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Inleiding
2018 is reeds bijna halfweg en de zomervakantie staat voor de deur.
Het doet als mens deugd om te kunnen lopen of wandelen, maar ook
vooral om te kunnen dromen. Dromen zijn mooi, maar worden regelmatig doorprikt door de werkelijkheid.
In de eerste helft van 2018 ging onze Free 2 Run, Free 2 Walk door.
Opnieuw slaagden heel wat wandelaars en lopers erin een test af te
leggen in Liedekerkebos eind mei 2018, na 10 weken actief oefenen.
Deze sessie kondigde zich meteen ook aan als de laatste sessie begeleid door oude getrouwe begeleider De Kerpel Eric. Eric hangt nu
definitief zijn loopschoenen aan de haak en gaat tijd maken voor zijn
andere uitdagingen. Nogmaals bedankt voor het continue enthousiasme.
Op 9 juni 2018 ging onze 9de Affligemloop door. Het werd alvast een
succesnummer. 488 deelnemers konden we verwelkomen op dit
event. Op naar de 10de editie.
Spijtig genoeg kondigde 2018 zich ook aan als een niet zo fraai jaar.
Eind maart 2018 werden we geconfronteerd met het verlies van onze
stichter en voorzitter De Ryck Leo. Als eerbetoon aan deze waterdrager werd de Affligemloop getransformeerd naar Memorial Leo De
Ryck.
We moeten toch ook kwijt dat het Loperke, net zoals zovele initiatieven, het werk was van onze voorzitter. Als eerbetoon zullen wij zijn
werk als ARS-bestuur op eenzelfde gedreven manier verderzetten.
Leo zou het ook niet anders gewild hebben.
Vanaf nu zullen we bij elke uitgave stilstaan bij het heengaan van deze
unieke man, maar vooral groot mens.
Johan
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Even stilstaan bij de persoon LEO DE RYCK

Tekst die Leo zelf heeft opgemaakt tijdens zijn laatste dagen
HET EEUWIGHEIDSVOGELTJE
Er zat een zekere morgen een wondermooi vogeltje voor het venster van kamer 702 van dat grote ziekenhuis.
Het vogeltje keek naar de man in dat ziekenhuisbed en de man keek naar de schichtige bewegingen van
het diertje.
Het vogeltje wipte vanaf de vensterbank naar de naburige berkenbomen en dan van tak tot tak, van boom
tot boom om dan plots een hoge vlucht te nemen en achter de ranke populieren aan de horizont neer te
strijken in het Kluizenbos.
Even gaat het vogeltje rusten op het spitstorentje van de legendarische Kluiskapel.
Van daaruit vertelt dat vogeltje aan al de bewoners van het vroegere Affligembos over de man van kamer
702 in dat grote ziekenhuis, ginds aan de rand van de stad.
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Deze man was immers geen onbekende voor hen en een trouwe bezoeker aan de kapel en behoorde zelfs
tot de vrienden van de Kluis. Vaak voerde hij een gesprek met de bewoonster O.L. Vrouw-van-de-Kluis, zij
kende ook al zijn verzuchtingen.
Graag vertelde hij ook in gezelschap van wandelaars en aan bezoekers de wondermooie legenden van de
Kluis. Vooral over het eeuwigheidsvogeltje vertelde hij honderduit.
Over de monnik die zo in vervoering was van het hemels gezang van een vogeltje, dat hij geen tijdsbesef
meer had en honderd jaar later tot werkelijkheid nam.
Hier neemt de fantasie van de verteller soms wel een hele zwenk en naargelang de luisterbereidheid van
zijn toehoorders, maakt hij er ook af en toe driehonderdjaar van.
Deze Matthusalemsage komt ook voor in het Zevengebergte en de Elzas.
En de man van kamer 702 had met dit eeuwigheidsvogeltje zelfs een aangename ontmoeting op zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella bij de steile klim naar O Cebreiro.
Maar het Kluizenvogeltje wist nu ook te vertellen dat de man van kamer 702 nog wat zal moeten wachten
om terug te vertoeven in het bos, te genieten van de ontluikende natuur en nu ook zelfs eens zal gaan rusten op de zitbank voor de kapel bij het beluisteren van het eeuwigheidsvogeltje.
Dat rusten was tot voorheen wel niet bestaande voor de man die nu opgenomen
werd in dat grote ziekenhuis. Nu kreeg hij ook plots het besef dat het leven misschien kort kan zijn. Nooit heeft hij hierbij stilgestaan, maar nu wil hij zijn tijd niet
meer verliezen.
Van de wereld had hij immers zijn dorp gemaakt en hij verbroederde met velen.
Liefst gaat hij nog zijn vrienden bezoeken overal in ’t land en waar ook ter wereld.
Zijn bucketlist:
Nordstrand en in Hamburg (Duitsland), Valea Chioarului, Baie Mare, Reghin en Brasov (Roemenië), ook in
Quebec (Canada), Chiang Mai(Thailand), Affleck(Schotland), Fatima(Portugal), Alagoinhas(Brazilië), geleide wandelingen in Brussel, bedevaartsdienst Kevelaer, …
Lieve-Vrouwke-van-de Kluis laat hem nu asjeblieft vlug herstellen en hij zal de Heer dankbaar zijn voor elke
nieuwe en mooie dag.
Helaas, zekere dag zat de man niet op de bank en bleef ook de daarop volgende dagen afwezig.

Nog wat extre info
Zonet is de brochure bruegelwandeling van 12 of 16 km
“Van Kruikenburg tot Hertigembos” in de buurtgemeente Ternat in het Pajottenland beschikbaar
gekomen in de reeks “Groene Halte” (combinatie van wandelen en openbaar vervoer)
Voor meer info zie www.groenehalte.be
Op 29 en 30 september gaat in de Nekkerhal in Mechelen de allereerste wandelbeurs door.
Ga er bijvoorbeeld genieten van het indoor blotevoetenpad.
Deze beurs is gratis voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw, niet-leden betalen 5€.
Voor meer info zie www.wandelbeurs.be
Dat was het dan voor deze editie van Ons Loperke, tot één van de volgende !
André De Nil, initiator atletiek discipline running én walking
3

WEETJES VANUIT DE ARS
weetje 1:
Er is iets vreemds gebeurd. Hugo heeft vorig jaar eindelijk na vele pogingen de marathon volledig uitgelopen. Hierdoor zijn er veel ARS-lopers gestimuleerd om in het jaar 2018 ook een marathon te lopen zoals
Marleen en Marc Van Der Borght. Zoals de zegswijze: "Als een ander het kan, kan ik het ook!"
weetje 2:
Twee jaar geleden heeft Stefanie met Marina een afspraak gemaakt dat alle nieuwe lopers die bij de groep
van Stefanie een volledig jaar gelopen hebben, een zelfgemaakt dessert van Stefanie verdienen. Wat wel
grappig is, is dat Paul al vele keren niet is komen opdagen als Stefanie iets gebakken had. Er kwam precies
altijd iets tussen. Hopelijk lukt het de volgende keer.
weetje 3:
Ward (zoontje van Lien en Philippe) is op 12 juni 2018 een jaar oud geworden. Wie had ooit gedacht dat de
tijd zo snel zou gaan? We zijn heel blij met zijn vrolijke, lieve, eigenzinnige karaktertje. Hij wilt altijd in beweging blijven en heeft de loopkriebels al flink te pakken.
weetje 4:
Eric heeft voor de laatste keer de beginners van de ARS-club getraind. Hij zal met veel plezier een nieuwe
uitdaging aangaan: gevechtssport met Gerrit. Toch zijn we blij voor Eric dat hij niet meer 12 weken altijd
paraat moet staan voor de beginners. Veel succes en we zullen je missen.
weetje 5:
Marc Van der Borght wil ik graag eens in de bloemetjes zetten. Waarom? Omdat hij al meer dan een jaar
vele beginners traint die langere afstanden lopen aan een snelheid van ongeveer 7 km per uur.
Hij is diegene die de mensen stimuleert om op een langzaam tempo te lopen. Naast loopcoach is hij ook
een lifecoach. Hij geeft immers vaak advies over een gezonde levensstijl en over hoe blessures te voorkomen. Alleszins bedankt voor je trainingen.
weetje 6:
Yoni (de dochter van Geert) heeft dit jaar als uitdaging "De Dodentocht" op haar programma staan. Chapeau en veel succes! We zullen allemaal aan je denken als je de 100 km aan het wandelen bent.
weetje 7:
In onze loopclub hebben we de laatste tijd terugkerende voornamen zoals:
3x Geert
2x Ann
2x Stefanie
2x Erik
2x Hugo
2x Marleen
2x Stefaan
2x Christiane
2x Glenn
weetje 8:
Ann Goetvinck en Geert De Cocker zijn al een tijdje een gelukkig koppel. Het is wel vreemd dat ze elkaar
afwisselen om te komen lopen. Ann Goetvinck is op dit moment heel sportief en komt elke dinsdag- en donderdagavond. Ze loopt gemakkelijk 10 km of meer per training.
Geert is eventjes afwezig door de drukte op het werk. Misschien komt Geert terug lopen als het wat kalmer
is en dan blijft Ann misschien terug thuis?
We zullen wel zien wat de toekomst brengt.
Stefanie de Laat
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De Affligemloop
Op 9 juni was het weer zover. De 9de Affligemloop was een feit.
De weergoden waren ons zeer gunstig gezind.
Ongeveer een 500-deelnemers trotseerden de warme temperaturen om de
5,3 km , de 10,6 km of de 10 miles te
lopen op een mooi en uitdagend parcours. Hiermee hebben we van deze
jogging weer een succesnummer kunnen maken.
Maar…. deze Affligemloop werd een
eerbetoon aan onze in het voorjaar
overleden Leo De Ryck. De bezieler en
voormalig voorzitter van de Affligemse
Recreatiesporters is niet meer.
Voor de start was er een minuut stilte
voor wijlen Leo De Ryck.
Het bestuur besliste om vanaf nu telkenmale de prijs “Memorial Leo De Ryck” uit te reiken aan de eerste
deelnemer (man/vrouw) op de 10 miles en wonende te Affligem.
Voor de eerste maal ging deze prijs naar Rony Seghers en An Van Hemelrijk.
De prijs Leo De Ryck werd overhandigd door Saskia De Ryck die in naam van de familie een woordje van
dank uitsprak aan de organisatie en deelnemers van de Affligemloop.
De familie De Ryck is dankbaar dat de gedachtegang van Leo blijft bestaan en steunt hiermee de initiatieven van de Affligemse Recreatiesporters.
Het evenement startte met de Kidsruns van 600 m en 1,2 km. We mochten de kinderen verwelkomen van
onze eigen joggers (waardoor onze jogging ook een familiegebeuren is ), meisjes en jongens uit onze
eigen gemeente en aanzienlijke kids van atletiekclubs uit de nabije buurt. De opvolging is dus verzekerd.
Dan was het tijd voor de volwassenen. Aan de Affligemloop nemen jaarlijks zowel recreatieve (vooral uit
eigen gemeente) als volwaardige atleten deel die superscherpe tijden neerzetten.
Op de 5,3 km spurtte Van Lierde Philip (1979) al na 18:39 min over de eindstreep. Hij liep aan een gemiddelde snelheid van 18,02 km/u.
De eerste vrouw Steppe Marina (1959)
kwam over de finish in een tijd van 24:36
min aan een gemiddelde snelheid van
13,66 km/u.
De Blander Guy eindigde als eerste man op
de 10,6 km in een tijd van 39:49 min en
Vloerberons Veerle was de eerste vrouw in
43:41 min.
Op de 10 miles eindigde de eerste man in
een tijd van 55:32 min en de eerste vrouw,
De Saedeleer Liesbeth, bereikte de eindmeet na 73:02 min.
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De volledige uitslagen vindt u terug op onze website.
Op initiatief van Foncé, één van onze sponsors, is de
‘GOE BEZIG prijs’ in het leven geroepen.
Met deze ‘GOE BEZIG prijs’ willen we joggers aanmoedigen die, in elke discipline voor zowel man als vrouw, in
het tweede deel van het klassement eindigden en aanwezig waren op het moment van de uitreiking.
Zij kregen als “aanmoediging” een paar X-socks kousen,
geschonken door Foncé.
Maar…. we hadden nog twee supervedetten.
Elk jaar zakken ze graag af naar Affligem want ze weten dat niemand hen kan evenaren.
De oudste deelnemers.
Met zijn 90 jaar is Vik Vandeplas (1928) de oudste mannelijke deelnemer.
Hij legde het parcours van de 5,3 km af in 69:48 min.
Bij de vrouwen is Vitse Nelly (1942) de oudste vrouw en zij liep de 5,3 km in 45:58! Proficiat voor deze
uitzonderlijke prestaties.
Natuurlijk gingen zij naar huis met de trofee van de oudste deelnemers.
Aan het eind van ons evenement organiseerden we een tombola
onder de aanwezige deelnemers.
Een dertigtal prijzen werden verloot, waaronder 7 sportuurwerken, 3 drankgordels,
een busreis naar Parijs en Keulen en een overnachting in het
Ibis-hotel.
De hoofdprijs, een Polar M430, werd gewonnen door onze ARS’er De Witte Pol.
En ja, een aanrader, kijk ook eens op YouTube waar je een
filmpje over onze jogging kan terugvinden.
Nik De Vylder heeft een mooie samenvatting van de Affligemloop gemaakt. Zeker de moeite om het filmpje
te bekijken.
Ook aan alle medewerkers EEN DIKKE MERCI en hopelijk mogen we ook volgend jaar op jullie medewerking rekenen!
Een woordje van dank naar al onze sponsors, zonder hun steun konden wij geen superjogging organiseren.
Een oprechte dankjewel aan iedereen.
En ja…… Hop naar de 10de Affligemloop.

Marleen Huybens

Activiteiten deze zomer en verder
Ook voor wie niet op verlof gaat , zijn er tal van loopevents waaraan de ARS als vereniging deelneemt.
Zie de rubriek activiteiten op de ARS-website.
Van vrijdag 3 augustus 2018 tot en met zondag 5 augustus 2018 gaat Bleregemkermis door.
Op zondag 26 augustus 2018 gaat de wandeling van de vriendschap door in Affligem. Deze werd steeds georganiseerd door Leo De Ryck met de gidsen.
Op zondag 9 september 2018 zullen een aantal ARS‘ers de marathon ‘In Flanders Fields‘ lopen. Allen daarheen
om te supporteren.
Vermoedelijk zullen wij ook opnieuw deelnemen aan de kerstmarkt in Essene in december 2018.
Noteer ook alvast de datum zaterdag 9 februari 2019 in jullie agenda. Het ARS-bestuur organiseert zijn eerste
groot spaghettifestijn.
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7 tips voor Free 2 Run
Plannen in je agenda = niet vergeten om te lopen (vb. dinsdag en/of donderdag en/of zondag)
Begin eenvoudig in groep bijvoorbeeld op de piste van de Bellekouter (afwisselend lopen/wandelen), nadien
af en toe iets zwaarder (vb3 de Affligemse hellingen zoals den Blakmeers of Eksterenberg)
Wat is je doel ? 5 km lopen in 10 weken ? Een half uur kunnen lopen ? Vermageren ? In beweging zijn ?
Focus op je eigen doel, dat kan je makkelijker bereiken!
Zoek en loop je eigen tempo, zoals onze Leo zei. Zorg dat je nog kunt praten tijdens het lopen, dan krijg je
je ademhaling beter onder controle en vergeet je de inspanning die je doet.
De alsmaar goedkoper wordende sporthorloges kunnen je goed extra begeleiden. Snelheid, tijd en afstand worden nauwkeurig bijgehouden voor
jou zodat je je eigen prestaties kan opvolgen.
Alle weer is joggingweer … geniet buiten van de gezonde lucht en is het
écht te slecht (vb. onweer met donder en bliksem) dan is de loopband
in de fitness misschien een alternatief.
Overdrijf niet, gaat het niet, sla dan eens een beurt over.
Wil je je echter eens testen, pik dan een jogging mee uit ons Affligems jogcriterium.
Zie http://www.a-r-s.eu/CMSMS/index.php?page=criterium

Hoe je loop –of wandelschoenen onderhouden
Goede schoenen zijn het belangrijkste wat een loper of wandelaar nodig heeft.
Verzorg ze dus ook goed. De vering van een loopschoen gaat eigenlijk maar 500 à 800 kilometer mee.
Loop/wandel je altijd op straat of eerder in de veldbaantjes en bossen? In functie van waar je het meest
je geliefde sport zult beoefenen, doe je dus de juiste aankoop. (vergelijk het met een zaalvoetbalschoen, een gewone voetbalschoen voor op de grasmat of voetbalschoenen voor op een synthetisch
veld)
Keuze is er alvast genoeg.

hier de “fivefingers” loopschoen …
Draag je sportschoenen niet dag in dag uit, maar enkel om te sporten, dan verslijten ze minder snel.
Doe je veters los als je je schoenen aan- of uitdoet zodat ze niet vervormen!
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Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters 2018
Plaats
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
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Naam
Verpaelt Betty
Ponnet Sabine
Van Hemelrijk An
Vermeiren Hugo
Van Den Brande Eric
Huybens Marleen
De Geyseleer Robert
De Cort Koen
De Nil Daan
Van Der Borght Marc
Beeckman Anita
Jacobs Stephanie
Pessemier Johan
De Nil André
Verpaelt Noëlla
De Schrijver Marijke
Raes Francis
Sergeant Rik
Bellemans Riet
Goetvinck Stefaan
Vermeiren Geert
Van Den Borre Ina
Crabbe Tom
De Baerdemaecker Thomas
De Waele Els
De Ro Glenn
Van De Gucht Marina
Van Den Bossche Sylvia
De Witte Pol
Van Cauter Ellen
Vermeiren Yoni
Moison Maikel
Boersma Veerle
De Cocker Geert
De Vylder Nick
Follet Erik
Van Vaerenbergh Eva
De Baerdemaecker Cedric
De Neyv Anneke
Verkammen Tom
De Groote Patrick

Score
15
15
14
14
14
13
13
12
12
10
10
9
9
9
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

