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Ten geleide…
Het zal wel met de wisselvallige weersgesteldheid te maken hebben
maar bij de man met de pet is er veel zelfbeklag en negatief gedrag.
Gelukkig hebben wij onze hobby en doen er alles aan om die boeiend
te houden, als remedie tegen de verzuring van onze maatschappij.
Gezond ontspannen, humor en sociale contacten leggen liggen hier
aan de basis. Alhoewel we aan recreatiesport doen zijn sommigen
meer prestatiegericht en wensen hun grenzen te verleggen. Anderen
voeren de strijd tegen te veel kilo’s. Maar bij ons komt het er op aan,
hoe dan ook, dat iedereen zich goed voelt in zijn vel.
En ons aanbod is er weeral : onze 16de sessie “Free tot run”.Spoor
iedereen aan in uw familie en vriendenkring om deel te nemen , zelfs
al lopen de lessen al enkele weken. Voor beginners is wel het ultimatum de derde week om in te springen. Haal iedereen uit zijn luie zetel
en langslapen is zeker niet gezond.
Als wij in ons land ons leefpatroon wat veranderen kunnen wij misschien met de Olympische spelen van Rio in 2016 enkele medailles
meer halen en onze noorderburen de loef afsteken.
Onze oproep om van dit tijdschriftje het blad te maken van en voor
onze sporters kent thans succes en in dit nummer kropen reeds verschillende van onze lopers in hun pen, waarvoor onze dank en moge
dit een stimulans zijn en navolging kennen. Wij proberen aldus de
“Blijde boodschap” van het lopen nog meer en meer te verspreiden en
hopen nog velen te kunnen aansteken met het loopvirus.
Leo
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UIT ONZE SPORTGALERIJ

JAMBERS
Indien Jambers er een
programma zou over maken, zou hij zeker uitpakken
met de woorden:
“Waarom doen ze het?
Wat drijft hen ertoe?
Waarom lopen ze meerdere
keren per week hun ziel uit
hun lijf en gaan ze op joggings diep in het rood om
toch maar een mooie tijd
neer te zetten?”
Indien hij het aan mij zou
vragen zou ik geen sluitend
Gerrit trainde als ARS-er in Central Park van New York.
antwoord kunnen geven
voor alle joggers van de A.R.S. en de rest van de wereld, maar wel waarom ik het doe.
Het sporten zat mij van jongs af aan in het bloed. Mijn eerste uitdaging ging ik aan op mijn 6 jaar.
Toestelturnen bij Turnkring Excelsior in mijn geboortedorp Eppegem.
Ik was van in het begin al gene kleine en kleine Gerrit werd te groot voor de toestellen en besloot over te
schakelen naar basketball.
De jaren verstreken en er kwam een vrouwtje bij, dan een zoontje, daarna een huisje en vervolgens nog 2
dochters. De vrije tijd om te sporten verminderde langzaam maar zeker.
En dan gebeurde het. Tegen mijn zin werd ik lid van de bende van de diabeten.
De kilo’s kwamen er bij en opnieuw beginnen sporten was de boodschap.
Ping pong, zwemmen, badminton, lopen op mijn eentje, alles heb ik geprobeerd maar niets bleef duren.
Tot vrouwlief eens thuis kwam met het voorstel : Waarom ga je niet Start to runnen met de Leo. En zo
gezegd zo gedaan, ik trok iets aan dat op loopkleren leek en wijle weg.
En wat bleek, het lukte. Leo moest wel lachen met mijn schoenen ( balletschoenen volgens hem ).
Oorspronkelijk was het de bedoeling om tot 5 km te geraken en dit dan verder vol te houden maar de competitiegeest in mij maakte dat ik toch wat meer wou presteren.
5 werd 7,5 en later 10 en zelfs een brevet van 20 km maar de honger naar meer was toch nog steeds
aanwezig. Ik hoorde van enkele leden dat ze een jogging waren gaan lopen en een nieuwe uitdaging was
geboren.
Ik moest natuurlijk wel opletten want bij zwaardere inspanningen kan ik sneller in de problemen komen met
een te lage suikerspiegel.
Het heeft een tijdje geduurd voor ik hier een gepaste regeling had gevonden maar nu lukt het meestal.
Soms moet ik wel eens op iemands hulp rekenen om tussen 2 rondes een colaatje te gaan halen ( bedankt
Pascal ).
Dit zou mijn antwoord zijn op Jambers zijn vraag waarom ik ga joggen.
Moest hij mij vragen waarom ik het criterium wil winnen.
Om Marleen te treiteren Gerrit De Bousser 
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WAAROM JIJ HET SPORTEN WEL VOLHOUDT
De mens is gemaakt om te bewegen.
Al in de Griekse oudheid werd een bewegingsarme leefstijl in
verband gebracht met gezondheidsproblemen.
Hippocrates - die ook wel de ‘vader van de geneeskunde’ wordt
genoemd - schreef dat een inactief lichaam traag groeit, vatbaarder is voor ziekten en het verouderingsproces in de hand
werkt.
In de Westerse samenleving is sedentarisme (= een zittend
leven) vaker regel dan uitzondering. 60 à 70% van de bevolking
heeft onvoldoende lichaamsbeweging.
Terwijl regelmatige lichaamsbeweging gunstige effecten heeft
op het lichaam, zowel fysiek als mentaal, besteedt de Westerse
mens zo’n 70% van zijn tijd aan slapen, liggen en zitten.
Een positieve trend echter is dat er in Vlaanderen wél meer en
meer gesport wordt. Zeker tijdens de zomermaanden is
Vlaanderen in de ban van sport.
Vooral joggen neemt dan epidemische vormen aan.
Het Vlaamse straatbeeld kan niet loochenen dat de Vlaming
massaal loopt.
Net zoals de talrijke kookpro-gramma’s de Vlaming aan het koken brengen tijdens de wintermaanden, brengen de talrijke loophappenings de Vlaming aan het lopen tijdens de zomermaanden.
Jammer genoeg starten veel mensen met joggen in de lente en haken ze af in de herfst als het weer slecht
wordt.
Een fenomeen dat zich vooral voordoet bij joggers die alleen of per twee lopen. Goed nieuws dus voor de
leden van de Affligemse recreatiesporters die in groep lopen.
Een verklaring hiervoor hoeven we niet ver te zoeken.
Meer dan 75% van de mensen zou meer sporten als ze een sportbuddy zouden hebben die met hen meegaat en hen motiveert.
Clubs als de Affligemse recreatiesporters bieden op dit vlak dan ook soelaas. Met een motto als “Samen uit,
samen thuis” zorgen Leo en co ervoor dat het loopvirus het hele jaar door woedt.
Bovendien doen recreatieve sporters aan sport en beweging omwille van het plezier van het sporten, het
sociale aspect, de ontspanning en de gezondheid.
Al te vaak zien we nog steeds enthousiaste sporters
die omwille van gezondheidsmotieven intensief beginnen te sporten zonder rekening te houden met de
grenzen van hun belastbaarheid. Dit gaat vaak gepaard met blessures, waardoor men afhaakt.
Ook hier goed nieuws voor de Affligemse recreatiesporter: het letselrisico van de recreatieve sporter is
immers zeer laag.
Tot slot geven we graag nog het volgende mee:
Sporten heeft een positieve invloed als je het
leuk vindt, maar je kan het pas leuk vinden als je
het ook even volhoudt!

Lien Carion
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Een gesprek met ... Hugo VERMEIREN
Ondervoorzitter A-R-S, duiveltje-doet-al van onze vereniging. Op handen gedragen door familie en geburen. Vrachtwagenbestuurder in hart en nieren, die van
aanpakken weet. Eén ding is duidelijk, als hij iemand kan helpen staat hij altijd
klaar.
Wel Hugo? Vroeger liepen wij je huis voorbij en lachte je ons soms vierkant uit, met een pint in je hand. Hoe ben je geëvolueerd tot zo’n gedreven
jogger en actief lid van A-R-S?
Vroeger had ik geen enkel probleem om mijn gewicht onder controle te houden.
Dus, ik dacht, laat die sukkels maar lopen, ik drink er wel eentje meer. Maar
tijdens een partijtje biljart kwam de start-to-run op het Domein Verbrugghen ter
sprake. En van het een kwam het andere. Ik kreeg de smaak te pakken, mede
door de aangename sfeer binnen de groep recreatiesporters. En, eens ik iets doe wat gewaardeerd wordt,
is mij niets te veel.
Inderdaad. Je bent de grote motor, naast Leo de drijvende kracht geworden van het ARS-bestuur.
Je verzet bergen werk voor onze vereniging.
Toen ik bij de recreatiesporters kwam viel ik, bij wijze van spreken, met mijn gat in de boter. Ik had er geen
idee van dat er in Affligem zo’n toffe vereniging bestond. Als ik mij ergens goed voel, dan staat er geen rem
meer op. Toen ze dan onze piste op het domein Verbrugghen in de vernieling reden heb ik het initiatief
genomen om die, samen met anderen, volledig te vernieuwen. Van het één kwam het ander en zo is ook
onze eerste jogging ontstaan. Dat was evenwel een sprong in het duister. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig
geweest. Dat alles kon echter enkel slagen dank zij de hechte band die gegroeid is binnen het bestuur en
de vaste lopers.
Verbrugghen moet plezant zijn. Is dat jouw leuze?
Natuurlijk, daarom moet je af en toe een grapje uithalen. Zoals die ene keer dat we na de werken aan de
piste flesjes kriek in de bomen hingen. Je kunt wel denken dat onze kriekspecialist, de Francis, ze als eerste op zondagochtend had opgemerkt. Voor de rest weet iedereen dat ze mijn aantal geplande kilometers
bij vertrek met een korreltje zout moeten nemen, of zeg maar met een serieuze kilo zout. Die humor leert
mij te relativeren en dieptepunten zoals het overlijden van mijn baas en goede vriend te verwerken. Trouwens, plagen is om liefde vragen. Machteld heeft me zo eens liggen gehad met een bosloop in Liedekerke,
toen ze me namens het Gemeentebestuur belde en vroeg of ik wel een drankvergunning had voor Glühwein. Die heeft nog iets tegoed van mij, reken maar.
Heb je raadgevingen voor de andere lopers?
Ik raad iedereen aan zich bewust te blijven dat we recreatief bezig zijn. Het is verleidelijk om vlugger te
lopen als je in vorm bent, maar dan liggen de kwetsuren achter de hoek te loeren. Het is beter naar je lichaam te luisteren dan nadien voor een paar maanden in de lappenmand te liggen. Want dat is hard! Ik
kan helaas uit ervaring spreken.
Heb je nog andere hobbies?
Wel Hubert, ik ben een tijdje gepassionneerd geweest door legpuzzels. Het was helaas een regelrechte
aanslag op mijn slaap, want eens ik eraan begon wist ik van geen ophouden. Zo heb ik eens een puzzel
van 5000 stukken in minder dan 2 maanden gelegd, terwijl ik ook nog eens 14 uur per dag werkte. Gekkenwerk. Verder kan ik af en toe rust opzoeken aan een visvijver of wat fietsen.
Wat is belangrijk voor jou? Wat raakt je in contacten met mensen?
Mijn ouders, familie, vrienden (waaronder ik de recreatiesporters reken) èn een goede gezondheid. We
mogen ons gelukkig prijzen dat we dit alles kunnen doen. Mijn werk komt niet meer op de eerste plaats, nu
ik bij de recreatiesporters bijna een tweede familie gevonden heb. Ik heb sindsdien veel bijgeleerd. Ik weet
nu vlugger wie te vertrouwen is en wie niet. We hebben gelukkig een hecht en tof bestuur.
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Word jij later de gedoodverfde opvolger van Leo De Rijck als voorzitter van A-R-S?
Ik zie daar een beetje tegen op. Gelukkig ben je bij de recreatiesporters voorzitter voor het leven en is Leo
nog voor vele jaren goed, niet te vervangen. Ik moet trouwens nog veel leren, vooral om ... diplomatie aan
de dag te leggen.
Je drinkt graag een pintje met vrienden, maar je zondagmiddag is heilig?
Op zondagmiddag ga ik eten bij mijn ouders en wil daar graag altijd op tijd zijn. Dat laat mij ook toe om
steeds op zondagnamiddag fris de loopafspraken voor de komende week op computer te zetten. Daar wijk
ik niet van af.
Maar het voornaamste is dat we met de recreatiesport in zijn huidige vorm en met dezelfde fijne groep
mensen nog vele jaren mogen doorgaan.
Hubert De Gendt

Weetjes van het seizoen
Weet je dat we eigenlijk bij de 10+ een opgeleide kinesisttherapeute hebben. Rara wie zou dat zijn?
Tromgeroffel “Els”.
Met de scholenveldloop op vrijdag 23 september vanaf 10 uur hebben we terug enkele vrijwilligers nodig. Wie
interesse heeft moet maar afkomen. Iedereen is welkom.
Johan komt weer terug lopen, want zijn hond Bas (Bas en niet Stefke) stopt met naar de hondenschool te gaan.
De reden is simpelweg dat hij niet luistert naar Johan.
Lieve is terug na haar vakantie en ziet het weer volledig zitten om te lopen en te gaan werken.
Liesbeth is 27 jaar geleden bevallen van haar dochter Annelies op 14 augustus. Beide loopsters proficiat.
De grote Hugo heeft een nieuwe bijnaam: “Hugo vergif”, ingevolge zijn bijzondere verdienste bij de sproeiwerken
op het domein Verbrugghen.
Dat er met de warmte veel water moet gedronken worden, is niet zo vanzelfsprekend. Bij sommigen moet er wel
“’n timper” in.
Nog niet zo lang geleden is er nu bij onze lopers een meerderheid van dezelfde voornamen. Dit jaar heeft Marleen
gewonnen. Ze hebben wel een ander beroep nl. boekhoudster, vrachtwagenchauffeur en psychologe.

Kruiswoordraadsel Loperke
Horizontaal
1: Snelste man ter wereld (familienaam)
2: Jaarlijkse loophappening in Liedekerke
8: Welk bestuurslid van ARS heeft als bijnaam
“Bokalleken vol” (voornaam)
9: Ondervoorzitter van ARS (familienaam)
Vertikaal
1: Belgische hordenloper die zijn persoonlijke
record verbeterde op de Olympische Spelen
in Londen
2: Finaleplaats die de Belgische mannenestafetteploeg behaalde op de Olympsche Spel
en in Londen
3: Duur van de Free to Run (in weken)
4: Vlaamse Atletiekliga (afkorting)
5: Startplaats avondlopen ARS in Teralfene
OPLOSSING: Te sturen voor 1 oktober 2012
aan Lien Carion Petterstraat 10 1790 Affligem of op het emailadres :
liencarion@hotmail.com.
Onder de juiste antwoorden zal een winnaar
geloot worden en beloond worden met een
Affligemkwartet(uitgegeven door de heemkundige kring "Belledaal")
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Lopen bij ARS …
Zoals zovelen merk je plots dat je te weinig beweging hebt, dat je wat Michelinbandjes krijgt, dat je geen
conditie hebt, dat je BMI hoger dan 25 is (overgewicht) Hoog tijd dus om op je voeding te letten en meer te
bewegen !
Het moet ergens in 2009 begonnen zijn … de passie voor het lopen.
Na wat omzwentelingen via Start to run Ternat en Liedekerke kwam ik bij de Free to run Affligem terecht.
Het werd er een leuk weerzien met trainer/voorzitter Leo die ik nog kende van mijn Roemeniëreizen uit de
jaren 90. En het zat onmiddellijk goed, de opwarming, de stretching, de cooling down en vooral de goeie
groepssfeer. Ook de afwisselende omgeving (domein Verbruggen, Bellekouter, Essene, Hekelgem, Teralfene) en de trainingsmogelijkheden op dinsdag én donderdag én zondag geven je geen excuus meer om te
stoppen. Zo kon ik al gauw opbouwen van 5 naar 7,5 en zelfs 10 kilometer. Er is voor elk wat wils. Het belangrijkste is dat je luistert naar je lichaam en ervaart waar je jezelf het best bij voelt.
Wat heb je nodig ? Weinig ! Een degelijk paar loopschoenen (vb van bij Topsport Lebbeke of Foncé in
Aalst) volstaan. Wil je de kleuren van de club ook verdedigen op één van de vele joggings die Vlaanderen
rijk is dan kan je een volledige uitrusting bij de club bekomen aan democratische prijzen. Want daar staat de
club toch garant voor nee ? Want waar kan je gratis lopen, ben je verzekerd, kunnen de kinderen tijdens de
free 2 run sessies mee, is er een kerstloop, een receptie bij de uitreiking van de diploma’s en nog zo veel
meer …
Wat optioneel is maar heel nuttig kan zijn is een loophorloge (vb Garmin) al dan niet met hartslagmeter
waarmee je je tijd, afstand en parcours kunt opnemen. Bij de warme zomerdagen is een drinkgordel (vb
Nike) ook handig. Heb je gemakkelijk last in je onderbenen (zoals ik) kijk dan eens naar het massageapparaatje op www.thestick.eu
Maar eigenlijk zou je dit niet nodig mogen hebben en het EHBO-principe RICE moeten toepassen. Hierin
staat de R voor Rust (best 48u tussen elke training of wedstrijd), de I voor Ijs (heb je pijn koel dan met een
coldpack), de C voor Compressie/druk (al dan niet via compressiekousen) en de E voor Elevatie/hoogstand
(vb de voeten ‘s nachts op een kussentje leggen)
Een sfeerbeeld : zij aan zij met Marleen, de aanvoerster van het criteriumklassement, bij de Leeuwerikken in
Sint-Pieters-Leeuw
Krijg je maar niet genoeg van het joggen alleen
dan kan ik jullie volgende lectuur aanbevelen :
Loop ! van Mieke Boeckx
Start to run van Evy Gruyaert
Keep running, eveneens van Evy Gruyaert
Eerste hulp bij sportongevallen van het
Rode Kruis Vlaanderen
Of de tijdschriften :
Running.be à 2-maandelijks en nieuw sinds
maart 2012
Runner’s world à maandelijks
Run 2 day
Er staat altijd wel iets nieuws of leuks in !
En als dat nog niet volstaat kan je gedurende 42
lesuren, of 11 vakken gespreid over 4 modules, de cursus van jogbegeleider volgen bij BLOSO. Als je daarenboven ook slaagt voor de 10 daarbij aansluitende examens krijg je hiervoor zelfs een heus diploma.
Hopelijks lukt het Lien en mezelf om dit in november 2012 te behalen.
Bij deze wil ik alle trainers alsook het voltallige bestuur van ARS eens bedanken voor dit prachtige initiatief
en doe zo voort !!!
André De Nil
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Beste ARS’ers
Toen onze Leo mij vroeg een tekstje te schrijven voor ons clubblad
(Ons Loperke) stond ik hier niet zo voor te springen. Niet dat ik dit
niet wou doen, maar ik sta niet zo graag in de schijnwerpers.
Maar anderzijds is het misschien wel een mooie gelegenheid om
mijzelf voor te stellen aan onze lopers die me niet zo goed kennen.
Sommigen van jullie zullen tijdens een training al gedacht hebben:
wie is dat, die heeft nu altijd zijn zonnebril op. En misschien niet
onterecht, ik zou waarschijnlijk net hetzelfde denken.
Daarom ben ik dus maar in mijn spreekwoordelijke pen gekropen
om jullie te voorzien van het nodige leesvoer.
Ik ben dus Björn Jacobs, en net zoals de meeste onder jullie gek
van lopen. Al is dit voor mij niet zo vanzelfsprekend. Ik ben namelijk
slechtziende.
Dat is dus ook meteen de reden waarom ik bijna altijd met donkere
bril loop en als een vlieg tegen iemand aanplak tijdens onze
loopuitstapjes.
Vraag me nu niet waarom ik dan precies voor lopen gekozen heb, ik doe dit gewoon graag en het is een
echte uitlaatklep voor mij.
De loopbeweging moet ik uiteraard zelf doen maar moet wel altijd beroep doen op iemand zijn bereidwilligheid om me te begeleiden. Daarom zou ik toch even via deze weg gebruik willen maken om de mensen
van de +10 km hier voor te bedanken.
Ik weet dat dit voor hen niet altijd eenvoudig is, maar de manier waarop ze me aanvaard hebben is
prachtig, bedankt!
Mijn liefde voor het lopen is ontstaan in de fitness. Ik ging ongeveer 4 à 5 keer per week, en stond meer op
de loopband dan aan de andere toestellen. Vroegere vrienden van mij hadden dit opgemerkt en namen me
mee naar loopwedstrijden.
Deze joggings kan ik moeilijk allemaal opnoemen, maar de meest bekende waren de 20 km van Brussel,
10 km van Gaston Roelandts, Dwars door Brugge, en nog vele andere.
Ook de ½ marathons van Brussel, Eindhoven en Amsterdam staan op mijn palmares.
Deze loophappenings waren een echte openbaring voor mij en zo kon ik me bewijzen tegenover andere
mensen die wel goed zien.
Maar waar ik het meeste trots op ben, zijn mijn 4 uitgelopen marathons (Kustmarathon, Rotterdam, Brussel
en Berlijn).
Normaal ging ik ook nog Barcelona lopen, maar wegens een blessure
tijdens de zware trainingen is dit niet kunnen doorgaan.
Maar nu, na bijna een jaar bij ARS te lopen voel ik mijn conditie stilaan
weer groeien, en koester de droom om volgend jaar opnieuw een marathon te lopen.
Dus als iemand zich geroepen voelt om me te begeleiden, en samen de
42 km en 195 meter te voltooien… jullie weten me te vinden!
Ik hoop dat jullie zich dankzij dit kleine artikeltje een beeld hebben kunnen
vormen van wie ik ben.
Oh ja, en wees dus vooral niet boos als ik niet reageer wanneer jullie je
hand opsteken; roep gewoon ‘den Björn’ en dan weet ik dat het op mij is.
Iedereen nog heel veel loopplezier, en tot op één van onze
avondlopen, of zondagochtenden op Verbrugghen.
Björn Jacobs
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Ons Criterium een spannende strijd
In 2008 heb ik deelgenomen aan de “Start to Run” en sindsdien heb ik de loopmicrobe te pakken .
Dan maar eens de uitdaging om een jogging mee te lopen en ja ook dat beviel
mij enorm. Mijn man is een trouwe supporter en vorig jaar , op de Leeuwerikenloop te Sint-Pieters-Leeuw , zag mijn man dat er een aantal mooie prijzen te
winnen waren. Er was o.a. een microgolfoven te winnen en dat zag ik wel zitten
als prijs . Elke week opnieuw moedigt mijn man mij aan om, al is het maar een
beker, of ja, een microgolfoven te winnen, maar helaas tot op heden heb ik nog
niets gewonnen.
Dit bracht Hugo Vermeiren op het idee om een criterium te organiseren met als
hoofdprijs “EEN LOOPUITRUSTING ”. Het criterium bestaat erin om aan zoveel
mogelijk joggings, van het criterium, deel te nemen, de jogging te lopen onder
de clubnaam ARS en de jogging volledig uit te lopen ongeacht het aantal km.
Dat zag ik wel zitten, ik dacht bij mezelf, nu heb ik de kans om eens een mooie prijs te winnen met het
joggen.
Vandaar mijn deelname aan het criterium.
Zo begonnen we eraan op zondag 1 april 2012 met de jogging te Sint-Katherina-Lombeek
“Den Bos Rond”.
Bij de eerste joggings van het criterium waren er steeds een aantal deelnemers die geregeld meeliepen, maar na enkele weken, waren er toch al wat afhakers hetzij door blessures, of door papa te worden of gewoon geen zin meer, of door
vakantie of door…..
Maar als snel ondervond ik dat ik een serieuze concurrent
had , namelijk Gerrit De Bousser, uitgerekend mijn buurman
nog wel. En ja, het criterium is intussen een spannende
strijd aan het worden tussen Gerrit De Bousser en mezelf.
De stand is intussen 16 punten elk met nog 5 joggings te gaan en de volgende deelnemers staan al op 4 punten. Dus het wordt zeer spannend of wordt
het een ex –aequo?
Zal ik nu eindelijk mijn prijs winnen? Of zal Gerrit nog een stokje in de wielen
steken?
Alles is wekelijks te volgen op de site van ARS. Uitkijken maar.
Marleen Huybens

Werken aan de piste: Hartelijk dank aan de vrijwilligers!
Een aantal vrijwilligers werkten deze zomer hard en belangeloos voor het onderhoud van de piste en het
snoeien van de bomen om u in de mogelijkheid te stellen op een fijne manier te blijven sporten op het
Domein Verbrugghen.Onze dank gaat uit naar Audric, Francis, Hans,
Hubert, Hugo (Van Steenbergen), Kyle, Leo, Lien, Marc, Noël, Tibo en
Zeno die de piste kwamen opkuisen.
Een speciaal woordje van dank aan Francis, Hans, Hubert, Marc en Noël
die zich ‘beide’ dagen kwamen oefenen op het onkruid èn de bomen.
Maar vooral een dikke merci aan de super-organisator Hans die al zijn
materiaal en kennis ter beschikking stelde en zonder dewelke deze werken niet konden gebeuren.
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