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Ten geleide… 
D A N K  J E  W E L 
Ook onze “Derde Affligemloop” zit erop. Het werd een succes zonder weerga 
en ‘t gaat steeds maar crescendo naar aantal deelnemers:  2010: 392  -  2011:  
468  -  2012: 676. 
En de toverformule? Een fantastisch en getalenteerde organisator Hugo 
Vermeiren en achter hem een formidabel team 
En vooral dankjewel aan onze sponsors, de sportdienst, de gemeente, politie 
TARL en Rode Kruis. 
We krijgen ook stilaan een vast cliënteel aan lopers en dat betekent dat het bij 
ons goed is, onze verzorging, onze prijzen en  bovendien een geliefd parcours 
door het landschappelijk schoon van Affligem, wel ’n kuitenbijter. Ook onze 
wedstrijd voor kids wint aan populariteit. 
Voor de ten miles is alleszins een vaste waarde  Luc Van Asbroeck van KAAG. 
In onze eerste uitgave werd hij tweede en moest alleen de duimen leggen voor 
topatleet Lander  Van Droogenbroeck. Was dit jaar winnaar van de Denderloop 
en derde in “Dwars door Ninove” en nu was hij bij ons goed voor wederom 
zilver. 
Voor de 10,6 km zien we Kristof Van den Berghe winnaar verleden jaar en nu. 
Van Sandra Van Buggenhout kunnen we hetzelfde zeggen bij de dames. 
Atleten als Erwin Segers, Rudy Follet, Alain Geerts, Ronny Segers, Bart 
Verschoren, Christine Descornez,  Sliepers, Alain Geerts, Linda Coppens, 
Alfons De Neve e.a. zijn onze beste propagandisten en bij ons tuk op een 
ereplaats. En ook onze titel van oudste deelnemer doet het en daar is de 
aalmoezenier van de St.-Michielskliniek de te kloppen man met zijn 84 jaar. 
Doodjammer dat onze Armand Bauters zijn kansen niet heeft mogen 
verdedigen omwille van een kniekwetsuur in de laatste week. Maar op het 
podium bij de prijsuitreiking mocht hij felicitaties in ontvangst nemen voor zijn 
84ste  verjaardag, precies op 16 juni, onze sporthoogdag. 
Kortom het was een succes voor jong en oud en nu op naar 15 juni 2013. 
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UIT ONZE SPORTGALERIJ 
 

ALBIEN VAN HOLSBEECK  
  

Albien is de bescheidenheid zelf .  

Zondag 11 maart ll. kwam hij nochtans nog 
eens in de kijker met de Legends Run in 
Oostende ter gelegenheid van 30 jaar cross 
cup.  

Het was een stukje nostalgie, een loopwedstrijd 
over 2km 300.  

Gaston Roelants gaf het startschot voor de 
gewezen vedetten.  

Albien zette zijn beste beentje voor in het 
gezelschap van  de oud kampioenen en 
vrienden  van weleer:  

Eric De Beck, Kareltje Lismont, Leon Schots, 
Rik Schoofs, André Ornelis, Jos Maes, Jean-
Pierre Paumen, Emiel Puttemans, Paul Thys, 
Willy Van Huylebroeck, Raymond Van Paemel, 

Dirk Vanderherten, Chritophe Impens e.a. Op 23 januari 2009 werd  Albien Van 
Holsbeeck wel nog in eigen gemeente door de sportraad verkozen tot 
sportpersoonlijkheid 2008. Wel wat laat maar des te meer verdiend.  

We geven hier een bondige weergave van zijn vele verdiensten, niet alleen op 
sportgebied, maar als de man die zich onverdroten blijft inzetten voor zijn medemens 

 

Geboren op 6 januari 1946 in de schaduw van de abdij Affligem.  
Hij werd als atleet vanaf zijn 11 jaar aangesloten bij Anderlecht, dus vanaf 1957 tot 1975, daarna werd het 
de Hekelgemse atletiekclub en bij de stopzetting van deze club Eendracht Aalst.  
Werd van miniem tot veteraan kampioen van Brabant veldlopen, aanvankelijk van de ganse provincie 
Brabant en later van Vlaams-Brabant. 
 

Gedurende twintig jaar behoorde Albien Van Holsbeeck tot onze topatleten en was steeds een vaste 
waarde voor de Belgische atletiek in 
buitenlandse ontmoetingen.  
 

Hij liep wedstrijden in 23 landen. Cross Le 
Soir won hij zowel bij de scholieren als bij de 
juniores. 
 

114 overwinningen sleepte hij in de wacht.  
Hij nam aan de Landencross deel te 
Oostende(1965),Rabat (1966), Barry (1967), 
Tunis (1968), Glasgow(1969) en terug Rabat 
(1975). 
 

Bovendien werd hij geselecteerd voor de 
preolympische spelen te Mexico.  
Tienmaal won hij zijn lievelingsveldloop de 
“cross der Jongeren”. 
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Zijn beste tijden bij de seniores waren: 1500 m  3’48”8 ,1500 m steeple 4’07”  3000 steeple 8’59”, 5000 m 
14’02”, 
10.000 m 29’08”  en 19km 125 m in 1 uur. 30 km 1 uur 36’; 
 

Het record 1500 m steeple staat nog steeds op zijn naam. 

Was eerste na Gaston Roelants die de chrono onder de 9 minuten bracht op 3000 m steeple. 

Sportambassadeur 
Albien heeft gans de wereld afgereisd.  
Hij was niet alleen een topatleet maar bovenal een mens, bekommert om zijn medemens en bleef steeds 
oog hebben voor de menselijke miserie in al die landen en bezocht de buitenwijken van Mexico, Rabat en al 
die miljoenensteden.. 
Hij had het in zijn loopbaan niet gemakkelijk, hij die nog steeds zijn dagelijks moest verdienen diende het op 
te nemen tegen beroepsatleten uit andere landen: de Engelse cracks Mac Cafferty, Tagg, Batty, Bedford, 
Hill, North, Taylor, Stewart e.a. de Marokkaan Gammoudi, de Fransman Jourdan, de Russische profs en 
nog zoveel andere atleten die toen aan de wereldtop stonden. 
Bij ons moest hij aanvankelijk optornen tegen Dumon, Van Butsele, Roelants en Puttemans. 
Mooie herinnering zijn de stages voor de Olympische spelen resp. Katschberg(Oostenrijk) en Sankt Moritz 
(Zwitserland)  in gezelschap van Jaak Rogge ( thans voorzitter I.O.C.), J.P. Monseré, Serge Reding, Gaston 
Roelants en vele anderen. 
Het waren nochtans gouden jaren. Ook aan de internationale militaire kampioenschappen piste in Saloniki
(Griekenland en Diekirch(Luxemburg)bewaart Albien mooie herinneringen.    
Na zijn topjaren was Albien ook nog trainer van de Hekelgemse atletiekclub, was nog vele jaren onklopbaar 
in interbankenwedstrijden en loopkoersen voor gemeentemandatarissen. 
 
Sociale bewogenheid 
Van in zijn jeugdjaren zette Albien zich in voor anderen.  
Aanvankelijk als leider bij de KAJ, later Milac, Missiewerking en doorliep alle sociale verenigingen. Jaren 
werd er kleding en ander materiaal verzameld voor Basilica te Brussel het werk van onderpastoor Frans 
Hellinckx, ook bij het later opgerichte Roemeniëcomité was hij de werker en drijvende kracht. 
Twintig jaar was hij de organisator van de kunsttentoonstelling en de loopwedstrijden met Sinksen in en 
rond het patronaat van Hekelgem.  
Thans is hij in de parochiale werking van Hekelgem de duivel-doet-al.  
Bond zonder Naam en Lourdesreizen K.W.B.-K.A.V. één adres: 
Fosselstraat 103 
 
Voorbeeld 
De rode draad in zijn levensloop en zijn idealisme heeft hij gehaald bij Kardinaal Cardijn. 
Albien is werkelijk de kajotterkampioen gebleven.  

 
Zijn slogan: “U zult groot zijn, als u de sport beoefent 
om de sport.”  
 
Altijd vonden we bij hem die eenvoud terug, ook na grote 
sportoverwinningen.  
Zijn fairplay maakte hem als atleet nog schoner.  
Hij kon ook verliezen met de glimlach. 
 
 
 
 
                                                                                    Leo 



                                                                                 ONZE 3° AFFLIGEMLOOP 

Podium Dames 5,3 km 
1e : Katrien Moens   (0:21:41) 
2e : Els De Schuyteneer                (0:22:23) 

3e : Linda Coppens   (0:23:25)  

Podium Dames 10,6 km 
1e : Sandra Van Buggenhout  (0:44:25)  
2e : Marlene Vandenbroeck  (0:45:20) 

3e : Sofie Nissens   (0:47:47)  

Podium Dames 15,9 km 
1e : Petra Sliepers   (1:12:23) 
2e : Christine Descornez                (1:14:01) 

3e : Kaatje Rossignol   (1:14:40)  

Podium Heren 5,3 km 
1e : Dieter De Ridder   (0:18:33) 
2e : David Van Den Broeck  (0:18:49) 

3e : Erwin Segers   (0:19:04)  

Podium Heren 10,6 km 
1e : Kristof Van Den Berghe (0:37:24) 
2e : Jean-Pierre Verhasselt  (0:37:43) 

3e : Alain Geerts                 (0:38:27) 

Podium Heren 15,9 km 
1e : Bart Verschoren   (0:55:55)  
2e : Luc Van Asbroeck   (0:56:26) 

3e : Kris Meganck   (1:00:13) 
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Oudste deelneemster 
Nelly Vitse 
69 jaar 

5,3 km 

Oudste deelnemer   (links op de foto) 
Vik Van Den Plas 
84 jaar 

10,6 km 

Grootste groep 
Leeuwerik 

73 deelnemers 

    een grandioos succes 

Sfeerbeeld van de start– en aankomstlijn 

Affligemloop lokt 7OO deelnemers 
Artikel uit Het Laatste Nieuws (WDS) 

 

Meer dan 700 deelnemers verschenen op zaterdagmiddag (16 juni) aan de start van de derde 
Affligemloop. 
Het evenement wordt georganiseerd door de 
Affligemse Recreatiesporters. 
De deelnemers konden kiezen tussen een 
parcours van 5, 10 of 15 kilometer. 
De Recreatiesporters tekenden ook dit jaar een 
aangename omloop uit via de Hazenweg, de 
Zwarteberg, de Buikouter, de Diepestraat en de 
Blakmeers om vervolgens via het bos naast de 
Geertruidebaan aan de bellekouter uit te 
komen. 
 

Het aantal deelnemers gaat vlot in stijgende lijn. 
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 ZOMERKLEDIJ 

Onze slogan:” Alle weer is jogingweer” indachtig moeten wij ons aanpassen 
aan alle weersomstandigheden. In de overgangsseizoenen is het echter 
lastiger welke kleding wij het best aantrekken. Ieder jaar maken wij als de 
zon er is een modeshow mee op het domein Verbruggen, de een loopt in 
korte broek, de ander kiest voor een lange of halflange tight. Een korte broek 
laat meer lucht door dan een korte tight.  
Enkele wenken: opgelet met natte kleding die over de huid gaat schuren. 
Een basisregel voor alle seizoenen is: katoen is taboe, omdat het vocht 
vasthoudt. Zoek luchtige kledij.  

Shirts mogen niet te ruim vallen, maar te strak is ook niet goed. Je voelt vanzelf 
wat prettig zit. Kleed je niet te warm. Het is niet erg als je een beetje kou hebt als 
je de training begint. Dat is snel over. 
Ga in de zomer liever voor of na de grootste warmte lopen (’s ochtends vroeg,  
’s avonds laat) en drink regelmatig. Alleen water helpt al veel, maar overdrijf het 
niet. Dorstlessers voorzien van natrium en kalium worden overigens veel beter 
door het lichaam opgenomen. 

Een pet beschermt tegen de brandende zon, maar de meeste warmte gaat via 

het hoofd verloren. En dus moet er lucht langskomen om voldoende te kunnen 

afkoelen. Wie het zweet van het voorhoofd veegt, belemmert de warmteafgifte enigszins. Draag alleen een 

pet als de zon fel schijnt en je langer dan vijfenveertig minuten gaat lopen. Alleen dan weegt het voordeel 

van de bescherming op tegen het nadeel van de verminderde warmteafvoer via het hoofd. Een pet kan 

leiden tot warmtestuwing en hoofdpijn. 

 Weetjes van het seizoen 

- Er waren plots twee heel bekende Vlamingen in ons midden, zowel op het nieuws als in het VTM-programma 
“Wie trouwt mijn zoon”. Dan hebben we het natuurlijk over Lien en Johan. Johan als rasechte Aalstenaar  met zijn 
Carnaval en Lien heeft de zoon proberen te strikken, maar moest afrekenen met een ambetante mogelijke 
toekomstige schoonmoeder. Wat een feeks ??? Een  chance dat we ons Lien terug hebben. 
- In het jaar 2012 is een verhevenheid in het wegdek op Ten Bos onze lopers fataal geworden. Noël, Philip, 
Stefanie en Linske vielen daar voor hun sport. We hebben er op een zondagmorgen een monument opgericht met 
bloemenkrans en passend eerbetoon. Enkele weken later waren Joke en onze ouderdomsdeken Armand 
waarschijnlijk jaloers  en gingen hier ook tegen de grond. Volgend jaar een nieuw monument. 
- Liesbeth en Mieke verdienen een dikke pluim voor hun inzet en uithoudingsvermogen..Ze zijn diegene die nooit 
klagen en altijd goed gehumeurd zijn. Ze lopen 10 kilometer zonder problemen en zonder morren. Doe zo voort 
dames. 
- In ons sportevenement zijn er mannen zonder vrouw, mannen met vrouw, vrouwen zonder man en vrouwen met 
man en allemaal vinden zij zich goed in de groep, er zijn geen vooroordelen en dat maakt het tot een sterk team. 
- Marleen (vrachtwagenchauffeur) is verzot op daslook en gaat op zoek op het domein naar haar lievelingsplant. Ze 
kijkt in alle verborgen hoekjes en heeft wonder boven wonder haar “daslook” gevonden. Wat doet ze daarmee? 
- Honoré is op een gezonde manier gefocust op zijn nieuwe levensstijl  zodat er meer dan 20 kilo zijn weggevallen 
van zijn vroegere gewicht. Philip is een beetje jaloers en wou graag weten hoe hij dat gefikst heeft. 
- François is teruggekeerd, maar zijn verdwijning was niet alleen een nieuwe vriendin, maar ook een knieblessure. 
- Erwin wist zijn gezin mee te slepen naar de free to run en ze lopen allemaal mee. Wat een fantastisch en sportief 
gezin ! 
- Francis kan de druk niet meer aan volgens Hubert, hij wordt regelmatig verslaan door de 10+ lopers, zelfs door de 
vrouwen en dat is erg. 

- Geert werd vader van een zoontje Vince, dat betekent voor ons aldra een loperke bij. En Vince(nt) betekent de 

onoverwinnelijke. Dat belooft !!!                                                                                                   Stephanie De Laet 
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OLYMPISCH VUUR VANUIT AFFLIGEM 

Zondag 3 juni ll. mochten wij met onze Affligemse 
Recreatiesporters de symbolische Olympische vlam 
escorteren , gedragen door leerlingen van de 
Hekelgemse St.-Vincentius a  Paolo scholen ter 
gelegenheid van hun schoolfeest zowel in 
Bellestraat als in de Langestraat. Het was een 
leuke bedoening. 
Er werden ook tien Vlamingen uitverkoren om de 
echte olympische vlam te dragen . Elk mochten ze 
400 meter lopen. Aldus telde de estafettetocht 8000 
toortsdragers  die het vuur door het  Verenigd 

Koninkrijk loodsen tot aan het begin van de 
Spelen in Londen op 27 juli. 
En deze eer viel ook te beurt aan René Van 
Doren uit Essene. Deze vijftiger is een geoefend  
marathonloper. Tot zijn 40ste speelde hij voetbal 
onder meer bij Union, Racing Mechelen en Stade 
Leuven. 
Daarna kreeg hij de smaak te pakken voor het 
lopen. Van 5 km werd het aldra de 20 km van 
Brussel en in 2009 kwam een eerste droom uit 
en heeft hij de marathon van New-York gelopen. 
Verleden jaar was hij nog 13de op de ten miles in 
onze Affligemloop in de puike tijd van 1.09.53. 
En nu werd zijn tweede droom het dragen van de 

Olympische fakkel een feit. 
De toortsdragers werden uitgekozen door Coca-Cola en 
Samsung, twee sponsors van de Olympische spelen. René 
werkt als technisch assistent bij Belgacom en kwam door zijn 
beroep vaak in contact met de technologie van Samsung. 
Uiteindelijk waren het de duizenden personeelsleden die hun 
stem mochten uitbrengen en voor René kozen. 
René vertrok op 14 juni richting Groot-Brittanië en kwam op 
15 juni aan de beurt om te vertrekken in het centrum van 
Bedlington. René was onder de indruk van de sfeer. Langs 
de kant van de weg stonden duizenden mensen hen aan te 
moedigen. Iedereen wou met hen op de foto. Zoiets maak je 
maar eens in je leven mee. 

Aan onze Affligemloop heeft hij echter dit jaar niet kunnen 

deelnemen, maar in ruil trok hij met de Belgische delegatie 

naar de ceremonie in Newcastle waar een gala-menu 

gepresenteerd werd.  

Wat een belevenis voor een loper van bij ons ! 
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Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters 

Stand   

Plaats Naam Score 

1 De Bousser Gerrit 9 punten 

1 Huybens Marleen 9 punten 

2 Follet Erik 8 punten 

3 Stassijns Hans 7 punten 

3 Vermeiren Hugo 7 punten 

4 Crabbe Noel 6 punten 

4 Hermans Zeno 6 punten 

4 Neckebroeck Anita 6 punten 

4 Van Steenbergen Audric 6 punten 

5 Dierickx Geert 5 punten 

5 De Waele Els 5 punten 

5 Pessemier Johan 5 punten 

6 Hermans Pascal 4 punten 

6 Van Hemelrijk An 4 punten 

6 Bellemans Riet 4 punten 

6 Ruysseveldt Chris 4 punten 

7 Raes Francis 3 punten 

7 De Rijbel Machteld 3 punten 

8 de Laat Stefanie 2 punten 

8 Verpaelst Arno 2 punten 

8 Verpaelt Betty 2 punten 

8 Jacobs Stefanie 2 punten 

8 Vandermeeren Pierre 2 punten 

8 Wouters David 2 punten 

8 Van Bellingen Stefaan 2 punten 

8 De Kerpel Eric 2 punten 

8 De Kerpel Glenn 2 punten 

8 De Nil André 2 punten 


