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Ten geleide… 
 

Brrrr…geen liefhebber van de koude !!!  Geen nood, lopen moet je 
doen en dan krijg je een warm gevoel en kom je zalig de winter 
door. Onze vriend André De Nil geeft ons in dit nummer enkele 
wenken om de donkere maanden als loper door te maken. 
Onze conditie mag zeker niet wegsmelten en het gevaar dat recrea-
tieve lopers al vlug een volledige rustperiode inlassen is groot. 
Nochtans pleiten wij om in beweging te blijven, misschien wel  met 
een tandje minder om ons lichaam wat tot rust te laten komen.  
Ons aanbod is er, blijf ons lopen zondagvoormiddag en onze avond-
lopen in de week trouw. Hoe meer loopervaring je opdoet, hoe snel-
ler je terug op je vertrouwde niveau gaat zitten na de winter. 
En we mogen ook al eens gek doen en daartoe krijg je ruimschoots 
de gelegenheid met onze Kerstloop op zondag 23 december 2012 
en de daaraan verbonden verkleedpartij “Kerstmannen en –
vrouwen” . 
Ook krijg je hier de uitslag van ons criterium. Alleszins een geslaagd 
initiatief en we kijken beslist al uit naar de volgende uitgave.   
Hier werd ook een staaltje van sportiviteit en loyaliteit ten beste 
gegeven door Marleen en Gerrit.  
Weeral  het zoveelste bewijs dat we een hechte vriendenploeg zijn.  
Laat ons zo voortdoen  en nog velen aanmoedigen  hun levenskwa-
liteit te verbeteren door bij ons aan te sluiten . 

Alvast prettige feestdagen en een sportief 2013.                          Leo  
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UIT ONZE SPORTGALERIJ   
 

Paul WAUTRECHT EN ZIJN ATLETIEKBELEVING 
 

Paul, telt 62 jaar en woont in de Boonhof te Essene,. Hij 
is afkomstig uit een warm nest van St.-Katherina-
Lombeek. Het gezin telde zes kinderen nl. drie jongens 
en drie meisjes. 
Van huis uit mocht hij niet voetballen, maar leerde op 
school Emiel Verkammen kennen en die was aangeslo-
ten bij RSC Anderlecht en aldra voelde hij zich ook aan-
getrokken tot de loopsport, wat hem dan niet verboden 
werd. 
Het werd de aanloop tot een lange sportcarrière en  hij 
verdedigde achtereenvolgens de kleuren van : RSC 
Anderlecht , AC Hekelgem , AC Dilbeek , OEH Essen-
beek , en de  Lebbeekse Atletiek Toekomst. 
Er zijn natuurlijk tal van  hoogtepunten geweest in zijn loopbaan waaronder zijn Belgische  en Provin-
ciale kampioentitels , alsook het vestigen van Belgische en Provinciale records. 
  

Zijn mooiste prestatie is zonder twijfel het kampioenschap van Brabant 4x1500m in 1990 geweest 
waar hij uitkwam tegen de beste veteraan van België  Omer Van Noten, tevens behorende tot we-
relds topatleten. 
Zij liepen toen samen als laatste in de aflossing. Paul vertrok met een nipte voorsprong van ongeveer 
30m en het werd  een strijd op leven en dood. Paul mocht niet omkijken, maar hoorde en voelde Van 
Noten naderen en met 2 seconden voorsprong haalde hij de finish. Het werd meteen een Brabants 
en Belgisch record. 
Kwetsuren heeft hij in al die jaren nooit gehad, maar luisterde steeds naar zijn lichaam . Als hij zich 
goed voelde trainde hij wat meer en als het niet naar wens ging liep hij minder of een dagje niet en 
nam aldus geen risico’s. 
Gedurende 13 jaar heeft Paul zijn ervaring als trainer kunnen doorgegeven aan de jeugd. 
Hij geeft dan ook graag enkele trainingswenken. 
 

Goed u best doen op training en niet te snel denken ik ben moe of ik kan dat niet, en wat minder voor 
TV of de Computer zitten (liggen). Ik ga er van uit dat als je jong bent  moe worden niet zo gauw van  
toepassing kan zijn. Wij  vroeger alleszins niet voegt  hij er aan toe en bij zijn eerste coach vader Rie 

Verkammen, zou dat  zeker niet gepakt hebben. Maar die hardleerse 
trainingen hebben hun vruchten afgeworpen. 
Nog een andere wenk. Als je gaat lopen ga dan naar het bos of loop 
zeker zoveel mogelijk op zachte ondergrond. Alle kwetsuren komen 
door  op  straat te lopen . Ik heb jarenlang op het voetbalplein achter 
onze wijk gelopen (waar nu de Pelinckwijk ligt) met duurlopen van 
anderhalf uur en dat was ideaal. 
En als slot stelden wij hem de vraag voor wie hij bewondering koestert 
in de sport? 
Vroeger keek ik vooral op naar Sebastian Coë de 800 en 1500m loper 
en nu naar Sven Nys wat die in zijn 16 jaren profcarrière al gepres-
teerd heeft en nu op zijn 36ste nog presteert daar heb ik heel veel 
bewondering voor. 
 

Hierna volgen de uitzonderlijke atletiekprestaties van Paul Wautrecht  
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Nijvel 1994 

BR 4 X 800m—Zwevegem 2009 
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1.Mijn beste prestaties op de vele afstanden die ik tijdens mijn Master carrière gelopen heb. 
  
200m  :  25”9 
300m  :  40”68 
400m  :  55”9 
400m horden  :  67”73 
800m  :  2’03”32 
1000m  :  2’40”7 
1500m  :  4’16”7 
Mijl  :  4’41”1 
2000m  :  6’00”3 
3000m  :  9’33”7 
4 X 200m  :  1’54”42 
4 X 400m  :  3’45”96 
4 X 800m  :  9’23”27 
4 X 1500m  :  17’56”1 
  

2.  Van 1989 tot 1998 werd ik in het totaal 35 X Provinciaal Kampioen  
  
3.  Belangrijkste Nationale prestaties    
  
1969  :  Belgisch kampioen 4 X 400m ( jun ) 
1990  :  Belgisch en Brabants record 4 X 1500m  ( 17’56”1 ) 
1991  :  Brabants record 1000m  ( 2’41”5 ) 
1994  :  Brabants record 300m  ( 41’1 ) 
             Belgisch record 400m indoor ( 57”25 ) 
             Belgisch record 800m 2’06”76 
2004  :  3de op het Belgisch Kampioenschap 400m  ( 64”23 ) 
             Belgisch kampioen 400m horden  ( 76”75 ) 
2005  :  Belgisch record 4 X 800m  ( 10’39”70 ) 
2009  :  Belgisch kampioen 800m indoor  ( 2’37”73 ) 
             Belgisch kampioen 400m indoor  ( 66”20 ) 
             3de op het Belgisch kampioenschap 800m  ( 2’30”64 ) 
             2de op het Belgisch kampioenschap 400m  ( 64”48 ) 
             Belgisch record 4 X 800m  ( 10’09”56 ) 
2010  :  2de op het Belgisch kampioenschap 800m indoor  ( 2’40”58 ) 
             Belgisch Kampioen 400m indoor  ( 66”00 ) 
             Belgisch record 4 X 200m indoor  ( 1’54”42 ) 
             2de op het Belgisch kampioenschap 200m  ( 29”30 ) 
             Belgisch kampioen 400m  ( 65”17 ) 
             Belgisch kampioen 300m horden  ( 54”99 ) 
2011  :  3de op het Belgisch kampioenschap 800m indoor  ( 2’43”77) 
             2de op het Belgisch kampioenschap 400m indoor ( 70”51 ) 
             3de op het Belgisch kampioenschap 200m  ( 29”52 ) 
             2de op het Belgisch kampioenschap 300m horden  ( 61”49 ) 
             Belgisch kampioen 400m  ( 66”38 ) 
2012  :  3de op het Belgisch kampioenschap 800m indoor  ( 2’45”27 ) 
             Belgisch kampioen 400m indoor  ( 71”32 ) 

BK 400m Ninove 2011 

BK Bierbeek 1998 

Ternat 



ERIK FOLLET KNAP RAP  
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Criterium Scott2run Vlaams Brabant editie 2012 
Dit jaar eens te meer de uitdaging aangegaan om aan het Scott 2 Run criterium deel te nemen. 
Het criterium telde nu 16 wedstrijden. De nieuwste wedstrijden waren Tildonk, Buizingen en Duis-
burg. 
De kortste jogging was 8km (Tildonk) en de langste 21 km ( Dwars Door Zaventem).  Het ritme 
van de wedstrijden ligt met een gemiddelde tussenpoos van 2 weken, behoorlijk hoog.   De orga-
nisators hadden terug voor wat vernieuwende uitdagingen gezocht , zoals  een wedstrijdje op 
vrijdagavond met daaropvolgend een korte run op zaterdag-namiddag. 
De mooiste joggings zijn mijns inziens Kortenberg  en Huldenberg. De lastigste is de jogging te 
Bertem met de Teusserhelling.  
De zwaarste beproeving was de Dwars Door Zaventem-loop die gelopen werd  bij meer dan 30 
graden op Halfoogst. 
Tussendoor liep ik ook nog enkele joggings mee in het criterium van de club. Dat lukte echter niet 
altijd vanwege dubbele boeking. 
Qua snelheid heb ik dit jaar weer wat vooruitgang gemaakt. Waar ik vorig jaar rond de 12km 
gemiddeld uit kwam, heb ik er nu één km aan toegevoegd en draaide ik rond de 13 km in de 
meeste wedstrijden.  Bij de 50+ (Heren Veteranen B ) ben ik dit jaar 20ste geëindigd in het regel-
matigheidscriterium. 
Dit jaar heb ik alle wedstrijden kunnen lopen. Het blijft soms wat knokken met de tijd (job, familie, 
klusjes) maar achteraf kijk ik toch wel tevreden terug dat het uiteindelijk gelukt is. 
Voor eenieder die de competitie prikkel nodig heeft om aan het joggen te blijven is een criterium 
erg geschikt. Bovendien leer je nog andere mensen en heel wat mooie plekjes kennen.  En  er is 
heel wat moois in de streek Vilvoorde, Leuven en Overijse. 
Op naar volgend jaar. 
 

(hieronder foto van deelnemers die 16 wedstrijden gelopen hebben – 10 de van rechts) 
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Uitslagen 2012 
Parkloop Vilvoorde 24/03/2012                                    
Furaloop Tervuren  01/04/2012                                    

Paasmaandagjogging Erps Kwerps                             
Kasteelloop Perk                                           

Felix Sohieloop Hoeilaart                                        
KWB Jogging Tildonk                                                       

Lentejogging te Huldenberg                                             
Scottloop te Sterrebeek                                                    

Sabboikajogging te Buizingen                                      
MAC jogging te Machelen         

Excuusjogging te Kortenberg    
Mutotoloop in Duisburg            
Dwars door Zaventem              

Voerhoekjogging te Vossem   
Teussersjogging te Bertem         
Stratenloop Steenokkerzeel      

HO, HO, HO…. Beste sportvrienden 

Weetjes van het seizoen 

128 4615 FOLLET Erik A.R.S. M116 HVB31 05:10 11.620 01:01:34 
185 4615 FOLLET Erik A.R.S. M167 HVB38 05:15 11.427 01:23:45 
173 4615 FOLLET Erik A.R.S. M149 HVB37 04:48 12.479 00:56:44 
138 4615 FOLLET Erik A.R.S. M123 HVB27 04:47 12.564 00:59:13 
173 4615 FOLLET Erik A.R.S. M158 HVB32 04:40 12.849 00:52:18 
74 4615 FOLLET Erik A.R.S. M65 HVB17 04:23 13.698 00:36:03 
89 4615 FOLLET Erik A.R.S. M80 HVB21 04:33 13.171 00:48:50 
97 4615 FOLLET Erik A.R.S. M88 HVB22 04:24 13.637 00:45:19 
129 4615 FOLLET Erik A.R.S. M116 HVB30 04:41 12.802 00:58:07 
81 4615 FOLLET Erik A.R.S. M73 HVB18 04:22 13.717 00:39:22 
137 4615 FOLLET Erik A.R.S. M120 HVB37 04:58 12.068 01:04:35 
114 4615 FOLLET Erik A.R.S. M99 HVB22 04:38 12.966 00:47:12 
133 4615 FOLLET Erik A.R.S. M116 HVB28 05:47 10.388 02:01:52 
133  4615 FOLLET Erik A.R.S. M116 HVB33 05:28 10.984 00:55:43 
96 4615 FOLLET Erik A.R.S. M85 HVB22 04:32 13.213 00:48:08 
86 4615 FOLLET Erik A.R.S. M79 HVB16 04:24 13.623 00:41:24 

Ingrid en Glenn doen elke tien weken van onze free to run aan kinderopvang. Ze doen dit supergoed tot 
grote vreugde van ouders en kinderen. 
Jasper komt lopen bij ons om een goede voorbereiding te hebben in ’t vooruitzicht om volgend jaar deel te 
nemen aan een triatlon. 
Na 22 wedstrijden bleven Marleen en Gerrit samen aan de leiding in ons criterium, dus twee winnaars. 
Proficiat. 
Erwin Callebaut heeft een eigen zaak. Rara, wat zou dat wel zijn? De chocolaterie Callebaut! 
Marleen was met haar echtgenoot drie weken op reis in Ethiopië. Ze had wel schrik en vreesde voor haar 
leven  met al die wilde stammen. 
Stefaan heeft zijn avondschool Italiaans in de steek moeten laten doordat hij ook nog een avondschool 
volgde van fotografie en als hobby drie keer in de week gaat lopen en dan nog werken.  
Ja, dat valt moeilijk te combineren? 
Robert (partner van Marleen) en Lea (partner van Noël) zijn altijd paraat om te supporteren, maar in een 
wedstrijd waren ze zo druk bezig met babbelen dat ze Marleen en Noël niet hebben zien binnenkomen aan 
de finish. 
Mark zijn Engels moet wat bijgeschaafd worden. Hij zei bitch in plaats van beach. Een licht verschil? 
Lien heeft na vorig jaar terug twee scholen om les te geven. Vorig jaar had ze zelfs drie scholen en dat is 
wat druk om te combineren.                                                                                                                    Stefanie 

Van harte ben je uitgenodigd op onze Affligemse Santa Run van zondag 23 december ’12 
Net als vorig jaar zetten we de kerst- en nieuwjaarsperiode in op een sportieve en gekke manier met lopen-
de kerstmannen en –vrouwen. 
 

Afspraak : Patro, Fosselstraat, Hekelgem om 9u30 
 

Kledij: Kerstplunje of andere originele kostumering. 
 

Kerstloop: afstand 3 km of iets meer… 
 

Bij aankomst: gezellig samenzijn, uitreiking prijzen beste kostumering en ons loopcriterium,  quiz en sport-
babbel 
 

Sportmenu: gebak en drank 
 

We hopen alvast op uw deelname aan deze sfeervolle en plezierige kerstontmoeting. 
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 Lopen in de wintermaanden  

(Bijna) ALLE weer is joggingweer 
 

Tips en tricks 
 

Waar lopen we op de openbare weg en wat als het donker is 
(dinsdag- en donderdagavond) ? 
We mogen altijd rechts van de baan achter elkaar lopen op voor-
waarde dat er iemand vooraan links een wit of geel licht draagt en 
achteraan links een rood licht. 
Vanaf 5 personen plus een begeleider mogen we ook links achter 
elkaar lopen op voorwaarde dat er iemand vooraan rechts een rood 
licht draagt en achteraan rechts een wit of geel licht. 
Draag minstens altijd een reflecterend hesje !!! 

 

Bij koud weer dragen we best meerdere dunne 
lagen over elkaar dan 1 dikke trui ! 
Is het kouder dan 5 graden draag dan handschoenen/wanten en een muts 
om je te beschermen. 
Doe een goede opwarming want koude is nadelig voor de souplesse. 
Probeer ook niet naar adem te snakken of diep te ademen maar probeer 
rustig in te ademen langs de neus en uit te ademen langs de mond. 
 

Bij ijzel, regen of sneeuw passen we op dat we niet uitschuiven ! Je past je 
techniek al automatisch iets aan. Je loopt op een andere manier die je niet 
gewend bent waardoor je last zou kunnen krijgen van een spiertje.Loop de 
trainingen iets minder snel en liever iets korter dan normaal. Zorg ook voor 

een regenvest. Na de sessie droog je je onmiddellijk goed af en kleed je je best om zodat je niet 
te veel afkoelt. 
Natte schoenen laat je best 24u drogen met krantenpapier in en daarna nog eens 24u verluch-
ten ! 
 

Wat bij onweer en bliksem ? Indien mogelijk schuil je in de auto tot er meer dan 10 seconden zit 
tussen de bliksemflits en de donderslag. Heb je geen schuilplaats en zit er minder dan 3à5 se-
conden tussen bliksemflits en donderslag, neem dan de hurkzit aan en zet je voeten zo dicht 
mogelijk bij elkaar. Blijf zeker op 3 meter afstand van lichtmasten en metalen afrasteringen. Steek 
ook geen paraplu op en blijf niet in groepjes staan. Schuil ook nooit onder een alleenstaande 

boom ! Blijf niet lopen in een bosrijke omgeving 
wegens het gevaar voor vallende takken of bo-
men. Loop je in het bos wees dan ook altijd 
waakzaam voor de jachtperiodes. 
 

Bij koorts is het afgeraden om te lopen ! 
 

Is het weer écht te slecht en wil je absoluut spor-
ten doe dan eens aan fietsen (op de hometrainer 
of in de fitness) of zwemmen (aquajoggen). 
 

Alvast veel (winter)sportplezier !!!   
                                                              André De Nil 
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Leven om te lopen of lopen om te leven? 

Ken je dat? Dat je hoofd vol zit met gedachten. Zo vol dat je maar één ding kan bedenken: de gedach-

ten moeten weg, je hoofd moet leeg zijn.  

Pijnlijk herkenbaar is dan het jeugdboek Lopen voor je leven van Els Beerten.  

Het hoofdpersonage Noor is achttien jaar en één van 

de grootste hardlooptalenten van België.  

Ze loopt om haar hoofd leeg te maken en om te leven. 

Iedereen verklaart haar gek als ze besluit om deel te 

nemen aan de marathon.  

Men vindt haar te jong. Tijdens de marathon is Noors 

hoofd echter niet leeg, zoals bij de trainingen.  

In flitsen komen de gebeurtenissen uit de voorbije jaren van haar leven terug. Noor heeft de marathon 

nodig om haar leven te ‘verwerken’.  

Ze loopt om te ‘overleven’. 

Lopen voor je leven bevat tussen de regels door twee vragen: Lopen we omdat het zinvol is of om-

dat het nuttig is? Lopen we om weg te vluchten uit de soms grauwe realiteit?  

Els Beerten geeft op die vragen impliciet een antwoord, dat strookt met de  ideeën uit de romantiek.       

Zo wordt lopen niet zozeer als een nuttige sport voorgesteld dan wel als een zinvolle sport.  Romantici 

claimden in de 18e eeuw al dat zin waardevoller is dan nut, dat zin boven nut staat. Niet alleen voor 

Noor, maar net zo goed voor duizenden Vlamingen kan lopen zinvol zijn en  therapeutisch werken. 

Regelmatig gaan joggen heeft immers een positieve invloed op onze mentale gezondheid.  

Zo zou de stressbestendigheid stijgen en zouden gevoelens van spanning en angst verminderen.  

Looptherapie wordt bovendien steeds vaker toegepast bij de behandeling van depressies.  

In nauwe relatie met de therapeutische werking staat de escapistische werking van lopen. Net als de 

romantici, suggereert Els Beerten in Lopen voor je leven dat de lopende  mens aan de lelijke realiteit 

wil ontsnappen, dat de lopende mens vlucht voor zijn gedachten. De zogenaamde prethormonen, die 

vrij komen tijdens het lopen, zorgen voor die escapistische werking: men krijgt een ontspannen, ener-

giek en vrij gevoel, wat het mentaal welzijn alleen maar ten goede komt. 

Zolang men niet overdrijft, kan lopen een positief effect hebben op de mentale gezondheid.  

Lopen is een ongedwongen sport die je kan doen waar, wanneer en met wie je maar wil.  

Die ongedwongenheid geeft een groot gevoel van vrijheid.  

Lang leve de loopsport!                                                                                                                       Lien 
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 Ons Criterium  

 

Plaats Naam Score 

1 Huybens Marleen 20 punten 

1 De Bousser Gerrit 20 punten 

2 Follet Erik 11 punten 

2 Ruysseveldt Chris 11 punten 

2 Crabbe Noel 11 punten 

2 Van Bellingen Stefaan 11 punten 

3 Vermeiren Hugo 10 punten 

4 Hermans Zeno 9 punten 

4 Neckebroeck Anita 9 punten 

4 Stassijns Hans 9 punten 

4 De Waele Els 9 punten 

4 Pessemier Johan 9 punten 

5 Verpaelt Betty 7 punten 

6 Van Steenbergen Audric 6 punten 

6 Dierickx Geert 6 punten 

6 De Nil André 6 punten 

6 Van Hemelrijk An 6 punten 

6 de Laat Stefanie 6 punten 

7 Hermans Pascal 5 punten 

7 Verpaelst Arno 5 punten 

7 Bellemans Riet 5 punten 

7 Raes Francis 5 punten 

8 Jacobs Stefanie 4 punten 

9 De Rijbel Machteld 3 punten 

9 De Kerpel Glenn 3 punten 

10 Vandermeeren Pierre 2 punten 

10 Wouters David 2 punten 

10 De Kerpel Eric 2 punten 

10 Goetvinck Stefaan 2 punten 

10 Ghysels Nathalie 2 punten 


