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TEN GELEIDE
Is 2013 een goed jaar geweest voor onze Affligemse recreatiesporters ? Alleszins wat betreft activiteiten en organisatie een meevaller.
Er waren zeker heugelijke gebeurtenissen, maar ook kenden wij het
wel en wee in onze families.
Onze 4DE Affligemloop werd wederom een topper. En met ons criterium was er nu ook een gezonde wedijver. De website doet het goed en
de 50.000ste bezoeker mocht begroet worden. Ook geven wij de
maximumpunten voor een geslaagde wafelslag en onze kerstloop was
deze keer een succes zonder weerga. Tevens zien wij een blijvende
groei voor onze inrichtingen“Free to run” .
En onze lopers zelf? Daar zit bij sommige sedert het voorbije jaar een
marathonmicrobe te woekeren. We hopen alleen dat het hier niet
alleen om competitie of presteren gaat, maar eerder om te sporten op
eigen tempo, wat in onze doelstelling ligt. Van de Bosmarathon van
Buggenhout, Loop van Vlaanderen en de 10 miles van Antwerpen
hebben onze deelnemers met volle teugen kunnen genieten.
In onze families nu… Voor Noël en Lea was het een feestjaar en David
en Isaline zegden hun ja-woord .
We kenden op 13 april het overlijden van onze mederecreant Johny
Borms.
Op 29 augustus overleed de grootvader van Lien. Voor de families
Vermeiren en Wouters was er op 17 september het plotse en pijnlijke
afscheid van moeder Albertine.
Zo hebben wij 2013 beleefd. Voor iedereen een veerkrachtig 2014
toegewenst.
Leo
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MARATHONWEDERVAREN VAN ERIK FOLLET
17 November Marathon Kasterlee.
06h30 opgestaan. Waar ben ik aan begonnen?
Rudy was goed op tijd in Steenokkerzeel.
Ik probeerde de spaghetti met bruine suiker naar
binnen te werken.
Bweik, hoe krijgen ze dat binnen? Na een half bord
had ik genoeg.
Frank was intussen ook gearriveerd.
Mijn 2 supporters/verzorgers waren goed op tijd. Ik
vulde nog snel de bevoorradingsriem met een paar
gelletjes.'t Was flink koud buiten. Een drietal graden.
Rudy reed ons gedrieën naar Kasterlee. Hoe dichter we kwamen hoe zenuwachtiger ik werd.
Mijn eerste marathon. Ik vroeg me af hoe het parcours er uit zou zien. Het had toch wel veel geregend de
laatste weken. Er was al flink wat modder op bepaalde stroken, een paar weken terug tijdens de oefenloop.
Het was rustig rijden,die zondagmorgen. Rond 9h00 parkeerde Rudy zijn wagen, aan een grote supermarkt
in Kasterlee.
Nummer ophalen en dan naar de sporthal om me klaar te maken.
Ik was niet alleen zenuwachtig. Dat bleek uit de lange rij wachtenden voor de toiletten.
Ik besloot naar de WC's van de voetbalkantine te gaan. Daar stond minder volk. Maar dat was wel een paar
honderd meter verder.
Even voor tienen wandelden we de vertrekstrook op. Ik sloot achteraan het deelnemersveld aan.
De inschrijvingen waren gestopt op 1700. Er waren 450 deelnemers aan de marathon.
Halve Marathon en Hele Marathon startten te samen.
Hartslagmeter werkte. Ik mocht niet boven de 148 tellen gaan. Dat was het plan.
Er was een jolige sfeer aan het vertrek. Een groep oranje-geklede Nederlanders maakten weer het meeste
lawaai.
Boven ons vloog een kleine drone met een camera. Hij filmde het vertrek.
Onder heel wat lawaai en duizenden papiersnippers werd het startschot gegeven.
Er was geen weg terug meer. Ik vertrok voor 42 lange kilometers. In het begin keek ik voortdurend op
mijn uurwerk. Ik bleef netjes rond de 140 hartslagen. Dat zat goed.
Omdat ik achteraan vertrokken was haalde ik stelselmatig groepjes lopers in.
Het parcours was echt prachtig. Na een paar kilometer op asfalt duik je de bossen in.
Meer dan 95 % op onverharde weg.
De eerste bevoorradingspost stond op 5 km. Mooi aangeduid met een bord vooraf op 100m.
Wat een organisatie: 2 posten met water, 1 met cola, 1 met AA drank, 1 met bananen of sinaasappelen.
Je zag zo dat dit de 10de keer georganiseerd werd.
De kilometers volgden gestaag. Ik geraakte bij een groepje lopers (dames en heren) van een
Turnhoutse Joggingclub. Hun tempo paste prima en ik besloot de eerste ronde met hen rond te maken.
We liepen door het mooie Provinciaal domein Prinsenpark. Dit is werkelijk de Kempen op zijn best.
Mooie natuur. Ik geloof dat hier het "kabbelende beekje " uitgevonden is.
Hier en daar was het wel een droog smal spoor zoeken naast de modderstroken. Nog even door het campingterrein"Houtum" en langs het restaurant " De Watermolen". De eerste ronde van 21km zat er bijna op.
Aan de aankomst stond er heel wat volk te supporteren. Rudy en Frank wachtten even voorbij de aankomststrook.Ik wisselde mijn bevoorradingsriem en gaf mijn muts af. " Goed bezig" klonk het.
"Allez vooruit" Ik draaide rond in 2h01m.
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Bij Energylab hadden ze me aangeraden één gelletje per 5 km te gebruiken en goed te drinken. Ik hield me
strikt aan de planning. Hartslag zat intussen wel aan 148. Maar het ging nog vlot. Ik draaide de tweede
ronde samen met een loopster. Toch flink wat minder volk. Het deelnemersveld lag flink gespreid.
Er waren alleen nog enkelingen en duo's te bespeuren.
Het vele drinken eiste zijn tol. Ik laste na een 5tal km in de tweede ronde een sanitaire stop in.
Terug op het parcours lag die dame een 50m voorop. Ik had een mikpunt gevonden. Bij km 9 haalde ik
haar in.
Ik kreeg geen gelletje meer door de keel. Ik nam een halve banaan. Voorbij de 30km. Waar stond de man
met de hamer?
Nu zat ik wel rond 150 hartslag, iets te hoog. Maar ik kon het tempo goed vasthouden en bleef druppelsgewijs lopers inhalen. Even voorbij de laatste bevoorradingspost kwam Rudy me tegengelopen.
Hij zou me helpen de laatste kilometers door te komen.
Hij riep wat aanmoedigingen naar me. Hij trok het tempo licht de hoogte in. Ik besloot mijn wagentje aan te
hangen.
Maar gerust was ik er toch niet in. Straks loop ik me toch nog kapot in zijn spoor, schoot er door mijn hoofd.
Nog even de helling van de Hoge Mouw. Daar voelde ik dat ik toch reeds 40km in de benen had. Ik moest
even vertragen.Nog even doorbijten. Hartslag 152. Ik zou de man van de hamer niet tegenkomen.
Eens in de laatste meters voelde ik een zekere extase. "Yes, we can" . Ik versnelde nog wat op het rode
tapijt.
Op mijn eigen klok was het 4h00m15s.
Ik kreeg nog een paar bonnetjes, een drankje en een blikken medaille in de handen geduwd. Frank en Rudi
feliciteerden me uitbundig. Volgend jaar zouden we met de mobilhome komen, lachten we. Dat had toch
wat meer stijl.
Vlug naar de sporthal "Duineneind" voor een korte douche. Aan de aankomst at ik een bordje spaghetti.
Rudy had intussen het thuisfront al op de hoogte gebracht.
Moe,toch wel fier en voldaan kroop ik in de wagen. Het zat erop. Rudy en Frank, nogmaals bedankt voor
de steun.
De organisatie in Kasterlee is puik. Het is een echte natuurmarathon.
en… als verrassing kreeg ik nog een mooie foto thuis bezorgd met de post.
Erik

Enkele ARS-wensen voor 2014
-Dat we een succesvol gezond en sportief 2014 mogen beleven met
nieuwe uitdagingen en weinig kwetsuren.
-Bij tegenslagen een schouderklopje en opbeurend woordje van je medelopers.
-Dat Christaine nog veel goei soep mag maken en vele ballekes draaien.
-Dat Bruno dit jaar de 60.000 ste bezoeker mag verwelkomen op onze site.
-Dat Hugo Van Steenbergen nog veel vrouwelijk schoon in 2014 mag
fotograferen en zijn bloeddruk mag verminderen.
-Voor Francis dat de kriek even goed is als in 2013 en dat nog menig keer
zijn bokalleke mag vol zijn.
-Voor Hans een horloge die in 2014 vooruit loopt i.p.v. achteruit, om net op
tijd te komen.
-Dat Eric en zijn familie nog succesvolle “Free to run” mogen beleven en
er ook van genieten.
-Dat Hugo meer dan 800 lopers op onze Affligemloop mag verwachten en Sabine hem mag troosten als
het zo niet is.
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LEO DE RIJCK (duivel of beter ENGEL doet al in Affligem)
Leo De Rijck, wie kent hem niet?
Hij is de Voorzitter van de Affligemse Recreatiesporters, onze Voorzitter sinds
jaren, alsook is hij Eerste Schepen van Affligem wat een heleboel werk met zich
meebrengt.
Dit boegbeeld werd voor de zoveelste
maal geopereerd en geeft de moed niet
op.
Ditmaal was het zijn heup die aan
vernieuwing toe was. Het ging al een tijdje niet zo goed meer en
zeker niet als hij onze lopers moest begeleiden. We zagen hem al
hinkend voortdoen tot zijn vrouwtje Annie er genoeg van had en
hij dringend op consultatie moest.
De pijn was onuitstaanbaar geworden en hij overleefde praktisch
op pijnstillers, het kon zo niet verder.
Op 12 september moest hij naar het ziekenhuis en
’s anderendaags moest hij onder het mes voor een heupprothese.
Ik moet zeggen, ons bestuur en vele andere mensen waren er niet gerust in, terwijl hijzelf ONS een hart
onder de riem stak.
Hij zou en moest er terug bovenop komen want er waren nog zoveeeel mensen
die hij moest helpen.
Altijd eerst aan anderen denken en op de tweede plaats maar aan zichzelf, dat
is zijn motto.
De operatie is goed verlopen en reeds na 10 dagen verliet hij het ziekenhuis en
moest hij op revalidatie.
Van 23 september tot 7 oktober verbleef hij in “Ter Duinen” in Nieuwpoort.
Thuis werkte hij verder aan zijn revalidatie.
Zijn vrouwtje Annie ziet er streng op toe dat de bezoeken niet te lang uitlopen
want hij zou teveel hooi op zijn vork nemen.
Hij heeft maar van één ding spijt en dat is dat hij het lopen en de loopsport achter zich zal moeten laten maar, zegt hij, ik heb er al 1000 leren lopen en dat ga ik
voortzetten al was het met de megafoon in de hand en zittend op een scheidsrechtersstoel.
Zijn mails moesten beantwoord worden, wie ging er dat anders allemaal doen.
Het gemeentebestuur zat ook op hete kolen want wie ging er Leo vervangen? Wie ging er al het werk doen
in zijn plaats als Eerste Schepen?
Wie ging de Burgemeester vervangen bij afwezigheid van deze laatste? Leo is
tevens bevoegd voor : feestelijkheden, senioren, toerisme en wonen. Hij heeft dit
ambt aanvaard en wil dan ook alles tot in de perfectie toepassen. Hij werd reeds
thuis afgehaald om de vergadering van het schepencollege bij te wonen.
Reeds op 20 november staat er gepland dat hij de senioren zal begeleiden voor hun
uitstap naar Brussel en als men dan vraagt of dit wel zal lukken, zegt hij : dan steun
ik wel op één kruk. De inhuldigingen doen voor de zilveren, gouden en diamanten
huwelijksjubileums, niet te tellen dit jaar, de senioren, de feestelijkheden en wat nog
allemaal…..
Wij wensen hem in ieder geval een heel spoedig herstel en Leo is en blijft een doorzetter.
Affligem kan hem zeker niet missen.
Familie Sterckx - Vandroogenbroeck
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Weetjes van het seizoen.
- De laatste sessie “Free tot run” waren de beginners sterk gemotiveerd door Eric en liepen zelfs met plezier
in de regen.
-André en Lien hadden bij een avondtraining eens de luxe om twee mensen te begeleiden.
Het grappige was dat de begeleiders de lopers niet konden volgen.
-André kent alle modderige wegen en paadjes. Hoe komt dat?
Hij heeft misschien vroeger te veel verstoppertje gespeeld.
-Mara blijft het meest energieke kind van de kinderen bij de kinderoppas. Ze is er trots op.
-Over de test in Liedekerke !!! Wat is het verschil tussen de looptest en een examen?
Simpel jullie hoeven geen leerstof te studeren, maar enkel jullie conditie op peil te houden of te verbeteren.
-Bij de uurwisseling heeft deze keer zich niemand vergist, zelfs Hans niet. Hij kwam toch te laat, wat een wonder.
-Bij de nieuwe start van een sessie zien we telkens een combinatie van nieuwe lopers, ex-lopers(lopers die
al eens gestart zijn) en oude lopers die zich niet verwaardigen om een opwarming mee te maken.
Samen hebben ze nochtans een band en helpen elkaar waar nodig is.
-Stefaan Van Bellinghen behoort ook tot onze groep marathonlopers en traint vogels in zijn vrije tijd,
als hij niet loopt of werkt.
-David en Isaline gaven mekaar hun ja-woord op 6 september in de raadzaal van het gemeentehuis van
Affligem voor Leo, voorzitter van de Affligemse recreatiesporters, eerste schepen en aldus ambtenaar van
de burgerlijke stand en met de Affligemse Recreatiesporters als supporters.
-Hubert is voor de derde keer grootvader geworden van een kleinzoon van 3,9 kg
met een lengte van 54 centimeter.
-De slimste vrouw van de quiz is niemand minder dan Brigitte! Wie wordt het volgend jaar?
-De best geklede kerstvrouw en kerstheer waren Bea & Johan.
-Christiane is beter in grote afstanden te lopen als ze niet weet hoeveel we gaan lopen. Doe zo verder!
-Leo blijft doorzetten met zijn revalidatie. We geloven allemaal in jouw sterkte als persoon.
Maar overdoe je niet, want wie weet welke gevolgen deze met zich meebrengt. Veel succes nog..
vele groeten
Stefanie de Laat

BOODSCHAP OM DOOR TE GEVEN
Heb je nood aan beweging?
Indien je er wat wenst aan te doen dan doet zich een uitstekende gelegenheid voor
en is deelnemen aan de 19de Affligemse free to run, ingericht door de Affligemse
Recreatiesporters en met medewerking van de Affligemse sportdienst, een aanrader.
Het recept van deze opbouwmethode is stilaan bij iedereen bekend.
Wens je dit op een plezierige manier te beleven, aarzel dan niet, trek uw sportschoenen aan en start op zondag 16 maart om 9.30 uur op het jeugddomein Verbrugghen, Brusselbaan 2 te Affligem-Hekelgem. Er dient geen voorafgaande inschrijving te gebeuren. Ook
de daaropvolgende zondagen kan men aansluiten op hetzelfde uur en plaats.
Zelfs op dinsdag- en donderdagavond kan men onder begeleiding zijn conditie opbouwen en is er afspraak
om 19.30 op de Finse piste (afspraak en start: parking Bellekouter, Bellestraat) en later beurtelings in de
woonwijken van Affligem.
Het programma duurt 10 weken en dan kan men met gemak een half uurtje zalig joggen of 5000 m lopen.
Ook is er gelegenheid voor gevorderden om zelfs nog verder op te bouwen tot 10.000 en meer.
De geslaagden ontvangen later van de sportdienst hun verdiend diploma.
Deze “Free to run” wordt gratis aangeboden en er is ook een verzekering voor alle deelnemers.
Mits op voorhand te verwittigen is er ook sportieve kinderopvang vanaf 4 jaar.
Verdere info: sportdienst Affligem 053 68 57 91
Raadpleeg ook de website: www.a-r-s.eu
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Nuttige wenken uit Pro-Run
De winter begint vandaag: wees voorbereid
De winter is het moeilijkste seizoen voor de meeste hardlopers. Wij gaan toch liefst in korte broek en shirtje de weg op.
Lekker zweten en afkoelen middels een duik in zee of het
zwembad.
Dat is heel iets anders dan met drie lagen aan uit rennen
gaan en achteraf opwarmen in een
gloeiend heet bad.
Toch begint de winter eigenlijk al vandaag.
Want wil je goed voorbereid dat “ seizoen der eindeloze nachten” ingaan dan zul je daar nu al mee moeten
beginnen.
Benen
De zomer is de periode van de snelheid. Wil jij deze winter persoonlijke records aaneen rijgen, dan kun je
nu je basissnelheid vergroten. En ja, dan zit er maar één ding op: intervallen.
Het l-woord wordt door veel lopers gehaat, maar het is de manier om je benen sterker te krijgen.
En onthoudt: vooruitgang is pijn leiden. Ja ,je benen zullen branden, maar dat is alleen maar lekker.
Wil je het bont maken, doe dan na afloop van je rustige duurloop een aantal korte, felle sprintjes.
Die maken je benen pas echt klaar voor het winterseizoen.
Spieren
Waarschijnlijk zul je in de winter wat langere duurlopen gaan doen. Ook plan je een wedstrijd hier of daar.
Dat betekent dat je veel van je lijf gaat vragen. Je hebt dus zo sterk mogelijke spieren nodig. Niet alleen
beenspieren, maar juist ook rug- en buikspieren zijn belangrijk om alles op zijn plek te houden tijdens het
rennen.
Voor iedere loper zijn krachtoefeningen dan ook onontbeerlijk.
Toch doen veel atleten hier amper aan.
Dat is zonde, je hebt meer kans op blessures en een minder strak lijf.
Door in het warme weer te beginnen, ben je in ieder geval één smoesje
“ het is te koud om dat soort oefeningen te doen” kwijt.
Wanneer het straks echt winter is, zijn je spieren al lekker sterk en hoef je ze alleen maar te onderhouden in plaats van puffend en steunend de eerste buikspieroefeningen in tien jaar tijd te doen.
Routes
Vervelend aan het rennen in het donker is dat je zo weinig ziet. Het is in de winter
dus extra moeilijk om fijne looproutes te ontdekken.
Wat een geluk dus dat het nu zomer is. Stop met het autistische lopen van alsmaar hetzelfde rondje.
Ga er op uit. Verdwaal zo nodig af en toe. Op deze manier zorg je dat je in de
winter blindelings een groot aantal routes kunt lopen.
Kleding
Hoewel je het nu niet voor kunt stellen is de tijd van windjacks en loopleggings in razend tempo daar.
En dan zul naar de winkel moeten. Die winkel weet dat ook, dus die zullen
mooi geen korting geven. Sterker nog: je mag blij zijn als er überhaupt nog
winterkleding in de winter over is.
Dus shop verstandig en sla nu alvast je winterkleding in. Met een beetje
mazzel tegen dumpprijzen, in alle rust en in de verkoelende airco.
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Lopers begroeten elkaar
We leven allemaal op dit aardbolleke en we zijn medemensen. Het minste wat we kunnen doen is vriendelijk
zijn en mekaar begroeten.
Een groet of glimlach is nog altijd gratis en kan een hart opwarmen.
Het zijn mogelijkheden tot betere contacten , die de verzuring van onze samenleving tegenwerken.
En ook het thans veel besproken veiligheidsgevoel wordt hierdoor ook in de hoek geduwd.
Hoe kan je je nog onveilig voelen op straat als iedereen je begroet?
Vroeger was het de gewoonte in ons dorp dat de mensen mekaar een goedendag zegden.
Die goede gewoonten hebben wij helaas afgeleerd. In heel wat ontwikkelingslanden die wij bezoeken valt
het op hoe mensen ginder steeds glimlachen wanneer ze jou aankijken.
Wat een ontgoocheling als men dan terugkomt in België en er zelfs bij buren geen groet af kan.
Bij bergwandelingen in Oostenrijk of Zwitserland doet een “Grüs Gott” zeker deugd.
En op ons Noord-Fries verbroederingseiland Nordstrand kan de groet “Mooi” uit een kindermond wonderen
doen.
Motorrijders en truckers (vraag het maar aan onze Hugo) hebben bij ontmoeting toch ook hun groet of code.
Wanneer we met de wagen dienen te stoppen voor voetgangers met een oversteekintentie kan er dan geen
vriendelijke blik af in plaats van zuur te kijken?
Waar blijft onze “Hey, hallo of daaaag”? Een druppel op een hete plaat, maar toch…
als iedereen hiervan doordrongen is, moet dit vruchten afwerpen.
Laat ons als lopers hier een voorbeeld zijn en het goede voornemen maken voortaan
elkaar te begroeten of een lotsverbonden teken maken. Sommige joggers op het
strand of bij bosloop gebruiken reeds de begroetingscode, laat ons er nu een gewoonte van maken.
En als eerste zeg ik aan allemaal “Goeiedag”en vraag die groet door te geven.
Leo

Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters
Pas is ons jogcriterium gelopen of onze agenda kondigt voor 2014 al een nieuw uitgave aan. In totaal
namen 27 lopers deel aan het criterium 2013 alwaar Crabbe Noël de uiteindelijke winnaar werd met een
deelname aan 23 van de 24 joggings (voor één wedstrijd moest hij passen wegens zijn huwelijksverjaardag). Winnaar in het klassement voor de meeste kilometers gelopen tijdens ons criterium 2013 werd Dierickx Geert met 282,8 km op de voet gevolgd door Stassijns Hans met 267,9 km.
Om deel te nemen aan dit criterium volstaat het nu ook om aan zoveel mogelijk wedstrijden uit onderstaande lijst deel te nemen. Elke deelname aan een wedstrijd van dit criterium levert één punt op, de enige
vereiste is dat men moet ingeschreven staan onder onze clubnaam ARS en de wedstrijd moet uitlopen.
Medewerkers op onze jaarlijkse Affligemloop hebben eveneens recht op één punt (bij deze jogging tellen
de kilometers niet mee in het klassement). Bij een gelijkstand wordt de winnaar bepaald via loting. Op het
einde van het jaar tijdens onze Kerstloop wordt de winnaar dan gehuldigd en ontvangt deze een aankoopcheque ter waarde van 125 euro. De stand van het criterium zal steeds gevolgd kunnen worden op onze
site. Nieuw dit jaar is dat alle deelnemers die minstens 10 joggings meelopen eveneens een prijs in ontvangst mogen nemen.
Nieuw dit jaar is dat we met onze Affligemloop deelnemen aan het Dendercriterium. Hierbij zijn 12 wedstrijden aangesloten, deze zijn in het geel aangegeven. Meer info hierover is te vinden op de website
www.dendercriterium.be
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WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2014
Datum

Jogging

Plaats

Zondag 12 januari 2014

Dirk Martens corrida

Aalst

Maandag 21 april 2014

9ste

Roosdaal

Zondag 13 april 2014

3de “Den Bos Rond”

Ternat

Zaterdag 26 april 2014

32ste

Hallerbos

ZONDAG 18 mei 2014

LOOP VAN VLAANDEREN

Zondag mei 2014

de

Zondag 25 mei 2014

29ste

Dwars door Ninove

Ninove

Donderdag 29 mei 2014

22ste

Denderloop

Liedekerke

Zaterdag 31 mei 2014

’t Hol op Wambeek

Wambeek

Zondag 2 juni 2014

20ste

Lebbeke

Zaterdag 7 juni 2014

Roadjogging

Haaltert

ZATERDAG 14 JUNI 2014

4DE AFFLIGEMLOOP

AFFLIGEM

Zondag 22 juli 2014

Kriebeljogging

Lebbeke

Zaterdag 21 juni 2014

2de

Opwijk

Zaterdag 6 juli 2014

20ste

Zaterdag 19 juli 2014

1ste Mort-Subite Corrida

Kobbegem

Zondag 21 juli 2014

31ste Dender- en Scheldejogging

Dendermonde

Vrijdag 25 juli 2014

SNA Jogging

Welle

Zaterdag 27 juli 2014

18de “De Ulrikse 10”

Sint-Ulriks-Kapelle

Vrijdag 1 augustus 2014

20STE Katharinajogging

St-Katherina-Lombeek

Vrijdag 8 augustus 2014

4de Stratenloop Denderleeuw

Denderleeuw

Zondag 17 augustus 2014

Tovenaarsloop

Iddergem

Zaterdag 23 augustus 2014

Steenbergjogging

Erpe-Mere

Zaterdag 31 augustus 2014

6de

Meldert

Zondag 7 september 2014

Muurchallenge

Geraardsbergen

Zondag 28 september 2014

6de

Buggenhoutbos

Zondag 28 september 2014

Groenloop

Aalst

Zondag 6 oktober 2014

Jogging Dilbeek

Dilbeek

Zondag 16 November 2014

Vredesloop

Aalst

Roosdaalse Molenjogging

Hyacintenloop

Nekkerloop

Vredesboomprijzenjogging

Run4Fun Natuurloop
Guldensporenjogging

Chicken Run Meldert
Bosmarathon

Opgelet, sommige data kunnen nog veranderen!!!
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OUDENAARDE
Meise

Opwijk

