onze “3de Affligemloop” op 16 juni 2012 in vette
letters te noteren. En wie weet dat er geen volgende cursus E.H.B.O. voorzien
wordt. Ja, uw bestuur heeft nog heel wat in petto om er een sportief jaar voor
jullie van te maken. MEEDOEN is ons advies.
Leo
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EEN HALVE EEUW GELEDEN…
UIT ONZE SPORTGALERIJ

WILLY COCQUEREAUX
Een halve eeuw geleden was er in Teralfene een atleet genaamd Willy Cocquereaux.
Gans het dorp was wild enthousiast en overal prees men zijn
sportprestaties.
De sportjournalisten van toen hadden het er wel wat moeilijk
mee met de naam correct te schrijven en voor de radioreporters
onbegonnen werk om de naam goed uit te spreken.
Willy Cocquereaux kreeg veel belangstelling om de vele
wedstrijden die hij op zijn palmares schreef, maar nog meer
kwam hij in de kijker toen hij tussen twee perioden van intense
activiteit in zijn sportloopbaan een gedwongen rust kende., die
de sterkste karakters tot wanhoop zou hebben gedreven.
Tijdens die rust leverde Willy een inspanning , zonder
voorgaande in het leven van om ’t even welke atleet., om toch
maar weer te komen waar hij eens had gestaan.
Het hoeft ook niet gezegd dat hij later en nu nog de geschikte
raadgever is voor jonge atleten in Affligem en in ’t Pajottenland
en hen met raad en daad kan bijstaan in hun atletiekcarrière.
Hij weet wat lijden en vechten bij een sportman is en zijn
palmares blijft een getuigenis van zijn kunnen.
GROEI
Een schoolmakker, Rufin Bellemans, die in 1951 reeds had
deelgenomen aan veldlopen, wist Willy ervan te overtuigen dat
de “cross” wel zijn charme bezat.
Willy anderzijds had zijn makker op de speelplaats van de school destijds meer dan eens achter zich
gehouden.
Hij liet zich dan niet langer pramen en liep zijn eerste veldloop te Ternat.
Het werd een snoeperig sprintje tussen hem en zijn vriend met als uitslag: Willy 13de en Rufin 14de;
Dit ongeluksgetal in zijn uitslag zette hem aan verder te doen en “Mijnheer De Cleene”, toenmalig secretaris
van S.C. Anderlecht was er als de kippen bij om de 16-jarige knaap een aansluitingskaart van zijn Brusselse
club te laten tekenen.
Reeds in hetzelfde seizoen werd Willy een belofte en eindigde zelfs tweede in het Nationaal
Kampioenschap scholieren.
In 1952 deed hij het nog beter en werd primus in hetzelfde kampioenschap, nadat hij vierde eindigde in de
“Le Soir” voor jongeren.
Er zat werkelijk een logische lijn in zijn uitgroei. Een jaar na vorig genoemde prestaties, waarbij men ook
een titel van Belgisch kampioenschap van de 2000 m piste mag voegen ging hij over naar de
junioresklasse, werd zevende in de “Le Soir” maar deed zich vooral opmerken door een derde plaats in de
race om de 1500 m – titel op de Heyzel.
BLOEI
1954 zou zijn topjaar worden. Zelfs wanneer hij het soldatenplunje had aangetrokken.
Hij werd veldloopkampioenschap van de juniores in het begin van het jaar en militair kampioen 1500 m
De 1500 m werd immers zijn koningsnummer en hij behaalde hier ook de kampioenstitel met een chrono
die boekdelen sprak.
Immers 3’55”6 maakte van hem zelfs Belgisch recordman bij de juniores.
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Maar hoe ongeloofwaardig ook , Cocquereaux deed steeds maar beter en tijdens de Intergeallieerde spelen
te Nijmegen vocht hij tegen de gevreesde Turkse atleet Kosak(toen internationaal senior) een onvergetelijke
zij aan zij voor het begeerde 1500 m schild.
Hij werd in die ultieme sprint echter met enkele centimeters geklopt.
Toen hij per slot van rekening nog altijd als militair junior, derde liep in de volkscross werd de Teralfenaar
uitgeroepen als één onzer grootste atletiekbeloften halve fond.
MOEILIJKE JAREN
Helaas, tijdens die winter van ’54-55 werd hij door allerlei
pijnen in de rug geplaagd.
Het bleek volgens de geneesheren een zenuw te zijn, gekneld
tussen twee wervels. Er was geen sprake meer om nog te
lopen. Op de meeste meetings en tijdens de veldlopen zag
men steeds Cocquereaux als toeschouwer.
Maar zijn leeuwenmoed verliet hem nooit.
De dagen dat het wat beter ging en de pijn wat dragelijker
werd, begon hij als een klein kind aan zijn revalidatieproces
met knie- en rugbuigingen en aldra met 100, 500 en
uiteindelijk 1000 m al dravend af te leggen. Tijdens de drie hier opvolgende jaren werd het voor hem een
lijdensweg van de ene geneesheer naar de andere; oneindig veel inspuitingen en talrijke bezoeken aan de
meest vooraanstaande geneesheren en specialisten, maar deze bezorgden hem alleen veel kosten en
pijnen.
HEROPSTANDING
Als bij wonder liep hij door zijn wilskracht in 1958 de laatste sporen van pijn uit zijn rug. De uitslagen van
ditzelfde jaar 1958 luidden: 1ste te Schepdaal, 2de te Leuven na Gaston Roelants, 6de in de volkscross, 1ste te
Parijs tijdens de ontmoeting Seine-Oise-Brabant en verder nog een 1ste en 2de plaats in de 3000 m steeple.
In het seizoen 1959-60 ging het steeds maar beter en werd hij overwinnaar in zijn eigen Hekelgem, 2de te
Anzegem waar Van Driessche 1ste werd, 1ste te Kessel-Lo en dan kwam de schoonste overwinning van zijn
leven: eerste in de volkscross te Evere.
In de volkscross sloeg hij inderdaad zijn slag, iedereen verbazend door een ophefmakende zege op
Gyselinck, Lambrechts, Deloye, Keesom, Verheyen en meer dan 2000 andere tegenstanders.
Dat hij nog verbazend snel was toonde hij door zich pistekampioen van België 1500 m bij de seniores IIde
kategorie te lopen in 1960 in een tijd van 3’55”5. In datzelfde jaar werd hij om een orgelpunt te plaatsen
achter zijn mooie atletenloopbaan nog 2de in zijn geliefde volkscross, waar hij nu het onderspit moest delven
voor Lambrechts.
VOORBEREIDING
Cocquereaux was de specialist in de voorbereiding van grote wedstrijden. Hij leefde er als het ware naartoe.
Neem nu die fameuze “Cross le Soir” in 1959. In gedachten heeft hij meerdere malen die cross gelopen,
zelfs in zoverre dat hij de dag van de wedstrijd aan zijn vrouw haarfijn wist te vertellen hoe hij die cross ging
winnen en dat hij net voor halfkoers aan de “gewijde boom” ging demarreren.
En zo geschiedde.Willy heeft enorm veel te danken aan zijn supporters en zij waren met velen.
Zijn succes lag ook grotendeels in handen van vader Romain, die hem twee tot driemaal per week
masseerde. En daar was ook nog zijn verzorger Ferdinand De Bisschop die hem als geen ander kon
opmonteren en mentaal voorbereidde. Met “Nand” vertrok hij soms reeds om 6u 30 ’s morgens op weg
naar een koers, te voet, met de trein of de bus. ’s Avonds omstreeks 20 à 21 u. kwamen zij pas terug.
Zijn koersen op de piste liep Willy steeds tactisch en hij plaatste zijn vlijmscherpe eindspurt in de laatste
driehonderd meter. Voor hem is de grootste ontgoocheling steeds geweest: een 26ste plaats op de renbaan
van La Sartre in San Sebastian (Spanje), daar waar hij gedacht had te kunnen winnen, had er geen fatale
valpartij geweest. Vol lof is Cocquereaux steeds geweest over zijn Anderlechttrainer Raoul Mollet, de latere
voorzitter van het B.O.C.
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BLIJVEND SPORTMAN
Niettegenstaande Willy het lopen vaarwel gezegd heeft, is en blijft hij sportman. Tal van sportmensen zijn bij
hem te rade geweest. Na zijn dagtaak volbracht te hebben als vertegenwoordiger van weegschalen , hield
hij zich in zijn woning in de Langestraat te Hekelgem bezig met het opstellen van trainingsplannen. Zijn
echtgenote Robertine kan dit allemaal getuigen en over de morele steun die hij bezorgde aan zijn
sportleerlingen.
Vol lof spreekt hij zelf graag over sportpater Dom Servatius Visser van de abdij Affligem , een ware
sportapostel die tijdens zijn loopbaan een onmisbare steun geweest is.
Bij het inkijken van zijn sportfotoalbum prijkt op de eerste bladzijde een foto van de betreurde pater en
vriend.
Willy is nu een bezadigde burger en opa geworden, maar soms bekruipt hem nog eens de sportmicrobe.
Met zijn gekende wilskracht lukte hij reeds zevenmaal de 100 Km dodentocht van Bornem tot een goed
einde te brengen en verleden jaar fietste hij ook de 100 km in Bornem.
Al zijn sportprestaties bleven niet onopgemerkt bij de Affligemse sportraad en aan Willy Cocquereaux werd
op 22 januari 2010 de prijs van de” sportpersoonlijkheid” meer dan verdiend toegekend.
UIT ZIJN PALMARES
1951 Belg. Kamp. Veldlopen scholieren
1952 Cross Le Soir
1952 Belg. Kampioenschap veldlopen scholieren
1952 Belg. Kampioenschap piste 2000 m scholieren
1953 Cross Le Soir juniores
1953 Belgisch Kampioenschap juniores piste 1500 m
1954 Belgisch juniores veldlopen
1954 Belgisch Kampioenschap juniores piste 1500 m
1954 Belgisch Kampioenschap militairen 1500 m
1954 Internationaal militair Kampioenschap Nijmegen
1954 Belgisch recordhouder 1500 m juniores
Onderbreking tot 1958 wegens rugpijnen
1958 Cross Le Soir seniores
1959 Belgisch Kampioenschap 3000 m steeple
1959 Cross Le Soir seniores
1960 Belgisch Kampioenschap seniores 1500 m piste
1960 Cross Le Soir

2de
4de
1e
1e
3e
3e
1e
1e
1e
2e
3’55’6
6e
2e
1e
1e
2e

Behoorde meermaals tot onze internationale selectie.
( tekst: Leo De Rijck)

D.a.D – Damned and Divine
Zes jonge muzikanten, Lana, Jochen D., Pieter, Jochen M.,
Gregory en Jeroen, de jongste zoon van ARS-bestuurslid
Hubert De Gendt, allen afkomstig uit Aalst en omgeving, hebben
onlangs in zaal Pax in Erpe hun allereerste muzikaal optreden ten
beste gegeven.
Onder de naam D.a.D., wat symbool staat voor Damned and
Divine, mocht de kersverse groep, die pas vorige zomer opstartte,
de iXL-viering ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Leedse rockgroep Iksel openen
De enthousiaste reacties van het jonge publiek doen naar meer van deze rockmuziek snakken. D.a.D. kan
je boeken via e-mail naar jeroen.degendt@telenet.be.
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Sport en ziekte
Sport en bewegen is tof en belangrijk. Ook als je chronisch ziek wordt?
Astma, kanker, hartaandoeningen we zijn er niet van gevrijwaard, zelfs al doen we regelmatig aan sport.
Ziek zijn is geen optie.
Moeten we dan stoppen?
Een actieve leefstijl met beweging, op welke manier dan ook en bij ons met lopen heeft een gunstig effect
op de gezondheid.
Het heeft geen zin in een hoekje te zitten treuren.
Bij de sportarts kun je op de eerste plaats terecht als je advies wil hebben over bewegen in relatie tot
ziekte.
Na dit advies kan je zelfstandig aan de slag met bewegen of je kan kiezen voor een intensieve begeleiding
door een fysiotherapeut.
Zelfs bestaat er een groepsprogramma voor oncologische patiënten.
Het is gericht op het verminderen van vermoeidheid, pijn, angst en neerslachtigheid.
De resultaten van een dergelijk revalidatieprogramma zijn positief en zorgen voor een betere kwaliteit van
leven en beter functioneren na kanker.
Kanker, men hoort dat woord zo vaak.
Het klinkt cru, maar pas als je kanker hebt, begrijp je hoe ingrijpend de ziekte is.
Het is dan niet de moment om zich bezig te houden met vragen waarom en waarom ik?
De oorzaak is ook niet bekend.
Soms krijgt men het gevoel dat men zich moet verdedigen tegen de buitenwereld, als men er beter uitziet
dan mensen verwachten en men jou ziet joggen ,zwemmen en fietsen. Verwacht men dan misschien dat
men ziek in bed moet liggen?
Het vraagt inderdaad inspanning om niet te laten merken dat men moe is of zich
slecht voelt. Dat kost veel moeite en doorzettingsvermogen.

Dikwijls is dit ook psychologisch.
Als je eruit komt, ben je sterker dan voordien.
Daar kan men zich aan optrekken.
Het kan alleen maar goed komen.
Als je naar de zon kijkt, vallen alle schaduwen achter jou.

Leo

Weetjes van het seizoen
-Onia en haar echtgenoot Hugo zijn 25 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt en nu zijn ze nog steeds
samen.
-Johan heeft in de winter zijn zwembroek uit de kast gehaald om te gaan ijsberen. Ieder zijn eigen meugt.
-Hubert had zijn beste kleren aan tijdens het kerstfeestje, alleen was hij vergeten dat het kerst was in plaats
van carnaval.
-Op het kerstfeestje waren er in plaats van twee elanden, twee honden met muts komen opdagen voor
kerst. We hebben hen met open armen ontvangen.
-Els kan haar mannetje staan tussen al die venten.
-Lien en André zijn dit jaar volop bezig met blokken om in 2012 de nieuwe extra Free to Run begeleiders te
worden. Ik geef ze veel moed.
-De mannen van de 10 kilometer hebben steun nodig om in de bomen te gaan plassen als het bitter koud is.
Het is zoals vrouwen samen naar de wc gaan in een restaurant om te roddelen.
-Luc heeft goed nieuws ontvangen in verband met zijn kransslagader, er is niets. Dit was even schrikken,
maar gelukkig was het niets in plaats van iets.
Stefanie de Laat
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Een gesprek met … Francis RAES
alias 'de Cissen', 'Suzy' of 'Bokalleken vol'
Gelukkig getrouwd met Marie-Paule, papa van Karen en
Maarten, met een hart van goud, een vriend die blij is met wat
het leven biedt.
Ook de man die het vooral moeilijk had bij het overlijden van zijn
ouders. Vriendschap neemt een belangrijke plaats in zijn leven
in. Maar ook grappen uithalen moet kunnen. Wat hoef je meer?
Wel Francis, ik heb je altijd al op Verbrugghen gekend. Hoe ben jij op het jeugddomein
terechtgekomen?
Het gebeurde in 1984, ik was het voetballen wat beu en wou een andere sport beoefenen. Mijn zus en
schoonbroer kwamen toen al recreatiesporten met Leo De Rijck. Ik ging één keer mee en ik had de smaak
definitief te pakken en bleef komen. Mijn zus en schoonbroer haakten later af.
Wat me vooral zo aantrekt op Verbrugghen, het zal wel niemand verwonderen, is de kameraadschap, de
toffe sfeer die je er ondervindt. Ik leerde er veel vrienden kennen. Mijn zondagvoormiddag is niet gelukt als
ik niet naar Verbrugghen kan. En natuurlijk ook nadien dat kriekje gedronken heb met vrienden die nog
wat willen nakaarten in het café 'Onder den toren' in Hekelgem.
Samen met Karel Boriau hebben jullie Leo De Rijck meer dan één peer gestooft …
Wat mij altijd bijblijft is die keer dat wij in de Oktoberhallen in Wieze opdienden voor een goed doel. Wij
kregen van de organisatie enkele bonnetjes om zelf eten te halen en wat te drinken, maar je kent ons hé?
Samen met Karel aten we veel meer broodjes en haalden we vooral heel wat drank, voor eigen gebruik.
We schreven zelf de ene na de andere toelating daarvoor in naam van Leo … niemand had iets door, ook
Leo niet, en we aten hopen broodjes en lieten het bier rijkelijk vloeien. We hebben wat afgelachen, wellicht
door de drank, maar vooral ook omdat het nooit uitgekomen is.
Iedereen bij ARS vertrouwt je. Niemand die ook maar één negatief woord over jou zegt. Hoe komt
dat, denk je?
Naar jezelf kijken is maar al te gemakkelijk. Als je in groep loopt moet je met de anderen rekening houden.
Ik probeer zo veel mogelijk voor iedereen goed te doen. Ik denk op dat gebied zoals Leo, samen uit,
samen thuis, niemand loopt graag alleen. Ongeacht de afstand die wij lopen, blijft het voornaamste dat
iedereen met plezier loopt en tevreden naar huis terugkeert.
Wel Cissen, van waar komt je bijnaam 'Bokalleken vol'?
Zoals ik in 1984 startte op het jeugddomein Verbrugghen, zolang ga ik ook al in mijn stamcafé 'Onder den
toren' in Hekelgem. Ik bleef daar vroeger veel hangen tot in de vroege uurtjes. Ik woonde toen nog bij mijn
ouders. Ik kwam meer dan eens buiten in een toestand dat ik niet meer wist van welke parochie ik was.
Vandaar de naam 'Bokalleken vol', omdat mijn bokalleken toen ook wel regelmatig overliep. Ondertussen
ben ik getrouwd en wat verstandiger (?). Ik ga nog steeds naar hetzelfde café en drink er nog altijd uit mijn
eigen glazen. Vroeger supporterde ik immers hevig voor Michel Preud'homme en dronk dus uitsluitend
kriek uit een glas met zijn beeltenis of uit één van de glazen met opdruk van één van de andere Rode
Duivels. Door de jaren heen braken er heel wat van die glazen, maar toch drink ik in mijn stamcafé nog
steeds uit één van de schaars overgebleven glazen afkomstig uit de tijd van toen.
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Je bent materiaalmeester en bestuurslid van ARS, maar je bent ook Voorzitter van de vissersclub 'De
Lustige Vissers'?
Vroeger viste ik samen met mijn vader. Het is identiek als bij het lopen. Eén keer per maand vissen wij,
steeds in verschillende vijvers, scheppen plezier en drinken wat pintjes. Wij vangen wel tot 75 kg forel. Maar
het voornaamste is natuurlijk de vriendschap.
Na de plotse dood van mijn vader werd ik Voorzitter van de club. En dat ben ik nog steeds.
Iedereen mist je bij het lopen op weekavonden waar je vroeger niet weg te slaan was. Wat is er
veranderd?
Ik werk al sinds meer dan 27 jaar bij Delhaize. Sinds enige tijd zijn enkele van mijn werkvrienden
overgestapt naar de vroege shift en ik ben hen gevolgd. Ik moet daarom heel vroeg opstaan om al om 4 uur
's ochtends op mijn werk aan te komen. Als ik dan de avond daarvoor moet lopen, kan ik eerst niet inslapen,
en dan heb ik onvoldoende nachtrust. Echt niet te doen.
Nochtans mis ik vooral het avondlopen van vroeger. We vertrokken altijd bij iemand
anders thuis en na het lopen praatten wij nog wat bij achter een lekker en fris kriekje.
Gezellig was dat.
Is er een loopprestatie waar je echt fier op bent?
Wel ja, Hubert, in mijn jonge tijd heb ik bij de 20 km door Brussel nog eens een tijd
neergezet van 1u 24'. Dat vond ik toch niet slecht.
Maar eerlijk gezegd, het voornaamste is blijven lopen met plezier en dat vind je bij de
vrienden van ARS. Dat zou ik voor geen geld willen missen.
Hubert De Gendt

Viering “Sportlaureaat” 2011
Bruno Wouters
Onze Bruno werd met de viering Sportlaureaat 2011 in de bloemetjes gezet in de categorie “Vrijwilliger in
de Sport”. En dat is meer dan verdiend.
Bruno is de ruggengraat van onze Affligemse Recreatiesporters. Hij is de onbaatzuchtige webmaster van
de veelbezochte site van de recreatiesporters.
Het is een site die behoort tot de best verzorgde van de verenigingen. Op nog geen drie jaar tijd werden
bijna 30.000 bezoekers geteld.
Naast zijn inzet voor de site staat hij in voor de regelmatig verstuurde “Nieuwsbrief” aan de leden.
Door zijn werk en bekommernis hebben wij een garantie dat de recreatiesport in onze gemeente nog
steeds aan populariteit wint.
Proficiat Bruno.
Familie De Kerpel-Vermeiren
Ook de familie De kerpel-Vermeiren hadden wij voorgedragen in de categorie “Sportiefste families”, maar
helaas omwille dat er hiervoor te weinig kandidaturen werden ingediend, bleef onze sportiefste familie in de
kou staan, maar zij krijgt van ons alleszins de warmte en de genegenheid.
Vriendschap, anderen aansporen en motiveren om aan sport te doen zijn geen ijdele woorden bij vader
Eric en zijn familieleden. Gezien het succes van de “Start to run” sessies behaalde Eric bij BLOSO het
diploma van jogbegeleider in 2009.
Sedert dan is hij de spilfiguur bij de begeleiders van de opbouwers naar 5 km en nu ook bij de + 5 km.
Bij dit groepsgebeuren zowel op zondag als met het avondlopen is hij de bezieler en zorgt dat alle lopers
het naar hun zin hebben. Zijn echtgenote Ingrid mag de moeder van de recreatiesporters genoemd worden.
Zij zorgt dat alle activiteiten een feestelijk tintje krijgen en naar wens van iedereen verlopen.
Samen met zoon Glen zorgde zij tijdens de sessies “Free to run” op zondag voor de kinderanimatie. Glen
ontpopt zich daar als een ervaren spelleider tot groot plezier van de kleinsten en geruststelling van de
ouders die inmiddels kunnen sporten. Ook op Anke kunnen wij steeds rekenen en zij is steeds behulpzaam
bij onze activiteiten.
Dikke proficiat aan de familie De Kerpel-Vermeiren.
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Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters
Nieuw dit jaar is het in ’t leven roepen van een jogcriterium om onze lopers aan te moedigen joggings te lopen. Om deel
te nemen aan dit criterium volstaat het om aan zoveel mogelijk wedstrijden uit onderstaande lijst deel te nemen. Elke
deelname aan een wedstrijd van dit criterium levert één punt op, de enige vereiste is dat men moet ingeschreven staan
onder ARS en de wedstrijd moet uitlopen. Bij een gelijkstand wordt de winnaar bepaald via loting. Op het einde van het
jaar tijdens onze Kerstloop wordt de winnaar dan gehuldigd en ontvangt een loopuitrusting van de Affligemse
Recreatiesporters bestaande uit lange loopbroek, T-shirt lange en korte mouwen en een jacket. De stand van het
criterium zal steeds gevolgd kunnen worden op onze site.

WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2012
Datum

Jogging

Plaats

Zondag 1 april 2012

1ste “Den Bos Rond”

Ternat

Zaterdag 21 april 2012

31ste

Hallerbos

Zondag 29 april 2012

6de Nekkerloop

Meise

Donderdag 17 mei 2012

21ste Denderloop

Liedekerke

Zondag

29ste

mei 2012

Hyacintenloop

Dwars door Ninove

’t Hol op Wambeek

Wambeek

Zaterdag 2 juni 2012

7de Pallieterjogging

Liedekerke

Zondag 10 juni 2012

30ste

Aardbeienjogging

Vlezenbeek

ZATERDAG 16 JUNI 2012

3de AFFLIGEMLOOP

AFFLIGEM

Zaterdag 23 juni 2012

1ste Run4Fun Natuurloop

Opwijk

Zaterdag 23 juni 2012

29ste

Zondag 1 juli 2012

20ste Vredesboomprijzenjogging

Lebbeke

Zaterdag 7 juli 2012

19de Guldensporenjogging

Opwijk

Vrijdag 20 juli 2012

Corrida Kobbegem

Kobbegem

Zaterdag 21 juli 2012

31ste Dender- en Scheldejogging

Dendermonde

Zaterdag 28 juli 2012

17de “De Ulrikse 10”

Sint-Ulriks-Kapelle

Vrijdag 3 augustus 2012

18de Katharinajogging

Sint-Katherina-Lombeek

Vrijdag 10 augustus 2012

2de

Vrijdag ? augustus 2012

Corrida Merchtem

Merchtem

Zaterdag 15 september 2012

Jogging brandweer Asse

Asse

Leeuwerikenloop

Stratenloop Denderleeuw

Pallieterjogging

Sint-Pieters-Leeuw

Denderleeuw

Zaterdag ? september 2012

8ste

Zaterdag 22 september 2012

Jogging Ternat

Ternat

Zondag 7 oktober 2012

Jogging Dilbeek

Dilbeek

? Oktober 2012

Bosmarathon

Buggenhoutbos

? November 2012

2de Priester Daens Jogging

Aalst

Opgelet, sommige datums kunnen nog veranderen!!!
8

Ninove

Zaterdag 2 juni 2012

Liedekerke

