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TEN GELEIDE
We hopen aldra het vrolijk lentelied van Jan De Wilde te mogen zingen: daar is de lente, daar is de zon…terwijl we de beentjes strekken.
In afwachting kunnen wij best “Ons Loperke” lezen. De winter heeft
ons inderdaad parten gespeeld en omwille van veiligheid hebben wij
verschillende trainingen afgelast. Maar er zijn van die koppigaards die
precies met zo een weer in hun sas zijn en onze slogan “alle weer is
joggingweer” alle eer aandoen.
Nu worden er ook terug snode plannen gesmeed voor het komend
loopseizoen, naast de beginners zijn er stoere binken die over marathons beginnen te praten.
Laat het ons eenvoudig houden en onze conditie opbouwen en voor
de gevorderden misschien deelnemen aan ons “Criterium”
Wie gaat Marleen en Gerrit opvolgen of gaan zij zich zelf opvolgen?
Duimen maar !!!
We brengen hier in dit nummer een uitgebreide reportage over Raymond Van Paemel en wensen hem proficiat met zijn Belgische veldloopkampioen Koen Naert.
Els De Waele brengen wij eveneens in de kijker als voorbeeldige recreant.
En aan allen noteer alvast 15 juni 2013 de “4de Affligemloop” als
onze hoogdag.
We dingen beslist naar de 1000 deelnemers.
Leo
.
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UIT ONZE SPORTGALERIJ

TOPATLEET RAYMOND VAN PAEMEL
Voor velen geen onbekende… velen kennen hem als politieagent, anderen kennen hem nog als topatleet in zijn gloriejaren, later beste veteraan
van ons land, nu gewaardeerd atletiektrainer.
Deze Teralfenaar wonende Aarhulst 26 kende inderdaad een schitterende atletiekloopbaan.
Zijn eerste spikes versleet hij bij de Hekelgemse atletiekclub in 1974,
waar hij het vaandel overnam van Albien Van Holsbeeck en aangesloten
bleef tot 1979
.

In 1979 ging hij over naar ZOVA waar hij een vierjarige loopbaan opbouwde om in 1983 over te gaan naar Vlierzele Sportief.
Hij schreef voor ons atletiekgeschiedenis als senior zelfs met drie selecties voor het wereldkampioenschap veldlopen en bij de veteranen was
hij werkelijk de beste en zijn foto prijkte dan ook op de voorpagina van
het veteranenjaarboek 1997.
Hierna volgt zijn indrukwekkende palmares en ook zijn verdienste als
trainer.
Besttijden als senior:
800m in 1.49.6
1000m in 2.22
1500m in 3.41.20
1 mijl in 4.00.23
3000m in 8.03
5000m in 13.31.93
10000m in 28.54.6
Podiumplaatsen op Belgische kampioenschappen:
1980: 3de op het BK 5000m
1984: 3de op het BK Cross
1985: 3de op het BK 1500m
1988: 2de op het BK 10000m
1990: 1ste op het BK 5000m (voor Vincent Rousseau en Rudy Walem) en 3de op het BK 10000m
Selecties WK veldlopen:
1983: Gateshead (197ste)
1984: New York (111ste)
1991: Antwerpen (186ste)
Europese kampioenschappen voor politie:
1982: Zurich - 2de plaats op de 1500m
1990: Berlijn - 1ste plaats op de 1500m
Topprestaties als master:
Belgisch kampioen cross in 1997
Belgisch record van 3.50.28 op de 1500m bij de M40, tevens derde beste
tijd ooit in de wereld in deze Categorie
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Denderleeuw 1 november 1989

Palmares als trainer:
Bart Meganck behaalde meerdere malen
zilver op het BK 1500m en selecteerde zich in 1994
voor het EK indoor in Parijs.
Liep outdoor een besttijd van 3.40.8 op de 1500m,
op de indoorbaan snelde hij deze afstand af in
3.41.6.
Hans Vanderhoeven was een echte veldloper en liep zijn beste wedstrijd op het BK veldlopen
in Waregem in 1995, hij werd er toen derde na
kleppers als Vincent Rousseau en William Van
Dijck.
Hans selecteerde zich tweemaal voor een WK
Cross.
Kim Barbé liep in 1999 als junior in het voorprogramma van de Memorial Ivo Van Damme
2.29.38 op de 1000m, enkele dagen later werd hij
zesde op het junioren BK 800m met een tijd van
1.56.5. In 2000 liep Kim op de internationale indoormeeting van Dortmund (D) met 2.29.6 op de 1000m
een nieuw Belgisch juniorenrecord.

Winnaar JDF criterium Haaltert op 38 jarige leeftijd

Outdoor liep hij op het BK alle cat. naar een achtste plaats op de 800m met een tijd van 1.53.75.
Op het BK voor junioren in Naimette (Luik) werd hij tweede op de 800m.
In 2001 werd hij op het Universitair kampioenschap met 1.54.89 eveneens tweede op de 800m.
Hij liep tijdens de Nacht van de Atletiek 3.49.76 op de 1500m en liep in hetzelfde jaar in het voorprogramma
van de Memorial Ivo Van Damme met 2.25.36 een besttijd op de 1000m.
Op het beloften BK werd Kim derde op de 1500m, in 2002 werd hij dan weer Universitair kampioen op de
800m met een tijd van 1.55.
Hij liep ieder jaar titels op Provinciale kampioenschappen.
Jerry Van den Eede was een pure veldloper, werd in
1998 vierde op het BK cross, in 2000 werd hij Belgisch kampioen,
in 2001 werd hij derde op het BK en in 2002 werd hij zesde op het
BK.
Hij werd tweemaal vijfde in het eindklassement van de CrossCup
en in 2002 werd hij derde nadat hij in de laatste wedstrijd nog
meestreed voor de eerste plaats. Werd meerdere malen geselecteerd voor EK's en WK's.

Politiekampioenschap Affligem

Koen Naert kwam als junior en liep als eerstejaars op het
BK veldlopen vierde om het jaar nadien Belgisch kampioen te
worden voor Jeroen d'Hoedt.
Op de piste liep hij twee jaar na elkaar tweede op het BK 1500
meter.
Bij de beloften liep hij tweemaal het EK 10.000 en werd zevende
en zesde.
Bij de grote jongens werd hij al eens Belgisch kampioen 10.000 en
liet dit jaar een tijd noteren van 28'32" , amper 22 jaar oud. Selecteerde zich bijna ieder jaar voor de Europese Kampioenschappen
veldlopen.
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In 2012, selecteerde hij zich ook voor het EK op de piste waar hij elfde werd in een sterk deelnemersveld.
Werd vorige winter vijfde in de CROSS-CUP en vijfde op het BK Veldlopen na Bachir, Bekele, d'Hoedt en
Lander Tytgat.
Werd dit jaar derde in de Crosscupwedstrijd in Hulstbos achter twee Afrikaanse lopers.
Aldus werd hij eerste Belg en nieuwe leider in de Crosscup en thans Belgisch kampioen veldlopen.
Lander Tytgat kwam pas als 27 jarige bij de groep, had een jaar aanpassing nodig om in zijn tweede
winter voor de verrassing te zorgen in de Crosscup en er de leiding te nemen na twee wedstrijden.
Werd uiteindelijk derde in de eindstand en vierde op het BK veldlopen.
Liep in zijn tweede zomer 3'37"21 op de 1500 meter, een toptijd.
Werd in april voor de tweede maal vader en door omstandigheden kwam het er deze zomer niet echt uit
met een tijd van 3'39" tot beste.
Maar Lander haalde wel de limiet voor het Europees kampioenschap indoor in Göteborg op de 300 meter.
Stijn Fincioen een geboren marathonloper liep bij zijn eerste marathon 2 uur 26' en verbeterde elk
jaar om vorig jaar tot een besttijd te komen van 2 uur 17' en werd toen ook op het BK tweede.
Hij blijft verbazen en door zijn onmetelijke werklust blijft hij verbeteren, waar dat gaat eindigen weten we
nog niet.
Pieter Claus kwam twee jaar geleden bij de groep als eerstejaars junior. Liep als eerstejaars tweede
op het BK 1500 en als tweedejaars liep hij dit jaar(2012) opnieuw tweede.
Zijn besttijd verbeterde hij van 4'03" naar 3'50".
Nu wordt hij senior en belofte en hopen we om komende zomers limiet te halen voor EK Beloften.
Philip Van Lierde is ook een marathonman en hij liep vroeg dit jaar het BK marathon en liep onmiddellijk podium. In Eindhoven haalde hij ook een besttijd .
Er zijn nog enkele atleten bij de groep gekomen die het nog moeten waar maken de komende jaren zoals;
Jonas Roels, Bert Van Der Hoeven, Hannelore Bellemans, Joachim Pelicaen en t
riatlon-atleet Stijn Beerens.
Muzikant
Raymond is niet alleen begaafd atleet maar ook muzikant en kan zelf prat gaan op een muzikale familie.
Muziek spelen bij de concertband van Teralfene is een tegenpool van sporten maar houdt hem in evenwicht.
Hij speelt saxofoon alt, zijn echtgenote Marleen speelt trompet in dezelfde muziekvereniging en zijn dochters Nele, Joke en Marijke volgen muziekschool en zijn beloftevolle muzikanten.
Nog steeds heeft Raymond een boeiend werk als wijkinspecteur in een gedeelte van Denderwindeke,
Meerbeke, Lieferinge, Neigem en een stukje centrum Ninove.
Vooral de contacten met alle lagen van de bevolking ligt
hem en daar komt zijn sociale ingesteldheid goed van
pas.

Is nog steeds een van de betere lange-afstandslopers
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tekst: leo De Ryck)

Weetjes van het seizoen
Noël is 8 kilo afgevallen en staat scherp. Hij ziet er goed uit, zeggen de dames voor zijn 65ste verjaardag
sedert 3 januari 2013.
Honoré geeft ook de moed niet op en maalt er stelselmatig nog enkele kilometers af.
Bewonderenswaardig !!!
Mieke (Kavee) heeft een gave en die gave is: als zij buiten komt, dan regent het nooit !
Dus hopelijk komt ze veel lopen.
Kathy en Lucie zijn de twee optimisten bij de groep van 7,5 kilometer. We hopen dat ze er de volgende
sessie terug bij zijn.
Linda neemt meestal net als Pierre een winterstop, maar deze winter heeft ze weten vol te houden, Pierre
echter niet, die wacht werkelijk de zon af.
En nu beginnen de stoere binken weeral over het lopen van een marathon. Zelfs Hugo valt met zijn beloften
in herhaling.
Sabine och arme!!! Wat ’n val en wat ne rappe Hugo. We wensen haar alleszins een spoedige genezing toe.
Nena Follet laatst niet meer gezien hé. Ze stelt het goed als lerares in the Great Vicotry Academy in
Ghana.
Wens je meer over haar verblijf en avonturen te vernemen dat kan via blog
Greetinsfrombolatanga.wordpress.com

Aaie …mijn achillespees !!!
Een uitroep die wij dikwijls horen bij onze atleten.
De pijn lokaliseert zich in het onderbeen boven het hielbeen,
de aanhechting van de kuitspieren en is te voelen door druk
uit te oefenen.
Zo een achillespeesontsteking is dikwijls het gevolg van
overbelasting of verkeerd trainen, ook verkeerd of oud schoeisel kan een oorzaak zijn.
Vanwaar de benaming
achillespees?
Wat vertelt de Griekse mythologie hierover?
Een van de beroemdste Griekse helden en hoofdpersoon van de Ilias in
de oorlog van Troje was Achilles, zoon van koning Peleus en de nimf
Thetis. Om het onkwetsbaar te maken
had zijn moeder hem
ondergedompeld in de
rivier de Styx. De
plaats boven de hiel,
waar ze hem bij het
onderdompelen had vastgehouden, was echter niet met
het water in aanraking gekomen en daar was hij dus nog
kwetsbaar.
Op die plaats werd hij dan ook dodelijk verwond tijdens
de Trojaanse oorlog, door een pijl…
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Een gesprek met … Els DEWAELE
Actief bestuurslid ARS, 37 lentes jong, sympathiek
en goedlachs. Samen met David en haar lieve kinderen Arno (11) en Milla (9) zo'n 9 jaar geleden
uitgeweken naar 'Bleregem City', het kloppende
hart van Affligem, een wijk met vriendelijke mensen
met zin voor humor en een ‘down to earth’ mentaliteit. Perfect aansluitend bij haar levensfilosofie.
Hoe ben je bij de ARS terecht gekomen? En je bent
een blijvertje.
Lander Van Droogenbroeck en Els Dewaele, de winnares Op een mooie dag zag ik een oproep voor wat toen
van de 6,6 km. bij de dames op de jogging
nog ‘Start to run’ heette.
brandweer Asse
Tijdens mijn studies kinesitherapeute (een beroep dat
ik niet uitoefen, ik werk nu bij BNP Paribas Fortis), liep
ik wekelijks aan de welbekende Watersportbaan in Gent. Ik had nood aan wat beweging, dus een zondag
later stond ik klaar op Verbruggen, het begin van mijn loopcarrière. Ik kende er niemand maar raakte al
gauw aan de praat met Hugo Vermeiren, Francis Raes, Machteld De Rijbel, Erik De Kerpel, de Wouters
brothers en enkele anderen, die ook nu nog deel uitmaken van de harde kern van ARS. Nu 7 jaar later zit
de loopmicrobe er meer dan ooit in. En bovendien, de Affligemse straten zijn net iets minder eentonig dan
de Watersportbaan.
Ondertussen behoor ik tot het bestuur van ARS om er samen met Christiane Van Droogenbroeck en Riet
Bellemans de mannelijke bestuursleden een beetje in te tomen.
Wat is voor jou belangrijk tijdens het lopen?
Lopen is voor mij een uitlaatklep waarbij ik helemaal tot rust kom.
Wat ik vooral waardeer bij ARS is het ‘samen uit, samen thuis’ gevoel. We passen ons tempo aan de hele
groep aan en slaan ondertussen een babbeltje.
Leo pompte dat er al van in het begin in: als je niet meer kan praten tijdens het lopen ga je over je limiet.
Lopen in groep is leuker dan alleen, ontspannend en de kilometers verteren vlotter.
Je loopt graag in groep maar ook op wedstrijden zien we je regelmatig verschijnen. Is er een verschil tussen wedstrijden en de wekelijkse loopsessies?
Toch wel. Tijdens wedstrijden ga je meer je limieten opzoeken en valt het groepsgevoel even weg.
Al is het wel leuk als je ook dan iemand hebt die min of meer hetzelfde tempo aanhoudt zodat je elkaar kan
steunen.
Na de wedstrijd zitten we dan wel allen samen voor een gezellige en professionele nabespreking tussen
pot en pint.
Al prijzen gewonnen op wedstrijden?
Hoewel niet mijn bedoeling, is het toch wel aangenaam om met een prijs naar huis te gaan.
Vorig jaar viel ik voor het eerst in de prijzen. Ik was eerste vrouw in mijn leeftijdscategorie in de Ulrikse 10,
een klassieker in het wedstrijdprogramma van ARS.
Maar de beste herinnering bewaar ik aan mijn overwinning in de brandweerloop in Asse waar ik als eerste
vrouw eindigde.
Beide bekers staan nog steeds te blinken in mijn keuken, ik ben daar fier op, maar dit jaar even goed doen
wordt een échte uitdaging.
Door deze overwinningen werd je ook genomineerd voor Affligemse Sportvrouw 2012, één van de
voornaamste nominaties. Geen spijt dat je niet gewonnen hebt?
Neen, ik ben nogal bescheiden van aard en ik vond het al een hele eer om genomineerd te worden.
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Heb je nog doelen in het leven en/of het lopen?
In het leven, een klassieker, wens ik vooral dat mijn familie en vrienden gezond en gelukkig zijn.
En natuurlijk dat mijn kinderen Arno en Milla zich kunnen ontplooien en het geluk vinden in het leven.
Bij het lopen spreekt iedereen over deelname aan een marathon, maar voorlopig ligt dat niet binnen mijn
ambities. Ik liep al enkele halve marathons met succes.
Dus, zeg nooit 'nooit'. We zien wel. Ik ervaar het alleszins niet als een gemis.
Je hebt kinderen, ook potentiele lopers?
Arno speelt voetbal bij T.K. Meldert. Gedurende de zomermaanden loopt hij ook af en toe wedstrijden mee
om zijn conditie te onderhouden. Toen hij nog in de kindercategorieën liep kwam hij steevast met een beker
of een podiumplaats naar huis. Sinds vorige zomer loopt hij ook langere afstanden die hij vlot verteert. Hij
heeft zeker aanleg voor atletiek, maar voetbal vindt hij leuker en gevarieerder.
Tot slot, wat is voor jou het hoogtepunt na 7 jaar ARS?
Wel Hubert, de 3 Affligemlopen waar we, onder impuls van Hugo Vermeiren, een succes van gemaakt
hebben, zijn voor mij toppers. De organisatie verbetert elk jaar en de stijgende opkomst is navenant. Leuk
om in een 'winning team' te zitten. De ontladingsfeestjes achteraf met bestuur en medewerkers mogen er
ook zijn en maken het geheel compleet.
Maar het allergrappigste dat me zal bijblijven is de jogging in Sint-Katherina-Lombeek, een paar jaar geleden, waar alle vrouwen van ARS een foto van Hugo op hun rug gespeld hadden met daarop de tekst
‘Hugo Vermeiren, we wachten op je aan de finish’.
Het was toen redelijk warm en Hugo vroeg zich af waarom we onze jasjes zo lang aan hielden vóór de
wedstrijd.
Groot was zijn verbazing toen onze jasjes uitgingen.
Hij was daardoor wel super gemotiveerd en uiteindelijk was ik de enige vrouw die hem opwachtte aan de
finish! Missie volbracht in naam van alle ARS vrouwen.
Hubert De Gendt

Sportlaureaat
Zoals elk jaar zakten op 11 januari 2013, in de Sanderuszaal te
Affligem, de Affligemse Recreatiesporters massaal af naar de uitreiking van de
Sportlaureaat 2012.
Volgende A-R-S-ers werden dan ook genomineerd:
Glenn De Kerpel als sportvrijwilliger;
Bjorn Jacobs voor de categorie alternatiefsport;
Gerrit De Bousser als sportrecreant;
Marleen Huybens en Els De Waele als sportvrouw van het jaar.
Proficiat aan Els,
Marleen, Bjorn en Glenn
die elk in hun categorie tot
de 3 beste van Affligem
Gerrit De Bousser
behoorden.
Maar uiteraard een dikke bravo voor Gerrit die gelauwerd werd als de 'sportrecreant" van het jaar.
Voorwaar prestaties om fier op te zijn en een voorrecht
om tot de
A-R-S-vrienden te mogen horen.
Hubert De Gendt
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Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2013
Na een schitterende en succesvolle eerste editie van ons jogcriterium zijn we weer helemaal klaar met de agenda voor dit jaar.
In totaal namen 30 lopers deel aan het criterium alwaar De Bousser Gerrit en Huybens
Marleen samen winnaar werden door deelname aan 20 van de 24 wedstrijden.
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 ARS en de wedstrijd moet uitlopen.
Bij een gelijkstand wordt de winnaar bepaald via loting.
NIEUW dit jaar is ook dat er een nevenklassement is met prijs voor degene die de meeste
kilometers aflegt tijdens de joggings.
Op het einde van het jaar tijdens onze Kerstloop wordt de winnaar dan gehuldigd en ontvangt deze een aankoopcheque ter waarde 125 euro.
De stand van het criterium zal steeds gevolgd kunnen worden op onze site.
Datum

Jogging

Plaats

Maandag 1 april 2013
Zaterdag 6 april 2013
Zondag 7 april 2013
Zaterdag 20 april 2013
Zondag mei 5 mei 2013
Donderdag 9 mei 2013
Zondag 12 mei 2013
Zaterdag 1 juni 2013
Zondag 2 juni 2013
Zondag 9 juni 2013

8ste

Roosdaalse Molenjogging
Hero for one day (Steun Geert)
2de “Den Bos Rond”
31ste Hyacintenloop
7de Nekkerloop
21ste Denderloop
29ste Dwars door Ninove
’t Hol op Wambeek
20ste Vredesboomprijzenjogging
30ste Aardbeienjogging

Roosdaal
Watersportbaan Gent
Ternat
Hallerbos
Meise
Liedekerke
Ninove
Wambeek
Lebbeke
Vlezenbeek

ZATERDAG 15 JUNI

4DE AFFLIGEMLOOP

AFFLIGEM

Zaterdag 22 juni 2013
Zaterdag 22 juni 2013
Zaterdag 6 juli 2013
Zondag 21 juli 2013
Vrijdag 26 juli 2013
Zaterdag 27 juli 2013

1ste Run4Fun Natuurloop
30ste Leeuwerikkenloop
20ste Guldensporenjogging
31ste Dender- en Scheldejogging
Corrida Kobbegem
18de “De Ulrikse 10”

Opwijk
Sint-Pieters-Leeuw
Opwijk
Dendermonde
Kobbegem
Sint-Ulriks-Kapelle

Vrijdag 2 augustus 2013

19de Katharinajogging

Sint-Katherina-Lombeek

Vrijdag 9 augustus 2013
Vrijdag 16 augustus 2013

3de

Denderleeuw
Merchtem
Liedekerke
Ternat
Meldert
Buggenhoutbos
Dilbeek
Aalst

Zondag 1 september 2013
Zaterdag 31 augustus 2013
Zondag 22 september 2013
Zondag 6 oktober 2013
Zondag 18 November 2013

Stratenloop Denderleeuw
Corrida Merchtem
8ste Pallieterjogging
Jogging Ternat
6de Chicken Run Meldert
5de Bosmarathon
Jogging Dilbeek
3de Priester Daens Jogging

Opgelet, sommige data kunnen nog veranderen!!!
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