
 
 

 

                                                                                                                                         

 

Ten geleide 
 
 

De voorbije drie jaar kende onze “Start to Run” een aanzienlijk succes en een vijfhonderdtal 
beginnelingen maakten inmiddels kennis met de looppiste op het jeugddomein van de abdij Affligem. 
 
Onze erkentelijkheid gaat uit naar allen die na 10 weken slaagden om van 0 meter tot 5000 meter op 
te bouwen en zelfs een hoger doel stelden om te slagen in een verdere afstand.   7,5   10,  15, of  20 
km.. . 
 
Zij namen immers een goed besluit om gezonder te gaan leven door meer te bewegen en bovendien 
zelfs verantwoord te bewegen. 
 
Ze ervaarden dat het lopen de levenskwaliteit  verbeterd  en zelfs tot levensvreugde brengt. 
 
Voor de bestuursleden en vooral de trainers van de “Affligemse Recreatiesport” is het de grootste 
voldoening dat zij zoveel mensen hebben kunnen begeesteren. 
 
Het lukken van het programma “Start to Run” heeft vooral te maken met het groepsgebeuren. 
 
“Mensen die alleen lopen, haken makkelijker af”. 
 
Het programma is voor iedereen geschikt, jong en oud, vooral voor de mensen met een conditie nul 
en zelfs onder nul. 
 
Aarzel niet en trek uw loopschoenen aan. 
 
We verwachten jou, samen met familie en vrienden op zondag 6 september om 9u30 op het 
jeugddomein Verbruggen, Brusselbaan 2 te Affligem-Hekelgem. 
Daag hen uit om een sessie te volgen. 
 
Verdere afspraken worden daar ook gemaakt om  in de week te trainen en dat kan op dinsdag- en 
donderdagavond om 19u30 met afspraak aan de Finse piste aan de Bellekouter. 
 
In de winterperiode gaan de in de weekse trainingen door beurtelings in één van de Affligemse 
woonwijken.                          
                                                                                                                                                     Met sportieve vriendengroet,  
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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 

Willy Van Gijseghem 
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De 20 km. Van Brussel                               
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Sport is een van de  belangrijkste manieren om fysiek en mentaal in conditie te blijven. 
Lichaamsbeweging heeft ook vele voordelen: we blijven er gemakkelijker door op 
gewicht en verlagen het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast wordt het 
lichaam ook aangezet stoffen aan te maken waardoor we ons goed voelen, de 
zogenaamde endorfines.  
We weten echter dat sport gepaard kan gaan met blessures. Afgezien van de kosten en 
verloren arbeidstijd, is een blessure helemaal niet prettig voor een sporter. Het is vaak 
pijnlijk en tijdrovend en zorgt ervoor dat je achterstand oploopt in je training.  
Veruit de meeste blessures ontstaan door overbelasting. Dit kan vrij acuut zijn en snel 
genezen, maar ook zeer lang voortslepen, tot jaren toe. Dit soort blessures heten 
endogene blessures (ze komen ‘vanuit de sporter zelf’) en zijn in principe te voorkomen.  
Deze kwetsuren zie je vooral bij niet-contact sporten zoals wielrennen en hardlopen.  
Blessures door een uitwendige kracht - exogene blessures (de oorzaak ligt ‘buiten’ de 
sporter) – zijn vaak ernstiger.  
Dit kan gaan van een gekneusde spier door botsing tot gescheurde kruisbanden of een 
botbreuk. Dit soort blessures treden vooral op bij contactsporten zoals voetbal. 
Hoe kan je nu endogene (overbelastings) blessures voorkomen?  
Gebruik je gezond verstand. Vaak zien sporters hun blessures wel aankomen, maar 
hopen ze dat het toch meevalt. 
Zorg steeds voor een goede opwarming (warming up) van minstens 10 minuten waarin 
de intensiteit langzaam toeneemt. Bij sporten worden immers spieren, pezen en 
gewrichten intensief belast. Een goede opwarming zorgt ervoor dat de spieren warm en 
soepel worden.  
Ook een goede afkoeling (cooling down) brengt je lichaam na het sporten van 
inspanningsniveau naar rustniveau. Dit kan door een 10-tal minuten los te lopen en te 
stretchen 
Sportuitrusting: zorg steeds voor goed materiaal: goed schoeisel en goedzittende 
kleding.  
   *Knellende kleding belemmert immers de bloedsomloop en vaak ook de  
     bewegingen.  
   *Kousen met stoppen of gaten kunnen blaren  veroorzaken.  
   *Te strakke elastiek in kousen kan kramp in de kuiten geven.  
   *Te dunne kleding geeft bij koude snellere afkoeling en hierdoor neemt het risico 
     op pees- en spierblessures toe. 
   *Bouw de duur en intensiteit van je trainingen zeer langzaam op. Niemand loopt 
     na 1 jaar al een marathon. 
   *Let op “ochtendstijfheid” van spieren en aanhechtingen, dit is vaak een teken 
     van een beginnende blessure. 
   *Bij pijn altijd stoppen. 
   *Heb je pijn of een ongemak dat steeds (vaker) terugkomt, let dan extra op en 
     neem wat meer rust. Bezoek eventueel een arts als het niet overgaat. 
Bij serieuze blessures zelf niet gaan experimenteren, maar naar de huisarts of sportarts 
gaan!                                                                           
                                                                                                            Dr. Vera Schelfhout 

Op 12 november wordt onze “sportieve Willy” 72 
jaar.  
 

Niet zomaar een verjaardag want dan wenst hij 
zijn “lopen” op te bouwen tot 10.000 meter. 
 

Dit is geen prietpraat, want we herinneren ons nog 
zijn weddingschap om op zijn 70ste verjaardag de 
5.000 meter te lopen in Liedekerkebos. 
 

En dat is hem toen wonderwel gelukt met zijn 
ijzeren wilskracht en doorzettingsvermogen. 
 

Vragen in Hekelgem naar Willy Van Gyseghem 
heeft geen zin, maar  “Willy de keeper” kent 
iedereen. “Sport is zijn leven”. 
 

Als 11-jarige knaap stond hij reeds tussen de 
doelpalen bij Eendracht Aalst en later was hij de 
beruchte doelman bij “Doggen” en  “Leeuwkens”. 
 

Ook tot de atletiek voelde hij zich aangetrokken en 
trok zijn eerste loopschoenen aan bij Vlierzele. 
 

 Zijn lievelingswedstrijd was wel de cross 
“Le Soir”. 
 

Zelfs zijn legerdienst “Klas 1956” vulde hij met 
sport en verdedigde dapper de kleuren van zijn 
regiment het 5de Linie uit Soest, vooral in het 
veldlopen. 
 

Het fietsen zit hem ook in het bloed en de 
oudgedienden van de wielerclubs  
“De Mattein” uit Hekelgem en “Blijf Jong” uit 
Erembodegem vertellen nog steeds over zijn 
capriolen. 
 

Zijn woning in de Boekhoutstraat 89 is een ware 
sportgalerij en puilt uit van de behaalde 
sporttrofeeën. 
 

Van Willy mag men zeker niet zeggen dat hij 
achter ’t net gevist heeft, daarvan getuigen zijn 
vele bekers als kampioen vissen, vooral met 
“Bliek”. 
 

En dat is allemaal met de goesting van zijn 
echtgenote Jacqueline, die zegt:  
“Ik ben fier op hem”. 
 

Nochtans is het leven voor hen niet altijd over 
rozen gegaan. 
 

Maar naast zijn werk in ’t slachthuis van 
Anderlecht en later bij lederwaren “De Wit” heeft 
hij zich steeds in zijn vrije tijd opgetrokken aan 
sporten. 
 

Van deze steeds goelijke en opgeruimde 
doorzetter kregen wij volgende sportremedie voor 
onze start to runners mee: 
 
“Goed eten en drinken”.  
 
Merci Willy.                                         
 

                                                           Leo De Ryck 

 

Sportletsels WILLY VAN GYSEGHEM 
ONZE OUDSTE 

START TO RUNNER. 



 
 
 
 
 
 
 

25 graden warm!  
 

De zon is ons weer niet goed gezind en 
schijnt zonder mededogen op onze 9 arme 
hoofden.  
 

Zondag 31 mei 2009, dat wordt weer 
puffen en afzien, moeilijke koers die 20 km 
door Brussel. 
 

Een uurtje voor de start poseert Machteld 
nog lachend voor de foto, het doosje 
imodium in de hand.   
   

De anderen hebben dan allang een pilletje 
geslikt, kwestie van niet … af te gaan in 
de wedstrijd, letterlijk én figuurlijk. 
 

Bijkomende stress! We raken niet tijdig in 
onze startbox. Opstopping alom! Komt niet 
door de Imodium natuurlijk.  
 

Waarom laten de organisatoren op deze 
plaats nog niet-deelnemers toe?  
 

Het lukt ons uiteindelijk toch, maar die 
jaarlijks terugkerende 'Bolero van Ravel' 
die door de luidsprekers galmt, begint ons 
aardig de keel uit te hangen.  
 

Na het Belgische en Europese volkslied, 
de vingers in de oren (erna, niet tijdens!), 
om blijvende hoorschade te voorkomen bij 
het veel te harde startschot. 
 

Dank je wel kroonprins Filip, van schieten 
heb je verstand. 
 

En … 10 km bergaf, 9 km bergop en 1 km 
vals plat verder … vinden we 
roodgloeiend, afgepeigerd, maar 
dolgelukkig, het Jubelpark en elkaar terug. 
Geweldig toch?  
 

Alle ARS-lopers presteerden uitstekend, 
al was de volgorde in de uitslag toch wel 
ietwat verrassend. 
 

Lekker en gezellig verliep dat etentje 
samen, later op de avond, al maakten de 
spierpijnen het zitten op die harde houten 
stoelen wel wat lastig. 
 

Mijn grootvader zei echter altijd:  
 

“Een kermis is een geseling waard”.  
 

Jammer dat een pilletje Imodium niet 
tegen die spierpijnen helpt. 
 

                                         Hubert De Gendt 

 

Zondag 31 mei 2009. 
  

Kort na de middag staan de dappersten der ARS (Hugo, David, Hubert, Francis, 
Jef, Machteld, Betty, Els en Anita) paraat op de parking.  
 

Heel wat vragen rijzen op: 
 

   *Met welk excuus zal de Cisse dit jaar zand in de ogen proberen te  strooien? 
 

   *Kunnen de dames de heren het vuur aan de schenen leggen? 
 

   *Sanitaire stop voor Betty onderweg of niet (ondanks trampolinetherapie)? 
 

   *En…. Door welke kwaal zal Hugo dit jaar geveld worden? 
 

Een half uur vóór de wedstrijd beginnen de zenuwen te gieren en gaat de 
Imodium vlot van hand tot hand.  
 

Iedereen concentreert zich op zijn manier en wat peptalk van de collega’s is 
meer dan welkom. 
 

15h plaatselijke tijd: het startschot wordt gegeven. 
  

Uw reporter ter plaatse, bijgestaan door analist Chris, ziet onze atleten vlot en 
rustig doorkomen nabij ‘den Berlaymont’. 
 

Enkel Hubert zien we niet. Zou hij daar zichzelf al voorbijgelopen zijn? 
 

Terwijl Chris en ik profiteren van het mooie weer, met een frisse pint in de hand, 
zijn onze helden tot het uiterste (hoewel sommigen blijkbaar hun grenzen niet 
kennen, Hubert?) aan het gaan om hun beoogde doel te bereiken. 
Iets na 17h zien we iedereen terug.  
 

De finish is overschreden en we kennen de antwoorden op onze vragen: 
 

  *De Cisse had geen enkel excuus en finisht in een schitterende tijd van 1h41s.  
   Hubert volgt een tiental minuten later. 
 

  *De dames doen het meer dan voortreffelijk en evenaren of verbeteren hun  
   tijden van vorige jaren.  
 

  *Machteld komt voor het eerst in 3 jaar onder de 2h. en is daar zo blij mee dat 
   Ze iedereen op taart trakteert.      Hugo kijkt  moedeloos toe… 
 

Voor alle lopers met darmproblemen, 1 tip: ga in trampolnetherapie bij Betty. 
 

En dan blijft er nog ‘De zaak Hugo’.  
 

Elk jaar meer dan 100% gemotiveerd maar telkens gecontesteerd door 
moeder natuur. 
 

’s Avonds zien we iedereen fris gewassen terug en wordt er nagepraat over de 
voorbije dag onder het  nuttigen van  krachtvoer (waar blijven die extra frieten?) 
en een paar streekbiertjes.  
 
 

Volgend jaar misschien toch een restaurant kiezen met toilet op gelijkvloers.  
(goed idee toch Hubert?). 
 

                                                                                                              David Verpaelst 
 

 

DE 20 KM VAN BRUSSEL 
Bij de ARS beter bekend als  

‘Hugo’s doet ie het of doet ie het niet -show’ 

 

Imodium 
 



 
 
 
 

Een dikke zeven maanden geleden stond ik samen met een hoop andere start to runners voor 
het eerst op domein Verbrugghen oog in oog met Leo.  
Twee minuten lopen... het leek toen een eeuwigheid, de 5000m was nog tien weken van ons 
verwijderd. Langzaam maar zeker heb ik onder begeleiding van o.a. Leo, Eric en Hugo 
opgebouwd naar vandaag, Het streefdoel is meer dan zestien kilometer afronden in minder dan 
1u45. 
Ik spreek af met mijn schoonvader en een hele boel sportievelingen in Dendermonde. Van 
daaruit gaat het in kolonne naar Antwerpen. We vinden redelijk gemakkelijk parkeerplaats op 
een voetbalveld aan de Charles De Costerlaan.  
Na de wedstrijd kan je hier komen douchen, eten en drinken. Maar ik wil niet blijven treuzelen 
en stap mee in de richting van de massa. Honderden mensen begeven zich naar de start- en 
aankomstzone. Hier moeten we ons startnummer en chip komen afhalen, is er animatie en zien 
we de eerste sportievelingen arriveren.  
Het zijn de deelnemers van de 5km short run.  
Sommigen zien er nog fris uit, anderen strompelen naar de meet terwijl op hun gezicht af te 
lezen valt dat het geen goed idee was om ongetraind mee te doen. Terwijl de dames van start 
gaan voor de ladies run trek ik een pakje koekjes met trage suikers open.   
Drie koekjes later sprint Veerle Dejaeghere al naar de finish. 
Vanaf nu is het aftellen naar de start van de 10 miles. Ik warm me op in ware Leo-stijl en begeef 
me naar de start. Om de wedstrijd vlot te laten verlopen vraagt de organisatie om van start te 
gaan volgens je geschatte eindtijd. Ik zet me in het vak 1u40 tot 1u50. Hier is een kwartier voor 
de start plaats zat. Terwijl de tijd verstrijkt en de beschikbare plaats heel wat soberder wordt, 
neemt ook de spanning toe.  
Als het startschot weerklinkt staan we op elkaar geperst en gaan we geen stap vooruit. Het zal 
exact 12 minuten en 34 seconden duren voor ik over de startlijn loop. 
Vanaf nu word je meegezogen door de massa. Inhalen is moeilijk, ingehaald worden gaat echter 
vanzelf. Ik vind een haas die de weg voor me vrij maakt, al moeten we regelmatig links en 
rechts huppelen om tragere lopers voorbij te gaan. Ik voel dat ik eigenlijk iets sneller loop dan ik 
mezelf had voorgenomen, maar daar zal de spanning van voor de start wel iets mee te maken 
hebben. Na een paar kilometer komen we plots op de Ring uit en dalen af naar de 
Kennedytunnel.  
Met de waarschuwing van de meer ervaren lopers in het achterhoofd spaar ik mijn adem en 
begin niet als een halve gare te roepen of te zingen. Anderen profiteren wel van de goede 
akoestiek en creëren een opzwepende ambiance. De Mexican wave draaft door de tunnel terwijl 
in de andere koker de chauffeurs in de file staan te sakkeren.  
Voorbij halfweg de tunnel wordt het stiller, vanaf nu is het bergop tot aan het nieuwe 
justitiepaleis.  
We hebben ongeveer een kwart van de wedstrijd afgelegd, mijn dieselmotor is goed 
opgewarmd, ik heb het juiste tempo gevonden terwijl we de eerste stappers al voorbijlopen.  
Tussen de twee bevoorradingen in valt er eigenlijk weinig te beleven. Het blijft huppelen en 
springen om iemand in te halen. Vooral aan de kaaien staan er veel toeschouwers en is er 
weinig plaats. De sfeer blijft echter fantastisch en stuwt je vooruit.  
Wanneer ik aan het bord van 10km passeer heb ik nog geen uur gelopen. 
Het vlakke parcours slingert zich nu naar de 2km lange Waaslandtunnel. Hoewel de klank hier 
nog beter tot zijn recht komt, is het duidelijk stiller dan in de Kennedytunnel.  
Er wordt niet meer geroepen of gezongen, af en toe begint een moedige nog rithmisch in de 
handen te klappen. Even zwelt het aan om dan een stille dood te sterven.  
Ik loop bewust met de rem op want halfweg de tunnel gaat het weer omhoog.  
Plots moet ik uitwijken, er ligt een slachtoffer op de grond. Een politieman per fiets blokkeert de 
doorgang, een hulpverlener van het Rode Kruis buigt zich over de ongelukkige. Wat een uur 
geleden nog een kleurrijk iemand zal geweest zijn, ligt nu uitgeteld op de grond.  
Zijn lege ogen verzinken in een grijs gezicht. Een koude rilling loopt over mijn rug terwijl ik het 
veel te warm heb. Ik word er stil van en hoop het beste. Het ziet er niet goed uit. 
Aan de hand van de bordjes in de tunnel kan ik inschatten wanneer we weer bovengronds 
komen om verse lucht te happen.  
Hier staan werkelijk duizenden toeschouwers om u naar de aankomst te schreeuwen. Even 
verderop is een bocht van 180°, daarna nog een kleine kilometer naar de finish. Ik zie mijn 
schoonvader al in de andere richting lopen en begin te versnellen.  
Er loopt echter te veel volk om een echte eindsprint in te zetten. Uiteindelijk zal ik 28” na hem 
eindigen in 1u34’02”.  
En da’s een pak beter dan mijn vooropgestelde tijd.                                                 Nik De Vylder 

 

Het woordje lopen kan je op verschillende 
manieren interpreteren. 
 

Hetzij achter de vrouwtjes aanlopen of je 
kan ook gaan lopen (als je schoonmoeder 
eens een weekendje op bezoek komt). 
 

Maar hier gaat het om het echte lopen, met 
andere woorden joggen. 
 

Naar het schijnt goed voor de gezondheid 
en voor de overtollige kilo’s vet. 
 

Maar je moet dan wel goed uitgerust zijn en 
dan ben je algauw iets meer dan 150€ 
armer voor een paar goede jogging 
schoenen.  
 

Peanuts in vergelijking met andere sporten.  
Wist je dat we bij elk kontact met de grond 
drie keer ons gewicht wegen en bij een 
marathon onze voeten 45000 keer de 
grond raken.  
 

Een jogging schoen gaat gemiddeld 1000 
km mee.  
 

Dus joggen is goedkoop. 
 

Voor wie het nog niet gedaan heeft een 
echte aanrader , toch zeker bij de 
Affligemse  Recreatie Sporters waar ik nu 
een drietal jaar bij loop. 
 

Je leert er telkens nieuwe mensen kennen , 
je lacht, je moedigt elkaar aan, je zweet 
samen en krijgt samen spierpijnen.  
 

Tien weken later komt dan de voldoening in 
Liedekerke bos , je hebt het gehaald , je 
had nooit gedacht dat je het kon,  
die 5 km of die 7,5 km of zelfs voor de 
moedigen 10 km. 
 

Wie nog twijfelt aan deze wijze raad.  
 

“Wie met beide benen op de grond 
blijft staan 

komt niet ver.” 
 

                                        Hugo Van Steenbergen 

Lopen Zondag 26 april 2009: de Antwerp 10 miles. 

 


