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TEN GELEIDE
Ook in de sportwereld kent men wel en wee. De bomaanslag met de
marathon van Boston, was wel even schrikken.
Stel je voor dat dit bij ons zou gebeuren !
In onze Affligemse recreatiesport zijn wij ook aangeslagen door het
overlijden van onze mederecreant Johny Borms.
Johny was een toonbeeld van gezond leven, en naast zijn sportbeleving bij ons ook leraar Taiji. Steeds goedgemutst, een luisterend oor
en kameraad voor al zijn medelopers. Hij draaide enkele jaren mee bij
ons en schreef zelfs in “Ons Loperke” enkele artikels over Taiji Quan.
En dan kwam plots verleden jaar dat onheilsspelende mailbericht: “Ja,
het verloopt niet al te best met mij. Op twee dagen tijd volledige verlamming van het onderlichaam t.g.v. een tumor die het ruggemerg
“beschadigd” heeft”. Maar dan kwam zijn ware aard boven en bij onze
bezoeken aan hem in de palliatieve kwam steeds zijn optimisme boven
en concentreerde hij zich nog op de positieve dingen.
Op 13 april 2013 nam hij dan afscheid …
We missen hem en aan zijn echtgenote, kinderen en familie wensen
wij veel sterkte toe. Voor ons was hij een bijzonder iemand.
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.
Al onze aandacht gaat nu naar onze “4de Affligemloop” op 15 juni
2013, onze sporthoogdag.
Voor meer info zie onze site www.a-r-s.eu.
Leo
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LEO: 0496/70 91 03
HUGO: 0495/38 66 84
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Ethiopië, de bakermat van de marathon.
Een steeds weerkerend fenomeen op de olympische spelen, de wereldkampioenschappen atletiek, de marathons… de Ethiopiërs, de Kenianen zijn
bijna niet te kloppen op de marathon of de lange afstandlopen.
Afgelopen winter heb ik Ethiopië bezocht en het werd mij vlug duidelijk hoe
het komt dat Ethiopiërs en de Kenianen zulke lopers zijn.
Ja, want op de luchthaven word je al verwelkomt met een hele grote foto van
Haile Gebrselassie, voormalig kampioen in het lange afstandlopen.
Bij onze aankomst (november 2012) in de hoofdstad Addis Abeba, was het
mij onmiddellijk duidelijk dat we in het “land van de marathon” waren toegekomen.
In september 2012 is de eerste minister van Ethiopië overleden.
Als eerbetoon aan de overleden eerste minister werd een marathon georganiseerd. 33.000 deelnemers hebben deze marathon gelopen .
En als je dan ziet met welk schoeisel, met welke kledij deze marathon werd gelopen, dat sprak echter tot de
verbeelding.
In de omgeving van de hoofdstad Addis Abeba, gelegen op 2.400 m hoogte, elke morgen tussen 6 en 7 uur
zijn er tal van lopers die intensief trainen. Lopen is de nationale sport van Ethiopië.
Ook in het Simien gebergte ( tussen 1. 500 en 4.000 m hoogte) worden de lopers van Simien getraind op
lange afstand. De lopers trainen in de bergen waar de lucht ijl is. Trainen in ijle lucht geeft goede prestaties
op laagvlakte.
Mocht Ethiopië over de nodige financiële middelen beschikken , er waren nog meer Ethiopische kampioenen (zelfde voor het buurland Kenia).
Verder het binnenland ingetrokken werd het mij ook duidelijk waarom de mensen zo een uithoudingsvermogen hebben. Auto’s, fietsen, de mensen hebben het niet. Sporadisch zie je een Ethiopiër met paard en kar.
Alles gebeurt er te voet….. of al lopend.
De kinderen in Ethiopië gaan een halve dag naar school. De kinderen stappen gemiddeld een 2 tal uur naar
school en dus na schooltijd is het nog een 2 tal uur terug stappen naar huis. Van kinds af, jaar in jaar uit
stappen en lopen ze.
Iets wat mij is bijgebleven, wij zaten in ons minibusje, op weg om de kerk Abba-Afsé te bezoeken. De kerk
lag op een redelijk hoge helling. De weg, of beter gezegd, het pad om ernaar toe te rijden, was een hobbelige weg, moeilijk berijdbaar. Ethiopische kinderen lopen om als eerste bij het busje te komen, om zo te
proberen wat geschenkjes aan de toeristen te verkopen. Een 10 jarig meisje, liep op haar blote voeten, de
bus reed een 10 km/uur de steile, hobbelige helling op, het meisje liep sneller dan de bus.
De buschauffeur kreeg haar in het oog en versnelde even. Het meisje
bleef maar naast de bus lopen, op blote voeten en op een losse stenen
ondergrond. Ze was uiteindelijk voor ons busje aangekomen bij het te
bezichtige kerkje. Ik was verbijsterd wat een prestaties het meisje had
geleverd.
Mocht dit meisje kunnen trainen, met aangepast schoeisel, met aangepaste uitrusting ze zou later een echte kampioene zijn en ben ervan
overtuigd dat weinige haar zouden kloppen. Dit is niet het enige meisje,
zo zijn er vele kindjes, heel het land door.
Ook voor Haile Gebrselassie is het verhaal zo begonnen.
Het gezin Gebrselassie woonde in Tukal, gelegen op 2500 m hoogte en
in zijn jeugd liep Haile dagelijks heen & weer naar school.
Haile Gebrselassie
Zijn talent voor hardlopen werd daarbij al snel duidelijk.
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Haile Gebrselassie heeft de kans gekregen om te kunnen trainen en om een echte kampioen te kunnen
worden. Niet iedereen krijgt deze kans. Haile heeft zijn land niet vergeten, want in heel Ethopië, heeft hij
verschillende projecten lopen en is nog steeds ondernemend om zo toch de mensen aan een job te helpen
zodat ze een beter leven kunnen leiden.
Ook is hij nog steeds met atletiek bezig.
Haile Gebreselassie wordt door velen beschouwd als één van de grootste langeafstandlopers aller tijden. Hij werd tweemaal olympisch kampioen en achtmaal wereldkampioen.
Het wereldrecord op de marathon werd op 28 september 2008 gelopen door Haile
Gebrselassi in 2:03:59 te Berlijn.
Dit record werd in 2011 verbeterd door de Keniaan Patrick Makau Musyki naar een
tijd van 2:03:38, eveneens gelopen te Berlijn.
Ethiopië is bij iedereen bekend door de marathon- en lange afstandlopers, mij heeft
het in ieder geval een enorme indruk nagelaten en stilletje droom ik van misschien
ooit …….zelf eens een marathon te lopen.

Bosmarathon te Buggenhout 22 september 2013
De bosmarathon van Buggenhout is ook dit jaar opgenomen in het criterium.
Dit evenement bestaat uit het lopen van: Halve marathon
Marathon
Estafette marathon
Vorig jaar heeft ARS deelgenomen aan dit evenement. Een aantal joggers liepen een halve marathon en
ARS had tevens een groep die heeft deelgenomen aan de estafette marathon.
Dit jaar worden de grenzen echter verlegd.
De deelnemers van de halve marathon gaan de uitdaging aan om “de marathon” te lopen en een aantal
joggers van de estafette marathon wagen zich dit jaar aan de halve marathon.
Sinds geruime tijd zijn we hiervoor intensief aan het trainen om hetzij de halve of de marathon te joggen.
Ook dit jaar zouden we graag een vertegenwoordiging van ARS hebben op de estafette marathon, vandaar een oproep naar jullie toe.
De estafette marathon wordt gelopen door een team van minimaal 4 en maximaal 8 lopers. Aflossing kan
om de 5 km. Iedere deelnemer aan de estafettemarathon kan, per 5 km, zijn eigen afstand bepalen.
De eerste jogger kan starten voor 5 km, de 2 de loper kan overnemen voor 10km , de 3 de jogger kan
terug 5 km lopen….
Iedere deelnemer kan zijn eigen afstand bepalen voor zover de totaliteit van 42 km wordt behaald.
De Bosmarathon wordt gelopen in en rond Buggenhout-Bos waarvan 38% over bospaden.
Het parcours is voornamelijk vlak.
Er worden shuttles voorzien om deelnemers van en naar de verschillende aflossingsposten te brengen.
De start wordt gegeven om 10 u. Bevoorrading is voorzien om de 5 km.
Onderweg kan u genieten van ambiance en animatie. Het bevordert tevens de team spirit (die er zo wie zo
al is bij de ARS-joggers).
Supporters zijn ook welkom, want wij kunnen jullie steun goed gebruiken.
Zij die zich geroepen voelen, laat het ons weten, zodat een ploeg kan samengesteld worden.
Afspraak op 22 september 2013 voor de Bosmarathon te Buggenhout.
Meter van de bosmarathon is Ulla Werbrouck.
Marleen Huybens
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UIT HET DAGBOEK VAN GEERT DIERICKX
Beste A.R.S leden, ik ben Geert Dierickx,
geboren in Gent en grotendeels opgegroeid in Wondelgem, een deelgemeente
van Gent. Ik heb tot mijn 36 jaar steeds in
het Gentse gewoond. Ik werk sinds maart
2007 in een familiezaak BVBA Marc van
Wiemeersch waar ik een deel van de herstellingen uitvoer aan elektrisch gereedschap zoals een slijpmachine of boormachine. Tevens neem ik kleine tuinmachines, voornamelijk 2-takt, en de maairobots
ook onder mijn hoede. De zaakvoerder
Marc was een fervent jogger en sporter,
maar niet alleen Marc. Enkele collega’s
waren blijkbaar ook door die loopmicrobe
gebeten. Toen ik daar een paar maanden
werkte, heeft diezelfde microbe mij ook gebeten en sindsdien ben ik niet meer gestopt met lopen. Geregeld
gingen ik en één of meerdere collega’s samen joggen op diverse locatie in de Gentse regio. Lopen is nu
voor mij een manier om te ontspannen en de betere conditie is uiteraard mooi meegenomen. Tijdens het
lopen, luister ik naar bijna elke vorm van metal. Rammstein, Slayer, Iron Maiden, Metalica, Dimmu Borgir,
Deicide, Pantera, Sepultura, Megadeth,….zijn slechts een paar groepen die ik graag hoor. Dus als je mij
soms tijdens het lopen eens luchtgitaar ziet spelen, nu weet je waarom!
Op 20/08/2008 ben ik aan een droom gestart die 2,5 jaar later klaar was, nl. een eigen nieuwbouw. Aangezien ik een beetje handig ben, heb ik heel veel zelf gedaan van het nieuwbouwproject. Tijdens die bouwperiode heeft het joggen wel op een laag pitje gestaan want fulltime werken, thuis dag in dag uit werken aan
de nieuwbouw en dan nog 3 maal gaan joggen, was van het goede teveel. Ik ging nog joggen, maar de
regelmaat was er niet meer. In 2010 vernam ik via de media dat er iemand in het Gentse aan het ‘werken’
was aan een nieuw wereldrecord. Stefaan Engels, beter gekend als marathonman, ging nl. elke dag een
marathon lopen en dit gedurende een gans jaar. Iedereen kon rondjes naar believen meelopen aan de
watersportbaan. Dit was voor mij het moment om mij serieus te herpakken, ook omdat de nieuwbouw in de
eindfase was en zodoende er wel weer wat meer tijd en energie vrij kwam. Zo ben ik dus opnieuw ‘gestart’
met joggen aan de watersportbaan en de blaarmeersen, vaak in het zog van marathonman om een rondje
of 2 mee te lopen.
Ergens tussen al dat werken, bouwen en joggen heb ik dan ook nog iemand leren kennen. Zelfs zo een
fantastisch iemand dat wij samen besloten hadden een gezinnetje te starten. We zaten weliswaar met een
mega luxeprobleem dat we beiden een eigen nieuwe woning hadden. Het heeft wel enkele nachtjes slaap
gekost om de pro en contra’s van Wondelgem en Essene af te wegen, maar we weten ondertussen allemaal hoe het is afgelopen… In augustus 2011 is dan de beslissing genomen om definitief te verhuizen naar
Essene. Tot op heden nog geen seconde spijt gehad van die beslissing!
Zoals we allen weten, is lopen ook een manier om de streek te leren verkennen. Zo gezegd, zo gedaan
want de nieuwe streek waar ik nu woon, is mij totaal onbekend. Tijdens één van die eerste verkenningen
ben ik op een avond dan een groepje joggers tegengekomen. Die avond ben ik dan blijven meelopen met
die joggers. Zij bleken lid te zijn van A.R.S . Het meelopen die avond bleek echter niet van de poes. Desondanks een goede basisconditie waren er net iets meer hellingen in vergelijking met de watersportbaan. De
volgende avond dan mijn gegevens doorgemaild naar Hugo en zo ben ik dus sinds november 2011 lid van
A.R.S geworden.
Het idee om een marathon te willen en kunnen lopen, is ergens begin 2012 ontstaan. Ik was er dan ook
rotsvast van overtuigd dat ik dat jaar mijn eerste marathon zou lopen. Niks ging mij tegenhouden…dacht ik.
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Ik had al enkele jaren een goede basisconditie kunnen onderhouden en heb altijd het geluk gehad om blessurevrij te kunnen lopen. Tevens was ik erin geslaagd om die winter elke week consequent 3 maal te lopen
met A.R.S, dus ging ik het voorjaar tegemoet met een goede basisconditie om de marathontraining aan te
vangen. De enige factor die de planning kon wijzigen was de komst van zoon Vince (Met dank aan Stephanie om de betekenis eens op te zoeken).
Jammerlijk genoeg was Vince niet zo’n al te beste slaper, zijn eetlust hield hem s’nachts wakker en dit tot
een week voor zijn 6de maand. Dus tot aan zijn 6de maand was dat ook nefast voor onze slaap. Alweer was
het een combinatie van werken, slaaptekort en het metselen van een garage bij Elke, mijn vriendin, waardoor ik spijtig genoeg het doel van 2012 voor onbepaalde tijd moest doorschuiven.
Tijdens de jogging van Liedekerke 2012 ontmoette ik Stefan van Bellingen voor de eerste keer. Niets kon
mij dan doen vermoeden dat we samen nog vele kilometers gingen lopen. Wij wonen vlakbij elkaar, dus het
was heel gemakkelijk om samen te vertrekken voor korte en iets minder korte trainingen. Wanneer Stefan
juist met zijn marathonidee is gekomen, weet ik niet meer daar we in het begin eigenlijk niet zoveel contact
hadden met elkaar. Ergens eind december 2012 vernam ik van Stefan dat hij al gestart was met het trainen
voor zijn marathon in april 2013. In elk geval was het voor mij de ideale kans om het uitgestelde doel van
2012 nieuw leven in te blazen. Zoals velen gaat de start van het nieuwe jaar ook gepaard met enkele voornemens, dus mijn voornemen was het starten van de marathontrainingen. Daar ik bijna hetzelfde trainingsschema wou volgen als Stefan, koos ik hetzelfde weekend dat Stefan gekozen had voor het lopen van de
marathon van Milaan. Door hetzelfde schema te nemen, konden we vaak samen de langere trainingen
doen. Dat maakte het soms iets draaglijker te weten dat ik niet alleen in de kou ging trainen. Er was echter
nog 1 onbekende, ik wist nog steeds niet waar ik mijn marathon zou lopen want ik zou niet naar Milaan
trekken. Ik had toen wel de watersportbaan al in gedachte. Daar lopen biedt tal van voordelen, het is een
vlak parcours, je kan jezelf elke 5 km goed bevoorraden en iemand die meefietst heeft er ook ruimte genoeg
zonder joggers te hinderen. Minpuntjes zijn dat de wind daar soms spelbreker kan zijn en het kan vrij saai
zijn om steeds dezelfde toer te moeten lopen.
Wordt vervolgd

Loop van Vlaanderen
Op 28 april 2013 waren we met een aantal ARS-ers paraat op de eerste Loop Van Vlaanderen in Oudenaarde. Deze wedstrijd stond in het teken van patienten met duchenne spierdystrofie.
Er was de mogelijkheid om gedurende deze natuurloop zowel de 50, 25 als de 10 km te lopen.
Geert Dierickx bedwong een paar keer de befaamde Koppenberg. Noel, Johan, Gerrit en André bedwongen
onder het toezicht van de bekendste ARS-supporter Lea, twee keer Ladeuze.
Kortweg onze ARS-ers worden vanaf nu echte Flandriens en zetten bovendien op dit prachtig parcours één
voor één een sterke prestatie neer.
Naar volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar met een bus vol deelnemers en supporters

Johan Pessemier
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Mieke in de kijker
Wie kent er onze levenslustige Mieke niet?
59 jaar jong en al jaren lid van ARS en nog altijd vliegt ze ons rond de
nek van blijdschap.
Tijd om Mieke en haar man Theo even in de kijker te zetten!
Mieke De Croock behoorde vroeger bij de harde kern van de Affligemse
Recreatiesporters, toen spelletjes, gymnastiek en vooral veel plezier
maken nog massa's volk trokken naar het domein Verbrugghen. We
laten haar dan ook graag even aan het woord.
Toen ik vele jaren terug bij ARS aansloot kwam ik in een fantastische
vriendengroep terecht. Wat trapten we flink lol! Maar toen gymnastiek
en spelletjes wat aan populariteit moesten inboeten begon het aantal
leden flink te slinken. Het is op dat moment dat ARS besloot met Startto-run te beginnen, later uitgegroeid tot de huidige succesrijke Free-to-run formule.
Ik moest toen enkele jaren noodgedwongen afhaken, vooral door een reeks gezondheidsproblemen (rugen nekpijn, problemen met de ingewanden en zware artrose in de heupen). Ik slaagde daardoor in het
begin niet de overstap naar het lopen te realiseren, maar volgde wel verplicht nek- en rugschool bij een
kinesitherapeut.
Tot op zekere dag de Liberale Mutualiteit een sporttassenloop organiseerde in Asse. Dat heeft me over de
streep getrokken om ook aan de Free-to-run deel te nemen. En tot mijn grote verbazing lukte dat nog ook.
Plots kon ik 5 kilometer aan een stuk joggen, weliswaar slechts aan 7 km/uur, maar ik deed het toch maar.
Eerst was ik echt verlegen voor dat lage tempo, maar ik gaf niet op en liep verder naar godsvrucht en vermogen, om Leo De Rijck maar even te citeren. Nu loop ik elke dinsdagavond met plezier en overgave mee
en … niet te onderschatten, mijn gezondheid gaat er op vooruit. En bovendien kreeg ik mijn man Theo ook
mee, al was die altijd al gewoon om te sporten.
Ik dank van harte alle vrijwilligers die mij belangeloos hielpen mijn brevet te halen, want zonder hen had ik
het zeker niet gehaald. Ik kan ARS dan ook aan iedereen aanbevelen. Er is voor elk wat wils. Verschillende
groepen met diverse snelheden. We bezondigen ons ook niet aan competitie, de sfeer is erg gemoedelijk
en iedereen telt mee, of je nu directeur bent of poetsvrouw. Prachtig toch? Wat wil je nog meer?
Mieke in gesprek met Hubert De Gendt

Weetjes van het seizoen
De wafelverkoop is er ook dit jaar geweest . Wie de meeste wafels verkocht heeft wordt onze wafelkoning
of –koningin. Wie zal het zijn?De bekroning volgt nog.
Raar maar waar, sommigen verleggen hun mogelijkheden en wagen zich aan grote afstanden . Beste bewijs was de deelname aan de 10 miles in Antwerpen. Proficiat aan Glenn, Ines, Sam e.a. die de afstand uitliepen.
In de annalen van de sportgeschiedenis noteren we dat Stefanie een blessure opliep aan haar kuitspier.
Haar verhaal en ambities kan men steeds beluisteren bij het lopen.
Een verdwaalde reiziger dat bestaat, maar een vermiste loper heb je daar al van gehoord? Inlichtingen
daaromtrent zijn te verstrekken door Luc D’Hoe.
* Ingrid en Glenn hebben zich ook weeral gedurende de 17de sessie van onze "Free to run" ingezet voor de
kinderen van de lopende ouders. In ons allen naam dank en proficiat.
* Het dochtertje van Johan kijkt steeds verlangend uit naar de komst van papa. Het duurt soms verschrikkelijk lang. Zou het waar zijn dat papa de kilometers niet goed kan tellen? Domme papa toch!!!
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Van 0 tot 42 km in amper 15 maand
Het begon allemaal in januari 2012. Het was het moment dat de klik kwam dat er dringend iets moest
gedaan worden aan het gewicht/conditie. Ik was te zwaar (116 kg), kortademig, geen uithoudingsvermogen, … Hoe was het zover kunnen komen. 100% gemotiveerd nam ik contact op met een diëtiste. Met een
wijziging alleen van het voedselpatroon zou het niet lukken, wat extra beweging was een essentieel onderdeel van het programma.
Op dat moment wist ik (jammer genoeg) nog niet van het bestaan af van de A-R-S.
Tegen beter weten in was ik dan op mijn eentje gestart met het ‘Start-to-run’ programma . Het was behoorlijk zwaar, toch lukte het me om na 10 weken 5 km te lopen. Per toeval vernam ik dat er in mei een
‘denderloop 10km’ plaatst vond in Liedekerke, dit moest mijn volgende doel zijn. Het was op dit evenement dat ik de ARS tegen het
lijf liep, achteraf bekeken het beste wat me kon overkomen.
Het eerste contact was mij zo goed bevallen dat ik sindsdien de
microbe pas echt beet had. Het lopen in groep werd ontdekt, wat
een verschil met de eenzame trainingen. Van toen af ging het
allemaal heel snel. Reeds in september liep ik men eerste halve
marathon te Buggenhout, nog maar net over de streep gelopen
begon het idee al te spelen van een volledige marathon. Op dat
moment besefte ik dan ook totaal niet (misschien het beste zo) hoe
je de afstand van 42km moest inschatten. Doch het was te laat. Ik
had me in een vlaag van waanzin ingeschreven om op 7 april 2013
om Milaan deel te nemen aan de ‘Milano City Marathon’.
Gezien mijn voorliefde voor Italië en het feit dat dit wellicht mijn eerste en enige marathon zou geweest zijn,
was dit een logische keuze.
Na het opstellen van het trainingsschema ging ik van start aan de intensieve voorbereiding. Gezien de
strenge en vooral lange winter lukte het me toch om gedurende 20 weken minstens 4 (meestal 5) keer per
week te trainen. Weken van 75 km hardlopen waren dan ook geen uitzondering.
Ook Geert had het idee om een marathon te lopen. We vonden elkaar heel snel
en trainden regelmatig samen. Er heerste een sfeer van gezonde competitie.
We jutten elkaar zodanig op dat opgeven geen optie was, beiden moesten we
slagen in ons opzet. Uiteindelijk is het ons beiden dan ook gelukt om het tot
een goed einde te brengen. Een prestatie waar we toch fier op mogen zijn.
Voor zij die ook met het idee rondlopen om ooit eens een marathon te lopen:
DOEN !!
Volgende afspraak? Marathon van Amsterdam of Brussel? Wie weet …
(wordt vervolgd)

Stefan
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Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2013
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Plaats

Naam

Score

1

Crabbé Noël

7

1

Dierickx Geert

7

2

Pessemier Johan

5

2

De Bousser Gerrit

5

2

Huybens Marleen

5

3

Van Bellingen Stefan

4

3

Stassijns Hans

4

4

De Nil André

3

4

Vermeiren Hugo

3

4

De Poorter Dimitri

3

5

Van Hemelrijk An

2

5

De Nil Mara

2

5

De Kerpel Glenn

2

5

De Waele Els

2

6

De Ryck Pieter

1

6

Bellemans Riet

1

6

Pedelden Ann

1

6

Wouters David

1

