
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                         

 

Beste sportieveling, 
 

In ’t verleden kwam je al met ons in contact en was vastbesloten aan uw 
conditie te werken. 
 

Hoe staat het nu met uw conditie? 
 

Je weet bij ons kan je steeds terecht. 
 

Elke zondag om 9u30 blijft een vast trefpunt op het jeugddomein 
Verbruggen, Brusselbaan 2 te Affligem-Hekelgem. 
 

Je kan gerust aansluiten bij één van de loopgroepen volgens uw 
mogelijkheden. 
 

Voor wie de laatste tijd niet meer aan bewegen toe was, hebben we een  
belangrijke wenk. 
 

Vanaf zondag 15 maart  starten wij terug met een nieuwe sessie Start to 
Run en ook vanaf 6 september is er dit jaar nog mogelijkheid om een  
10-wekenprogramma voor beginners aan te vatten. 
 

Tevens is er gelegenheid voor gevorderden om zelfs verder nog op te 
bouwen tot 10.000 m en meer. 
 

Verdere afspraken worden eventueel gemaakt om ook in de week te trainen 
en dat kan op dinsdag- en donderdagavond om 19u30 op de Finse piste 
aan de Bellekouter, waar bij de opwarmingsoefeningen gebruik kan 
gemaakt worden van het  fit-o-meterparcours. 
 

In de winterperiode gaan de in de weeksetrainingen door beurtelings in één 
van de Affligemse woonwijken. 
                                                                          Affligemse Recreatiesporters 
 

        Ons LoperkeOns LoperkeOns LoperkeOns Loperke    
 Maart 2009 

 

 
 
 
Voor  informatie raadpleeg  
onze website   
www.a-r-s.eu  
 
Voor persoonlijke vragen kan je  
terecht  
 
via e-mail   
ars-hugo@telenet.be   of   
leo.de.ryck@telenet.be 
 
Telefonisch: 
                        LEO: 0496/70 91 03 
                    HUGO: 0495/38 66 84 
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21 kilometer 97 meter en 50 cm 

… 

de halve marathon van                     
Brussel 

  

10 uur in de ochtend. 
  

Nerveus sta ik te trappelen 
tussen ogenschijnlijk 4000 
andere zotten.  
 

Verschrikkelijk geslapen deze 
nacht en wel al tien keer naar het 
toilet geweest.  
 

Nog nooit een dergelijk lange 
koers gelopen. 
Heb verdomd spijt dat ik me liet 
verleiden om een halve marathon 
te lopen.  

Was ik maar thuis gebleven!  
 

Wat doe ik mezelf weer aan? 
 

Paf! Daar klinkt het startschot. 
Alle stress valt ineens van me af.  
 

De adrenaline jaagt door mijn 
bloed. 
 

Ik weet onmiddellijk weer 
waarom ik het doe. Tot mijn 
eigen verrassing ga ik er van bij 
de start als een pijl uit een boog 
van door. 
 

Eén van de andere ARS-lopers 
wil me volgen maar 
vergaloppeert zich, die zien we 
pas terug na de aankomst. 
 

Met een tweetal anderen vechten 
we een verbeten strijd uit, tot het 
bittere einde. 
 

De laatste kilometers, na een 
lange bergop, tussen het 
Jubelpark en de Grote Markt, 
betekenen een echte marteling. 
  

'Nog twee kleine kilometertjes', 
zegt de omroeper.  
 

Ik kan hem wel wurgen.  
Gelukkig zit hij veilig ver weg. 
Vóór de Grote Markt ligt een rode 
loper 
Oef, dat moet de aankomst zijn. 
Nog gauw 100 man voorbij 
sprinten, maar waar blijft die 
stomme eindmeet toch?  
99 komen me terug voorbij. 
  

Rotzakken zijn het die dat tapijt 
zo vroeg leggen, 
wacht maar, ik zal ze  
… en dan … de ontlading.  
Ik heb het gehaald. 816de op 
3126 uitlopers, met een tijd van 
1 uur en 45 minuten precies.  
Ik ben fier en euforisch.  
Wat een voldoening!  
Ik ben zo kinderlijk blij.  
De thuisblijvers weten niet wat ze 
missen. 
Dat pintje achteraf met de 
vrienden hebben we toch zeker 
verdiend, niet? 
                             Hubert De Gendt 
 

 

Sportlaureaat 2008 
 

 
Onze andere genomineerden  

waren : 
 

-Hugo Vermeiren 
(cat. sportrecreant) 
-Chris Ruysseveldt 

(cat. sportman) 
-Zeno Hermans 
(cat. jeugdsport) 
-Eric De Kerpel 

(cat. sportvrijwilliger) 
 

 

 
We vielen in de prijzen   

met: 
 

-Nancy Meert: 
3de plaats 

cat. sportrecreant 
 

Affligemse 
Recreatiesporters: 

2de plaats 
cat. sportploeg 

 

Hubert en Hugo tijdens de halve Marathon van Brussel 

 
Coach, coach en coach 

 
Gedurende drie maanden volgden drie van onze bestuursleden -  
Hugo, Eric en David - een opleiding tot jogbegeleider bij BLOSO. 

 

Samen met Leo De Rijck beschikt onze vereniging aldus over vier  
Start-to-Run coaches.  

 

Op deze manier kunnen we alle lopers tijdens en ook buiten de 
Start-to-Runs verzekeren van een degelijke begeleiding. 

 

Vermeldenswaardig is zeker dat ze dit allen vrijwillig en kosteloos doen, 
mede waardoor iedereen nog steeds gratis terecht kan bij  

onze vereniging. 

                Hugo                                           Eric                                          David 



 

 

Een sportieve zondag 
 

Zondag is rustdag voor mijn geest, 
maar niet voor mijn benen. 
  

Zoals elke zondag trouw op post op  
’t domein “Verbruggen” om met  
recreatievrienden naargelang een 
uurtje of anderhalf uurtje te joggen. 
 

Om 9u30 stipt, geen seconde later, 
dat is de afspraak, beginnen wij  
onze opwarming op de piste.  
 

De heuvel- en schilderachtige 
omgeving van de Boekhoutberg, de 
wegen en paden bieden duizend en 
één mogelijkheden om er elke week 
een ander droomparcours te lopen.  
 

Zweten, afzien en meteen genieten 
van landschap en natuur. 
 

Een vijftiental lopers wagen zich 
aan een 12 km. 
 

De andere recreatiesporters houden 
zich  aan hun basisconditie en  
maken er een 5 km loop van, dus 
voor elk wat wils. 
 

Het is een boeiend gezelschap, 
gemengd, een mix van leeftijden en 
beroepen, maar allen met dat ene 
doel :  gezond, gezellig, vreugdevol 
en lang leven.  
 

Op de smalle paden kruisen we 
regelmatig wandelaars en 
mountainbikers.  
 

Bij het passeren en elkaar ruimte 
geven, de duim omhoog en met een 
zweetlach een “goede dag” of “hoy” 
roepend. 
 

Dat zijn de vriendelijke blikken van 
een zondagochtend, die voel je de 
hele week. 
 

Tijdens het lopen wordt er nogal wat 
gepraat en gelachen. 
 

 Werkelijk alles komt aan bod,  
serieuze en ook gekke dingen. 
 

Alles overgoten met veel zin voor 
humor, het levenselixir en een grote 
dosis relativeringsvermogen.   

De wekelijkse trip laat mij het leven 
tot zijn juiste proporties herleiden.   

Kortom het verhoogt mijn 
levenskwaliteit. 
 

De samenhorigheid van een zich in 
het zweet joggende trucker, leraar, 
directeur, arbeider, dokter, tandarts, 
bejaardenhelpster….is van 
onschatbare waarde. 
 

Joggers kunnen de wereld 
redden.   
 
              Een Affligemse recreatiesporter.                                                                                              

 

 

LOPEN GEEFT EEN 
GOED GEVOEL 

 
LOPERS STEKEN 

BETER IN HUN VEL 
 

VAN SPIERPIJN TOT  
VOLDOENING 

 
PER WEEK GROEIT DE  

AFSTAND,  
DE VOLDOENING  

GROEIT MEE 
 



 
 

 

Bestuurslid  
Hubert De Gendt 

Hof ten Bergestraat 153 
9300 Aalst 

 
Bestuurslid 

David Wouters 
Kruisstraat 5 
1790 Affligem 

 
Bestuurslid 

Hans Stassijns 
Geukenshage 32 

1790 Affligem 

 

 
 
 

 
Op zondag 12 april starten we 
onze wafelverkoop en dit naar 
jaarlijkse gewoonte. 
 

Zoals allicht iedereen weet  
organiseren de  
Affligemse Recreatiesporters 
tweemaal per jaar gratis een 
sessie Start-to-Run en is er 
ook het ganse jaar door 
begeleiding op zondag, 
dinsdag en donderdag, alsook 
onderhouden wij de looppiste 
op het jeugddomein 
“Verbruggen”.  
 

Via het blad “Ons Loperke” dat 
tweemaal per jaar verschijnt  
houden wij contact en trachten 
lopers uit de vorige sessies 
steeds aan te moedigen om 
verder te doen of zelfs opnieuw 
te beginnen. 
 

Om dit allemaal te kunnen  
verwezenlijken kunnen wij wel 
een financieel steuntje 
gebruiken, daarom bevelen wij 
deze  wafelverkoop warm aan.  
Bestellingen kunnen tot en met  
3 mei opgenomen worden bij 
de bestuursleden of via de 
daarvoor bestemde 
formulieren. 
 

De levering naar keuze van  
vanillewafels, chocoladewafels 
of  botergaletten in dozen van  
700 gram zal op zondag 10 
mei bezorgd worden. 
 

Dank namens de recreatiesporters 
voor jullie steun en smakelijk.   
 

 

JAARLIJKSE 
WAFELVERKOOP  

 

Voorzitter  
Leo De Ryck 
Blakmeers 78 
1790 Affligem 

 
Ondervoorzitter 
Hugo Vermeiren 

Zegershof 50 
1790 Affligem 

 
Penningmeester 
Riet Bellemans 

Moortelstraat 16 B 
1790 Affligem 

 

Materiaalmeester  
Francis Raes 
De Mattein 44 
1790 Affligem 

 
Sportraad / Secretaris 

Christiane Van Droogenbroeck 
Krommaertweg 43 

1790 Affligem 
 

Bestuurslid 
Eric De Kerpel 
Zegershof 52 
1790 Affligem 

 

Het Bestuur 
 

 
10 REDENEN OM TE LOPEN 

 

Bestuurslid  
Jean-Pierre Van der Elst 

Brukersebaan 24 
1790 Affligem 

 
Bestuurslid 

Els De Waele 
Veldekenslos 2 
1790 Affligem 

 
Webbeheerder 
Bruno Wouters 
Kruisstraat 7 
1790 Affligem 

 

Er zijn een miljoen goede redenen waarom lopen een 
deel van uw levensstijl zou moeten zijn.  
Wij hebben er 10 belangrijke uitgekozen; 
 

1. Fitter 
Hoe fitter u zich voelt, hoe beter u in staat bent de dagelijkse 
beslommeringen het hoofd te bieden. 
 

2. Langer leven 
De gezondheidseffecten van hardlopen worden zichtbaar vanaf drie à 
vier keer per week een half uur of meer matig intensief te lopen. 
Geregelde lichamelijke inspanning leidt tot een leeftijdgecorrigeerde 
vermindering van de totale sterfte met 40 procent. 
 
3. Sterker gestel 
Lopen is de beste remedie om botontkalking te voorkomen. 
 
4. Mentale gezondheid 
Lopen is een van de beste manieren om te zorgen dat stress geen vat 
op u krijgt. 
 
5. Grenzen verleggen 
Ook in het lopen kan men plezier beleven bij het lopen van een langere 
afstand of een betere tijd. 
 
6. Sociale contacten 
Er is niets leuker en opbeurender dan dravend een babbeltje te slaan en 
u krijgt er  nog conditie op de koop toe. 
We sluiten vriendschappen. 
 
7.Lopen kan overal 
Al lopend kan men zijn streek verkennen, zelfs op reis of vakantie kan 
men zijn loopschoenen meenemen; Het versterkt de band met de 
natuur. 
 
8. Samenhorigheid 
Lopen doet alle sociaal-economische grenzen vervagen. Hier is er geen 
maatschappelijke ladder. Iedereen is gelijk,  welk beroep men ook 
beoefent . 
 
9. Iedereen kan het  
Het lopen zit in onze genen. 
Wie zich verdiept in ons verleden, stelt vast dat wij geboren lopers zijn. 
 
10. Prettig gevoel 
Aldra beleeft men sportvreugde die automatisch een betere kwaliteit van 
het leven brengt. 


