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TEN GELEIDE 
 

Onze Affligemse recreatiesporters staan wederom voor grote uitdagin-
gen. Vooreerst onze lustrum Affligemloop op 14 juni 2014.  
De activiteiten minderen er niet op : naast ons eigen jogcriterium 
worden onze bakens nu ook verlegd.  
Er is ook nog onze wafelslag om enigszins uit onze kosten te komen.  
De club neemt zelfs uitbreiding door het in ’t leven roepen van een “start 
to walk”.  
Met dit programma leer je op een verantwoorde manier en in een gemoe-
delijke sfeer in 10 weken tijd minstens 10 km al wandelend af te leggen. 
Net als bij het lopen staat het sociaal gebeuren en het gezellig samenzijn 
centraal.  
Bij onze lopers doen onze opbouwers naar de 5 km  het wondergoed en 
in de andere categorieën  viert eveneens de sportiviteit hoogtij.  
Aldus zijn we al aan onze 19de Free to run gekomen en schrijven wij 
aldra onze 1000ste individuele loper in.  
Bij het aantal deelnemers uit de voorbije sessies zijn wij echter de tel 
kwijtgeraakt en moet schommelen tussen de 2 à 3000 lopers. 
De basis van onze Affligemse recreatiesporters is de vriendschap, zoals 
Marcel het ook komt te vertellen in dit nummer.  
Wat ook betekent dat we meeleven met het wel en wee.  
Er was de blijde gebeurtenis bij Nathalie Ghysels en aldra mogen wij 
haar terug verwachten op het domein met Emilie als beginnend loperke .  
We leefden ook mee bij het overlijden van Maria De Mey, moeder van 
Karel Boriau; René De Geyseleer, schoonvader van Marleen Huybens 
en Arthur Bellemans, vader van Riet Bellemans. 
  

We bieden de families onze oprechte deelneming aan.                   Leo 
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Een gesprek met  … Marcel 
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Dat er op lopen geen leeftijd staat, bewijst de 

sympathieke Marcel die sinds een jaar actief is in 

onze club. In volgend gesprek legt Marcel zijn 

sportieve ziel bloot. 

Hoe oud ben je? 

Ik ben geboren op 3 mei 1939. Reken maar uit… 

Hoe ben je bij de ARS terecht gekomen? 

Op een dag zag ik Honoré voorbij mijn deur lopen. 

We raakten aan de praat. Honoré sprak lovend 

over de Affligemse recreatiesporters. Hij heeft mij uiteindelijk over de streep getrokken om mij in te schrijven 

voor de Free-to-Run in maart 2013. Ik woon nog maar tweeënhalf jaar in Affligem, dus voor mij was lid wor-

den ook een manier om nieuwe mensen te leren kennen. 

Woon je graag in Affligem? 

Ja, heel graag. Vroeger woonde ik in Buggenhout. Daar was het ook mooi wonen. Vanuit mijn tuin had ik 

namelijk zicht op Buggenhout bos. Ik ben naar Affligem verhuisd omdat mijn zoon en dochter hier wonen. 

Het bevalt me om mijn kinderen en kleinkinderen dicht in de buurt te hebben. Af en toe keer ik wel nog eens 

terug naar mijn roots, maar ik heb er zeker geen spijt van dat ik naar Affligem ben komen wonen. 

Was je vroeger al sportief of ben je op latere leeftijd beginnen te sporten? 

Ik heb nooit aan competitiesport gedaan. Ik heb vroeger ook nooit gelopen. Ik ging liever wandelen of kajak-

ken in de Ardennen. Wel een leuke anekdote is de volgende: Ik ben dus geboren op 3 mei 1939. Een jaar 

later, op 10 mei 1940, begon WOII in België. Als eenjarige jongen die nog niet kon lopen, ben ik met mijn 

ouders moeten vluchten. Na een vlucht van achttien dagen kon ik lopen. Ik heb later vaak moeten horen dat 

ik leren lopen heb, omdat ik moest vluchten. 

Waarmee vul je je tijd nog graag op? 

Naast lopen bij de ARS, breng ik graag tijd door met mijn familie. Ook snuif ik graag cultuur op in boeiende 

Vlaamse dorpen en steden. Interessante musea of historische gebouwen kunnen mij wel bekoren. Af en toe 

pik ik ook graag een rhythm-and-blues concertje mee. 

Hoe voel je je in de ARS-groep? 

Zeer goed! Dat zie je wel! Ik ben bijna altijd op post. Ik kom graag voor het plezier, de leuke babbels en de 

goede sfeer. Het is ook zo dat in groep lopen de motivatie vergroot. Zo was ik in eerste instantie van plan 

om niet meer dan vijf kilometer te lopen.  

Uiteindelijk heeft Noël mij kunnen overhalen om toch meer te lopen.  

Tot slot, wat wil je dit jaar nog bereiken op sportief vlak? 

Ik wil mijn huidige conditie behouden. Momenteel kan ik tien kilometer lopen. Ik hoop dat ik dat op het einde 

van het jaar nog steeds kan. De tijd speelt voor mij geen rol. Ik loop immers voor het plezier. Competitie is 

niet aan mij besteed. Misschien dat ik af en toe wel eens een jogging meeloop, maar dan vooral voor de 

leuke sfeer en het aangename gezelschap.  

                                                                                                                                              Stefanie de Laat en Lien Carion 
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gelezen in De Standaard van 12032014 

‘Joggers leven 6 jaar langer dan anderen’ 
 

Mensen die regelmatig joggen leven gemiddeld 6 jaar 
langer dan wie dat niet doet.  
Het risico dat ze vroegtijdig overlijden ligt liefst 44 procent 
lager.  
Dat blijkt uit een langlopende studie aan de Bispebjerg 
University Hospital in Denemarken waarbij in totaal 
19.329 inwoners van Kopenhagen in de periode 1976-
2011 opgevolgd werden.  
De resultaten staan samengevat ook in het gezondheids-
magazine Bodytalk. 
 

Trage lopers (je kan nog vlot babbelen) boekten de grootste winst. Hun risico op vroegtijdig overlijden is 
gemiddeld 63 procent lager dan dat van niet-lopers.  
Bij matige lopers (praten wordt moeilijk) daalt dit tot 47 procent. Snelle lopers (voortdurend in het rood) 
hebben evenwel 22 procent meer risico op vroegtijdig overlijden dan niet-lopers. 
Bij maximaal 3 keer per week lopen daalt dit risico met 60 procent, vaker lopen doet dit stijgen met 24  
procent.  
Meest optimaal blijkt 1 tot 2,4 uur per week joggen. In dat geval daalt het risico met 40 procent, bij wie meer 
dan 4 uur per week loopt is dat slechts 14 procent. 
Uit het onderzoek blijkt voorts dat lopen ook het aantal fatale hartinfarcten doet dalen.  
Bij mannen is dat met maar liefst 70 procent het geval, bij vrouwen vermoedelijk ook met 50 procent.  
Dat percentage is echter minder zeker door het kleine aantal lopende vrouwen in de studie.  
Verder neemt ook het sterfterisico door ademhalingsziekten, kanker en beroerte duidelijk af. 
 

Conclusie : we zijn goe bezig 

LUSTRUM  AFFLIGEMLOOP 

Met de organisatie van de “5de Affligemloop” op zaterdag 14 juni 2013 nemen de Affligemse recreatiespor-

ters wederom een patent op de atletieksport in deze  sportgemeente. 

De vreugde van de recreatiesporters na 40 jaar activiteit is dat men het straatbeeld in de gemeente Affligem 

niet meer kan indenken zonder joggers . Ze kunnen prat gaan dat ze de laatste jaren reeds meer dan 1000 

mensen begeleid hebben. Inderdaad de loopsport zit hier terug in de lift. 

Hugo Vermeiren is met zijn team  opnieuw klaar om er een uitzonderlijke sporthoogdag van te maken. In-

schrijven kan via www.a-r-s.eu . Aarzel niet om deel te nemen aan dit sportevenement of kom alleszins 

supporteren. Deze Affligemloop komt ook in aanmerking voor het Dendercriterium.  

Verdere info www.dendercriterium.be  

Vertrek en aankomst: Gemeentelijke cultuurzaal Bellekoutercomplex  Geertruideweg 2  Affligem. 

Gratis Kids run: 
6-10 jaar (600 m)  start 15u00 
11-14 jaar (1100 m) start 15u20 
Volwassenen  5,5 km     10,8 km    en 16,1 (10 miles) start 16u00 
Enkel inschrijving  ter plaatse 6 € 

Douches en kleedkamers voorzien. Prijs voor iedere deelnemer en alle kids krijgen bovendien nog een 
herinneringsmedaille. 
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Hoe moet ik lopen 

Dit is een veel voorkomende vraag vooral bij beginnende lopers.  
Daarom hier enkele suggesties uit de praktijk. 

 

HOOFD 
 

Je hoofd weegt zo’n 4,5 kg, dus de positie ervan heeft een grote invloed op de belasting van je gewrichten. 
Naar beneden kijken en je hoofd omlaag houden is slecht: de wervelkolom wordt zo kromgetrokken, vooral 
als je een heuvel afloopt. Hou je hoofd niet omlaag maar ook niet naar achteren.  
Probeer een goed evenwicht tussen de twee te vinden. 
 

OGEN 
 

Kijk niet naar je voeten, richt je blik 10 tot 20 meter voor je op de grond. Zo kun je gemakkelijk rondkijken 
zonder dat je je hoofd moet draaien. 
 

WANGEN 
 

Verbeten grimassen trekken en op je tanden bijten is niet zo goed. Je kunt beter je gezicht ontspannen of 
zelfs glimlachen. Als je je kaken ontspant, krijgt je lichaam het signaal dat ook te doen. 
 

SCHOUDERS 
 

Je ziet vaak hardlopers met strakke, gespannen schouders. Een van de voornaamste oorzaken daarvan is 
dat ze hun vuisten ballen, wat makkelijk te verhelpen valt.  
Het kan ook te wijten zijn aan vermoeidheid of onevenwicht in de spierspanning.  
Je loopt beter met ontspannen schouders. 
 

RUG  
 

Je romp moet loodrecht ten opzichte van de grond zijn en je rug recht. Hang niet 
voor-of achterover, omdat je lichaam zo krom trekt en je ademhaling bemoeilijkt. 
 

ARMEN 
 

Beeld je in dat je armen je, net als bij een stoomtrein, aandrijven. Op die manier 
hou je ze in de juiste positie, met je ellebogen in een hoek van bijna 90 graden.  
Als je je armen sneller beweegt, zullen je benen ook sneller gaan.  
Gebruik dus meer armkracht als je sprint, minder als je jogt. 
 

HANDEN 
 

Met gebalde vuisten loop je niet ontspannen, maar je handen moeten ook niet alle kanten opfladderen. 
“Ontspannen en beheerst” is de oplossing. 
 

HEUPEN 
 

Stel je voor dat je bij elke stap langer wordt: strek je lichaam vanuit je bekken omhoog in plaats van diep te 
zitten. Dat lukt niet meteen bij beginners, het vereist wat spierkracht en stabiliteit. 
 

KNIEËN 
 

Probeer je knie bij elke stap omhoog te tillen, maar je hielen hoeven echt niet je billen te raken ,tenzij tijdens 
het sprinten. Sleep alleen niet met je voeten over de grond. 
 

ENKELS 
 

Ontspan de voorkant van je enkels Het klinkt raar, maar als je 
de spieren vooraan in je enkels bewust ontspant, ren je ont-
spannen en soepeler. 
 

VOETEN 
 

Krom je tenen niet. Land op je hiel en rol soepel door naar de 
voorvoet. Zet niet overdreven af met de tenen. 
 

DOEN Hé !!! 



5 

Weetjes van het seizoen. 

POËZIEHOEKJE 

weetje 1:  
Elf lopers hebben de toneelgroep Carpe Diem gesteund vanwege de figuranten Johan en Marleen & kapster 
Brigitte achter de schermen. 
 

weetje 2:  
Hugo heeft een eigen taaltje dat in het begin  niet te begrijpen is voor beginnende lopers. 
Hij zegt: vals plat   Vertaling: bergop 
Hij zegt: Het zal een pittig toertje zijn.   Vertaling: We lopen de Blakmeers op en andere serieuze heuvels. 
Hij zegt: We lopen vijf kilometer    
Vertaling: In realiteit tel je het aantal +2 op en dan bekom je het totaal van kilometers. 
Hij zegt: Allez!  Komaan hé mannen, nog eventjes!   Vertaling: Houd voor ogen dat je er nog niet bent! 
 

weetje 3 :  
De wandelaars staan elke zondag paraat om te gaan wandelen met Leo. Opgepast voor de putten en prik-
keldraad. De eerste zondag waren er al twee dames die aan valpreventie deden. 
 

weetje 4  
De wandelingen zijn niet alleen natuurvriendelijk, maar ook diervriendelijk waarbij honden welkom zijn. 
 

weetje 5:  
Stefaan (roofvogel) en Geert (de Gentenaar) gaan voortdurend nieuwe uitdagingen aan. Ze denken nu 
ernstig aan een triatlon, maar het zijn geen waterratten. 
 

weetje 6:  
De onverwoestbare Hans kende ook een blessuretijd, maar is weeral de oude. 
 

weetje 7   
Wanneer gaat Hugo lukken in een marathon? Er schort altijd wat ! Altijd heeft hij wat aan zijn been en deze 
keer was het aan zijn voet. 

Sport voor iedereen 
 

Bij sport hoort jeugd, 
het doet je deugd, 
het maakt je fit, 
in sport zo pit 

 

Sport is niet alleen voor jeugd 
ook een andere voelt de deugd, 

die de sport met zich meebrengt,  
en de ziekte niet verlengt. 

 

Bij verkoudheid, neem geen pil 
of een drankje , zit niet stil 

maar doe aan sport en doe het goed, 
doe het vooral met veel moed. 

 

‘k Zeg je dank bij voorbaat, 
want je probeert het vroeg of laat, 
…wat zeg je?... je begon er aan 

houd nu maar vol, het zal wel gaan.                                                     
Dirk Demarcke 
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Uit de prille geschiedenis van de Hekelgemse atletiek 

JOZEF VAN VAERENBERGH 

EEN DECENNIUM AAN ATLETIEKBELEVING. 

Jozef Van Vaerenbergh dacht aanvankelijk aan voetbal onder im-

puls van Pie Van der Meersch, neef van de Eendrachtkeeper. 

Maar ook aan de atletiekmikrobe was hij onderhevig, want tot grote  

verbazing van de Hekelgemnaren Nobert De Brauwer en Roger 

Meert startte hij in de cross van het stadspark in Aalst. Onthutst 

vroegen zij: “Wat komt gij hier doen?” Maar dat werd aldra duidelijk 

want van 1946 tot 1956,net een decennium, bouwde hij aan een 

prachtige atletiekloopbaan. 

Stiekem 

Jozef beleefde nog de tijd dat men bij ons niet zo hoog opliep met 

dat “zich ’t hart aflopen”.Zelfs de rijkswachters volgenden wantrou-

wend Jef op zijn training. Vandaar dat hij genoodzaakt werd zijn 

identiteitskaart in een plastiekje bij zich te dragen. Onze atleet in 

spe liep toen vakschool te Aalst en daar klonk het parool: “Sport of 

buiten”. Vandaar dat Van Vaerenbergh met het weekend aan wed-

strijden deelnam onder een valse naam. Aldus zien we dat een zekere Hendrickx heel wat wedstrijden won. 

In 1946 werd hij nochtans, als aangesloten atleet bij Vlierzele kampioen van Oost-Vlaanderen 1500 m en 

over dezelfde afstand ook kampioen van België. Frans Van Wesemael ontfermde zich over dit jong veulen. 

Tweemaal in de week werd naar Vlierzele, heen en terug gelopen, begeleid door verzorger Van Wesemael 

op de fiets. Korte afstanden werden getraind in de Kluizebaan en op het koerke bij Van Wesemael kon men 

zich dan wassen aan de regenwaterton. 

Langere afstanden   

Tot de juniores liep hij korte afstanden, maar toen verminderde zijn snelheid en waagde hij zijn kans in de 

fond en zelfs werd hij aangetrokken door de marathon.Ofschoon Van Wesemael hem vaderlijk had afgera-

den aan marathons deel te nemen, gezien zijn nog te jonge leeftijd, pakte een ondeugende Jef uit in het 

Belgisch marathonkampioenschap “Racing Brussel-Overijse-Racing Brussel” en haalde er zelfs brons.  

Toen volgden al zijn succesvolle baanwedstrijden Halle-Zuun en de internationale halve marathon Deinze-

St.- Martens-Latem  -Deinze (vijfde en eerste Belg).  Zes crossen “Le Soir” sierden zijn palmares met een 

17de plaats in 1950 als beste uitslag. Van 1952 tot 1953 vervulde hij legerdienst in Florennes bij de lucht-

macht.Hier stuitte hij als Vlaming op heel wat onbegrip. Zijn crossoverwinning in de legerinterland te Amster-

dam in 1952 werd het voornaamste atletiekgebeuren uit zijn soldatentijd. In het luchtmacht kampioenschap 

10.000 m te St.-Niklaas werd hij bij een valpartij gekwetst in een duel met Leva. Daarna ontbrak het hem 

aan motivatie en het uitgangsleven in Hekelgem boeide hem meer, wat een weerslag was op zijn conditie.  
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 Tussenstand afgelegde kilometers 2014 

Sportminnend 

Steeds is Jozef Van Vaerenbergh begaan geweest met de sport. Met Frans Vijverman trainde hij enkele 

jaren de Hekelgemse atletiekclub om zijn vriend Felix Van den Brande te plezieren. 

Als gangmaker van de Sport biënnale te Zellik van 1970 tot 1973 organiseerde hij een waaier van sportacti-

viteiten. Met Roger Couck (broer van Lize Marke) richtte hij de fietsclub “Wieler-, supporters- en Toeristen-

club Zellik” op.  Ook de inrichting van de “Ronde van het Pajottenland” door het Ministerie van Volksgezond-

heid  werd onder zijn organisatorische kunde een succes zonder weerga.   

Sport blijft een stuk van zijn leven en zijn grootste teleurstelling is het overlijden geweest van de Hekelgem-

se beloftevolle atleet Frans Plas. Toen Roger Moens zijn gewezen trainingsmaat verloor in de Olympische 

Spelen te Rome heeft hem dat zo opgewonden dat hij hierdoor een stukje van zijn eigen gezondheid heeft 

moeten prijsgeven. Werkelijk de sport heeft bij Jef altijd diep gezeten.                                                       Leo 

Plaats Naam Score 

1 Dierickx Geert 48,3 km 

2 Van Bellingen Stefan 35,2 km 

3 Verpaelt Betty 31,5 km 

4 Pessemier Johan 26 km 

5 Vermeiren Geert 24,7 km 

6 De Greve Petra 19,1 km 

6 Ponnet Sabine 19,1 km 

7 Van Den Brande Eric 17,2 km 

8 Crabbe Noël 13,5 km 

9 Stassijns Hans 12 km 

9 Goetvinck Stefaan 12 km 

9 De Waele Els 12 km 

9 Neckebroeck Anita 12 km 

9 Raes Francis 12 km 

10 Van Hemelrijk An 11,6 km 

11 Vermeiren Hugo 11,2 km 

12 De Nil Mara 8,6 km 

13 Huybens Marleen 7,5 km 

14 Hermans Pascal 6 km 

14 De Nil André 6 km 

15 De Nil Daan 0,4 km 
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 Tussenstand deelnames 2014 

 

Plaats Naam Score 

1 Dierickx Geert 4 

2 Van Bellingen Stefan 3 

2 Vermeiren Geert 3 

2 De Greve Petra 3 

2 Verpaelt Betty 3 

2 Ponnet Sabine 3 

3 De Nil Mara 2 

3 Van Den Brande Eric 2 

3 Van Hemelrijk An 2 

3 Crabbe Noël 2 

3 Pessemier Johan 2 

4 Stassijns Hans 1 

4 Vermeiren Hugo 1 

4 De Nil Daan 1 

4 Hermans Pascal 1 

4 De Nil André 1 

4 Goetvinck Stefaan 1 

4 De Waele Els 1 

4 Neckebroeck Anita 1 

4 Raes Francis 1 

4 Huybens Marleen 1 


