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TEN GELEIDE
Het beoefenen van sport is een mensenrecht. Ieder individu moet de
mogelijkheid hebben om sport te beoefenen zonder discriminatie van
welke aard dan ook en in een geest van de Olympische gedachte.
Dat vereist wederzijds begrip in de geest van vriendschap, solidariteit
en fairplay (olympisch handvest).
Is dit niet de sleutel voor vrede en een remedie tegen oorlog en
terrorisme?
Sport is immers een instrument voor maatschappelijke verandering.
Het geeft het gevoel van samenhorigheid en onze energie wordt omgezet in iets positiefs.
Er is ook aandacht voor kwetsbare groepen. Zelf geven wij daar in
onze Affligemse recreatiesport nu het voorbeeld met het inrichten van
onze kerstfakkeltocht ten voordele van vzw Zonnestraal.
Kersttijd is een tijd van vrede, maar wij zien er nu toch zo weinig van.
Zeker niet als we de brokstukken van onze wereld elke avond zien op
T.V. Moeten wij niet met hernieuwde moed op zoek gaan naar de
echte vrede.
Slechts in die vrede kunnen we een hoopvolle toekomst uitbouwen.
Met onze 1212 actie laten wij onze fakkels als vredeslicht branden.
Doe mee is onze boodschap.
We wensen jullie vrede en vreugdevolle kerstdagen en een hoopvol sportief 2016.
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Afscheid van Freddy De Schrijver
Een krachtpatser in zijn sportbeleving.
Freddy De schrijver overleed plotseling te Salou (Spanje) op 5 oktober ll.,
amper 63 jaar.
Verleden jaar was hij nog Vlaams en Belgisch kampioen open water tot 25
km. Hij was actief lied van ZIOS Liedekerke ren VITA Atletiekclub.
Dit jaar werd hij nog gevierd door de gemeentelijke sportraad Affligem bij de
categorie masters voor zijn behaalde sportprestaties in 2014. Het waren
drie klinkende overwinningen zowel in het Belgisch als het Vlaams kampioenschap.
Ook in 2012 viel hem een viering te beurt voor zijn toen uitzonderlijke prestaties in triatlon in 2011. Hij behaalde een fantastische zesde plaats in de
wintertriatlon voor + 50 jarigen in Wachtebeke. Hij nam ook deel aan de
Antwerp Ironman en drukte een tijd af van 70.03.
Dus Freddy was de man van de zware sporten, kortom een krachtpatser.
We volgden hem ook vroeger als bokser en speerwerper.
Bokser
Ex-bokskampioen Jean De Keers uit Groot-Bijgaarden zag in
zijn poulain heel wat. Maar hij had zonder de echtgenote van
Freddy gerekend. En het is Hilda geweest die het laatste
woord had en manlief kon overtuigen om de bokssport vaarwel te zeggen. Hem zo maar zijn sport afnemen en niets in
de plaats stellen, ging echter ook niet. Vandaar dat Freddy
op zoek ging en de atletiek ontdekte. Onvermijdelijk ging zijn
interesse naar de krachtnummers. Het discus- en speerwerpen wenste hij aan te leren. Zova-trainer Herman Muylaert
ontfermde zich over deze sterke jongen. De resultaten lieten
niet op zich wachten.
Speerwerper
Te Aalst won hij een wedstrijd speerwerpen met een worp van 50 m., terwijl hij ook in Denderleeuw een
overwinning behaalde met een gooi van 50,86 m.
Freddy trainde hard, maar kwam aanvankelijk techniek te kort. Zijn aanloop moest inderdaad ingestudeerd
worden, want van de ongeveer 32 meter lange aanloopbaan gebruikte onze speerwerper er slechts 16
meter om vaart te krijgen en met de meest explosieve kraacht achter de boog zijn speer te kunnen lossen.
In de pre-werpfase bezat hij nog steeds niet de juiste trekbeweging met zijn draagarm. Door gebrek aan
training en het oplopen van kwetsuren, liep hij soms heel wat ontgoochelingen op. Maar dank zij zijn doorzettingsvermogen behaalde hij prachtige uitslagen voor Zova.
Via meerdere eest en tweede plaatsen op atletiekmeetings in het Vlaamse land kwam Freddy tot een persoonlijk record van 62,22 m te Geraardsbergen.
Deze prestatie ging niet onopgemerkt voorbij aan de Affligemse sportraad en voor 1983 werd hem een
eervolle melding als sportlaureaat toegekend.
Hij maakte zich ook later verdienstelijk door initiatief speerwerpen te geven aan de Affligemse recreatiesporters op het domein Verbrugghen.

Ja, we zullen krachpatser Freddy missen.
tekst: Leo De Ryck
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1ste Fakkeltocht voor MUSIC FOR LIFE op zaterdag 12122015 – 19:00
Beste Vrienden,
Vorig jaar deden we een gelijkaardige actie in het kader van
de ‘warmste week’ van STUDIO Brussel;
Als vereniging maakten we toen een Kerstsingel, met één doel
– een mooie opbrengt verzorgen voor een goed doel. In 2014
ging de opbrengst naar De Valier vzw te Liedekerke. Uiteindelijk werd de opbrengst gebruikt voor de aankoop van diverse
mixers (mixen van eten) voor een aantal doelgroepen binnen
deze organisatie.
Ze zijn ons hiervoor tot vandaag dankbaar.
Dit jaar kozen we vanuit onze vereniging vrienden, voor een wandeltocht in de Kerstsfeer: Een Kerstfakkeltocht met alles erop en eraan. Vanuit de Bellekouter Affligem (Zaal Sanderus) zullen we met liefst zoveel
mogelijk wandelaars met een fakkel per gezin deze omloop bewandelen. Aan de streep wacht de verrassing.
Gezellig samenzijn in de Kerstsfeer.
De bedoeling van deze KERSTFAKKELTOCHT is elkeen warm maken voor dit initiatief en ervoor te zorgen
dat we ook dit jaar een mooie opbrengst kunnen verzamelen.
Dit jaar zal de opbrengst integraal gaan naar ZONNESTRAAL VZW te Lennik. 40 jaar geleden zette onze
voorzitter Leo De Rijck reeds een initiatief op voor deze VZW, een concert met Will Ferdy.
Zonnestraal is een instelling voor personen met een handicap met hoofdzetel te Lennik.
Met de opbrengst van de actie Music For Life wilt Zonnestraal vzw investeren in snoezelmateriaal. Snoezelen is het stimuleren van verschillende zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen,
tastmateriaal en geuren.
Snoezelen is een activiteit die zorgt voor ontspanning en rust, verveling kan tegengaan, contacten bevorderd en waarbij de zintuiglijke waarneming wordt gestimuleerd. Het biedt een sterke meerwaarde voor de
ontwikkeling en het welbevinden van onze mensen.
Graag willen we investeren in een specifieke projector met verschillende effectenwielen.
We hopen zo cliënten met meervoudige beperking die een
intensieve ondersteuning en nabijheid nodig hebben een
zinvolle en ontspannende dag invulling aan te bieden in hun
woongroep.
M.a.w. we gaan ervoor om dit doel te kunnen realiseren.
Inschrijven kan tot de dag zelf op dit voor elkeen toegankelijk
initiatief.
5 EUR per volwassene en 1 EUR per kind. Inschrijven bij
Lien Carion, Leo De Rijck, De Muyter Brigitte (Zonnestraal
vzw) en Johan Pessemier op de oefensessies van ARS of
op het mailadres: johan.pessemier@telenet.be.
Vertrek aan de Sanderuszaal (Bellekouter) te 1212 om 19:00
Trek je wandelschoenen aan en wees erbij….het maakte de
WARMSTE WEEK blij. Neem zeker ook een kijkje op de
website van de ARS.
www.a-r-s.eu
Johan , bestuurslid ARS
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Interview met onze criterium winnaar André De Nil
Ken je André? We laten hem zelf aan het woord.
Ik ben geboren in Asse op 14/11/1968 als 6de kind van Magriet van de
Strickx-en (de bloemisten) en Alex (Xander, van ’t huizeken in Asbeek)
en sindsdien woonachtig in Sint-Katherina-Lombeek.
Als studies deed ik informatica (levenslang leren dus) maar ook een
lerarenopleiding, een opleiding huisschilder, een aantal sportopleidingen zoals initiator wandelen, initiator voetbal, jogbegeleider … afin
bijscholen is één van mijn passies.
Sinds 1987 werk ik bij de federale overheid, sinds 2010 bij het voedselagentschap (FAVV) waar ik verantwoordelijk ben voor het windows
serverteam en ondervoorzitter ben van het sociaal comité.
Sinds 1989 ben ik samen met mijn vrouwtje Els en we hebben ook 2
kids, Daan (8 jaar) en Mara - 11 jaar (de winnares van de Affligemloop bij de meisjes dit jaar én 6de in de
eindstand van het ARS regelmatigheidscriterium)
Hoe ben je bij de Affligemse recreatiesporters verzeild geraakt ?
Na een start2run in Ternat en Liedekerke kwam ik in 2009 te weten dat er in de omgeving (TARL) ook een
start 2 run doorging in Affligem gegeven door een zekere … Leo De Ryck die we kenden van bij het Affligemse Roemiëcomité NOROC en waarmee we meermaals samen naar adoptiedorp Valea Chioarului
reisden.
De manier van begeleiden, van opwarming tot cooling down viel zo in de smaak dat we er na 7 jaar nog
steeds bij zijn.
Je bent een bezige bij, waar ben je zoal lid van en met welke activiteiten ben je begaan?
Te veel om goed te zijn ! Hieronder dus de belangrijkste …
Naast het lopen met ARS of Jogging Den Bos Rond (van januari tot maart) geef ik ook nog voetbaltraining
bij Diesel/FC Dames Ternat (aan de U12 van dochter Mara op woensdag en vanaf november ook aan de
U16 op maandag met o.a. Stephanie Jacobs – de nr 3 van het ARS-regelmatigheidscriterium, en tevens
dochter van An Van Hemelrijk – de nr 2 van het ARS-regelmatigheidscriterium)
In de weekends verdeel ik mijn tijd over het naar de matchen gaan (en soms coachen) bij KFC Wambeek
met zoon Daan en die van dochter Mara.
Als het weer meezit proberen we als gezin een wandeling mee te pikken bij de padstappers uit Geraardsbergen.
Er gaat ook heel wat tijd naar mijn activiteiten in de school van mijn kinderen (GBS De Kiem Ternat) waar ik
intussen het 9de jaar voorzitter ben van het oudercomité, voorzitter van de schoolraad en me als gemachtigd opzichter ook bekommer om de verkeersveiligheid aan de schoolpoort op mijn schaarse vrije dagen.
Hobby’s : lezen, muziek beluisteren en als lid van smart-club.be en smart fan fun (Waalse club) regelmatig
deelnemen aan autorondritten in binnen- en buitenland sinds 1998 (zo trokken we reeds naar Engeland,
Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk maar ook meermaals naar Oostenrijk, Zwitserland, Portugal
en Hongarije)
Je ziet het, een hele boterham, dus goed plannen en de conditie op peil houden is de boodschap. Free 2
run, start 2 walk … maar ja Leo, dat moet ik jou niet vertellen hé want je bent er zelf het mooiste voorbeeld
van.
Heb je toekomstwensen voor ARS?
Oh ja, dat den ARS nog heel lang mag blijven bestaan, dat we de passie voor het wandelen en lopen kunnen overzetten op de jeugd en vooral … dat de vriendschap blijft bestaan !!!
Zeker in deze tijden van terreurdreiging niveau 3 en 4.
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Beste sportvrienden , onze 20 ste Kerstloop komt eraan
Op zondag 20 december 2015 gaat traditiegetrouw onze Kersloop door. Dit jaar voor de 20 ste keer. In de
loop der jaren is deze loop uitgebreid met een kerstwandeling.
Zoals vorige jaren maken wij van deze kerstactiviteit een leuke bedoening door op een gekke manier, als
kerstmannen en – vrouwen door de Affligemse straten te wandelen en te joggen .
Er wordt iets meer dan 3 km gewandeld en gejogd in een kerstplunje of een andere originele kostumering.
De beste verklede kerstman/kerstvrouw wordt verkozen en hiervoor beloond met een leuke prijs.
Bij deze gelegenheid ontvangt de winnaar van het criterium ook zijn welverdiende prijs.
Het wordt weer een gezellig samenzijn met versnaperingen en drankje. Iedereen is van harte welkom. Wij
hopen alvast op uw deelname.
Afspraak:

Zondag 20 december 2015 om 9u30
In café Dachterdeer
Langestraat 88
1790 Hekelgem

Wandelvertelling
Brr…. We zijn stilaan op weg naar de winter.
De weergoden blijven ons goedgezind,
zo houden ze ons te vriend.
Want geef toe, wandelen in de regen,
valt toch wat tegen.
We worden keer op keer begeleid door een straffe meneer.
Op zondagmorgen opent hij op domein Verbrugghen de poort,
steeds op tijd zoals dat hoort.
Verwelkomt ons steeds goedgezind,
je beschouwt hem gauw als jouw vriend!
Onze groep stijgt gestaag,
wat Leo uiteraard behaagt.
Op zondagmorgen kom je ons vast en zeker eens tegen,
op de Affligemse paden en wegen.
Voor- en achteraan lopen er twee mannen in kanarie gele vestjes.
Ze staan met een “plakske” te zwaaien!
Zodat we weten naar waar we moeten draaien.
’T Is de Hugo en de Fons,
ook twee toffe mensen van … ons!
En zo lopen we allen door de velden.
Maria loopt op kop, soms veel te rap…
’t is géén grap.
En soms moet ze daar voor boeten,
want van Albert krijgt ze onder haar voeten!
Dan passen we ons aan,
want zondag willen we weer met allen op stap gaan.
Rond twaalf uur zijn we terug,
niet te laat en niet te vlug.
Een zalige lange zondag is nog maar halverwege,
met de opgenomen zuurstof kunnen we er weer tegen.
Marleen
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Er waren eens drie sportpaters
.In een interview indertijd met de Hekelgemse wielrenner Rik Renders (1922-2008)vertelde die vol lof over een

pater Van Clé, waarmee hij bevriend was en die hem steunde in zijn sport.
Rik Renders was prof tussen 1944 en 1951. Zijn beste prestaties waren een 3de plaats in de Ronde van Vlaanderen 1947 en een 9de plaats in het eindklassement van de Ronde van Spanje in hetzelfde jaar.
Maar wie is nu pater Van Clé?
Pater Antoon Van Clé, kanunnik van de Norbertijnerabdij en stichter van Sporta werd geboren op 15 juli 1891 te
Meerhout en overleed op 19 mei 1955, op Hemelvaartdag in het Noordstation te Brussel. Hij was op weg naar een
Sporta-vergadering.
Als we van Clé op een foto zien, glimlacht hij. Waarom? In zijn geboortedorp Meerhout ligt de Monnikenhoeve, die
een grote rol heeft gespeeld in de Boerenkrijg. Onder de zonnewijzer staat volgende tekst: “Zoals de zon bloemen
kleurt, zo kleurt de lach het leven”. Ook van Clé kleurde zijn leven met een glimlach.
Van Clé deed zijn middelbare studies aan het St.-Aloyiuscollege te Geel. Hij wou Scheutist worden en later missionaris in Zaïre. Grote teleurstelling: hij werd niet aangenomen omwille van zijn hardhorigheid. In de abdij van Tongerlo echter werd hij met open armen ontvangen.
In 1914 wordt hij gemobiliseerd en van 1914 tot 1915 zat hij in de loopgraven rond Diksmuide. Wegens zijn hardhorigheid, die is verergerd aan het front, wordt hij gereformeerd. Maar hij weigert en mag dienst nemen in de ziekenhuizen en op de ziekentreinen. Een van de voornaamste activiteiten naast ziekenverzorging was soldatenbrieven smokkelen. Hij werd stichter en medewerker van verschillende frontblaadjes; medewerker aan de bladen
“Vlaamse actie van het Front”, “De Belgische Standaard” in de Panne, “Ons Vaderland” in Calais, “De Vlaamse
stem” in Londen.
Deed zijn plechtige geloften in Manchester in 1918 bij de demobilisatie. Priester werd hij gewijd in 1920 door Mgr
Heylen te Namen.
Van 1920 tot 1925 maakte hij zich verdienstelijk als redacteur van Tongerlo’s tijdschrift. Was de graag beluisterde
predikant bij retraites. Stichter van het Algemeen Eucharistisch tijdschrift, stichter van de Eucharistische Studentencongressen, medewerker aan de KAJ.
Van 1925 tot 1930 lezen we in zijn memoires: Stichter van de Ruubroec-beweging, actieve medewerker van Caritas.
In 1936 heeft pater Antoon Van Clé, van de Norbertijnerabdij te Tongerlo, de eerste stap gezet om in de sport een
menselijke begeleiding op gang te brengen. Hij deed dit baanbrekend werk de eerste jaren vooral dank zij vele
persoonlijke contacten met renners en boksers. Hij leerde hen wat in de sport waardevol en opvoedend is, wat
leugenachtig en bedrieglijk. Dit alleen maakte hem uniek. Het tilde hem uit boven de velen, die de sport hooguit als
een avontuur of een tijdelijk gewin wensten te benaderen.
Met zijn stichting “Sporta” verdedigde hij de menselijke waarden in de sport en in de sportmiddens zocht hij naar
een dienstverlening op het menselijke, sociale en sportieve vlak.
Nu 70 jaar na zijn overlijden mag zijn voorbeeld en vooral zijn werk zeker niet vergeten worden.
Dom Servaas Visser
Bij gesprekken met vele atleten , viel regelmatig de naam van Dom Servaas.
Dom Servaas(Jan) Visser werd geboren in Den Haag(Nederland) op 20 maart
1915. Hij begon zijn proefjaar in de abdij Affligem op 6 oktober 1934 en
ontving de priesterwijding uit handen van Mgr. J. Cuvelier op 4 augustus
1940. Hij overleed na een korte ziekteperiode te Aalst op 20 december 1976.
Het heengaan van pater Visser op 61-jarige leeftijd, laat een grote leemte
achter vooral in sportkringen. Net zoals pater Van Clé in de abdij Tongerlo,
zette pater Visser zich vanuit Affligem vooral in de naoorlogse periode in voor
de sport.
Tijdens zijn uitvaart waren dan ook heel wat sportlui aanwezig en nog wordt
er regelmatig verwezen naar Dom Servaas. Velen dragen hem een warm hart
toe en werden door hem geholpen in moeilijke momenten bij hun sportbelevenis.
Zijn briefwisseling met onze sportmannen is werkelijk indrukwekkend geweest, niettegenstaande hij Nederlander was.
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Bovendien waren de boeken die hij schreef een samenbundeling van getuigenissen. Als gedachtenis aan hem
nemen wij af en toe enkele van zijn werken uit ons boekenrek: “Losgeslagen jeugd”, “Verminkte jeugd” en “Jeugd
in de branding”.
Daarnaast bestaat dan nog een rijke oogst van tijdschriftartikelen. Zijn boek “Losgeslagen jeugd” droeg hij op aan
de Hekelgemse wielrenner Jaak Van Handenhove.
De zieken en de gevangenen bezoekend, predikend en vermanend heeft Dom Servaas Visser een ervaring opgedaan die vele opvoeders moge te goede komen.
Het “Mens sana in corpore sano” in de sport nam hij met een korreltje zout en we herinneren nog zijn woorden: Er
wordt bij de sport niet meer aan het lichaam gedacht. Het gaat er alleen nog om het daaraan vastzittende geld en
om de glorie en de bevrediging toegejuicht te worden door duizenden waanzinnige supporters. De sport is een passie geworden en alle passie leidt tot
vernietiging van het hogere in de mens.
Heel wat jonge renners en andere sportbeoefenaars bleven door zijn apostolaat bewaard van “sportcommerce” en “sportverdwazing”. Zijn taak bestond
erin de sport te verfijnen, de sportbeoefenaars te leren positief te zijn, te leren
verliezen met de glimlach. Wij zijn ervan overtuigd dat nog veel van die dikwijls ongenaakbare sportmannen stiekem het Affligems kerkhof zullen bezoeken en op het eenvoudig simpel kruisje de naam van hun vriend lezen “Dom
Servaas Vissser 1915-1976”
Dom Bertulf Bloquaux
Eenvoudig, sympathiek en populair bij iedereen, rijk en arm, steeds op de baan om anderen te helpen dat was de
Affligemse monnik Dom Bertulf Bloquaux. Hij was de voorloper van zijn jongere confrater Dom Servaas Visser als
begeleider op sportvlak. Zijn voorkeur ging uit naar voetballers.
Wens je meer te weten over deze wondere monnik die ook actief was als historicus en menig artikel schreef in de
“Gazet van Assche”, raadpleeg dan de bijdrage van Dom Wilfried Verleyen in het jaarboek 1996 van de
“Heemkundige Kring Belledaal”.
Constantinus Cornelis Maria werd geboren in Antwerpen op 25 oktober 1883. In de omgang werd hij Stan genoemd en later monnik van Affligem onder de naam Bertulf. Hij kwam uit een welstellende familie en was immers
de schoonbroer van de gekende Vlaamse letterkundige Dr. Jules Persijn.
Als jonge man was hij vrij sportief. Hij schaatste en was al vroeg geïnteresseerd in voetbal. Ook in Affligem speelde hij graag voetbal met de misdienaars en zijn medebroeders.
Zijn broer Jozef zal hem ook bij het sportapostolaat gestimuleerd hebben alleen door zijn voorbeeld. Deze was
immers de grote bezieler en eerste proost van het in 1932 opgerichte Katholiek Sportverbond.
Toen de voetbalsport een grote expansie kende waren er in Hekelgem twee
voetbalploegen die aanleunden bij de traditionele politieke partijen.
D.A.C.. “Denderstreek Atletiek Club”, was de oudste en aangesloten bij de
Vlaamse Voetbalbond. Verbeken, lid van het Verdinaso, was er de leider
van. De tweede ploeg, “De watersneppen”, zouden ook aansluiten bij dezelfde bond. Zij hadden de spotnaam aangenomen waarmee ze door de andere
ploeg waren bedacht. De Deken was hun leider. De eersten in groen-zwart speelden aan de Boekhoutstraat, de
laatsten in rood-wit te Bleregem. Later internationale spelers van Beerschot-Anderlecht speelden hier, bv. Ceuleers bij D.A.C. Dom Bertulf bemiddelde eens voor een avondwedstrijd met een katholieke ploeg uit Rotterdam die
met 0-1 verloor.
Natuurlijk behoorde Dr. Tistaert, groot sportliefhebber en huisdokter van de abdij, ook tot de goede vrienden van
Dom Bertulf.
Op 4 september 1944 werd Hekelgem bevrijd. ’s Anderendaags trok D. Bertulf al liftend naar Antwerpen.
In Willebroek viel hij van een Amerikaanse legerauto en liep een schedelbreuk op en overleed in het plaatselijk
ziekenhuis.
Op zijn bidprentje leest men: Zijn Land en zijn Kerk had hij hartstochtelijk lief, maar hij kende geen partijschap.
Iedereen wilde hij helpen vooral de arbeiders die het meest in nood waren.
Hij was steeds onderweg…
(tekst: Leo De Ryck)
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Stand Regelmatigheidscriterium

Onze sympatieke Marc Van der Borght
behoorde tot de vier regelmatigste deelnemers van het Dendercriterium.
Proficiat.
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Plaats

Naam

Score

1
2
3
4
5
5
6
7
8
8
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
13
13
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17

De Nil André
Van Hemelrijk An
Verpaelt Betty
Jacobs Stephanie
Van Den Brande Eric
Ponnet Sabine
Van Der Borght Marc
De Nil Mara
Vermeiren Hugo
Vermeiren Geert
Huybens Marleen
De Waele Els
Wijnants Annelies
Crabbé Noël
Pessemier Johan
Van De Velde Lars
Beeckman Anita
Goetvinck Stefaan
Van Bellingen Stefan
Neckebroeck Anita
Raes Francis
De Graeve Nathalie
de Laat Stefanie
De Rybel Machteld
Follet Erik
Stassijns Hans
De Nil Daan
Bellemans Riet
Jacobs Casper
Van Holsbeeck An
De Greve Petra
Vandermeeren Pierre
Meysman Marcel
Verpaelst Arno
Bornauw Sofie
Popescu Manuela
Van Nieuwenhove Bea
Vermeiren Yoni
Cuveliers Anouk
Braux Ine
Ruysseveldt Noa

25
22
20
19
16
16
14
13
11
11
11
10
10
9
9
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

