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TEN GELEIDE
Wederom dien ik het in deze “Ten geleide” te hebben over het wel en wee
bij onze recreatiesporters.
Onze crack Willy Van Gyseghem , gekend als Willy de keeper werd na een
ongeval zijn been geamputeerd , we wensen hem sterkte en hernieuwde
moed. Inderdaad onze Willy is niet gespaard geweest door het leven.
Een verheugend nieuws is de aankondiging van het huwelijk van onze
Hugo met Sabine en dat op 28 mei a.s. , een mijlpaal in het bestaan van
onze Affligemse recratiesport. We duimen voor goed weer en wensen nu al
“Goede vaart” en in ons volgend “Ons Loperke” brengen we daar graag
verslag over uit.
En dan is er onze 7de Affligemloop op 11 juni. Dus alle hens aan dek en we
zorgen allen voor een fantastische uitgave.
Wel even schrikken bij het vernemen dat triatlete Sofie Goos zo maar
neergestoken wordt op training. Stel je voor dat dit bij ons lopers zou
gebeuren.
Ja, zo een zinloos geweld dat staat haaks op de positieve waarden die we
met onze duurzame sport willen uitdragen.
Waarom kunnen we mekaar in deze wereld niet met vriendschap en liefde
overvallen i.p.v. met geweld?
Maar we blijven erin geloven dat sport de maatschappij vele kansen biedt..
Niet alleen op het gebied van gezondheid, onderwijs en ontwikkeling van
de jeugd. Juist op de gebieden waar de discussie moeizaam verloopt, zoals
sociale integratie, gendergelijkheid en vredesopbouw, kan sport een uitkomst bieden.
Besluit: met onze recreatiesport zijn we goed bezig…
we zullen doorgaan.
Leo
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Goede eigenschappen van het wandelen
-

-

-

-

Het is de ideale manier om je fitheid
en conditie te verbeteren
Je kan het overal en op elk moment van
de dag doen want “alle weer is
wandelweer”
Het is een éénvoudige en goedkope
sport waar je slechts een minimum
aan materiaal voor nodig hebt,
namelijk degelijke wandelschoenen
Het is een ideale gezinssport voor
(bijna) iedereen
Je kan er op elke leeftijd mee starten
Het Is
een efficiënte manier om hart, bloedvaten en longen
(weer) in conditie te brengen
Het is goed om te ontspannen en stress tegen te gaan
Het geeft je veel energie
Je kan er gewicht mee verliezen – jaja - al na 30 minuten (in
combinatie met gezond eten en
voldoende drinken - minder dierlijke en meer plantaardige
vetten !)
Het is een sociale sport waar je gemakkelijk contacten kan
leggen
Het is een gezonde buitensport – natuurbeleving gegaran
deerd, zeker nu in de lente
Wandelen is de meest natuurlijke lichaamsbeweging en net
zo vanzelfsprekend als ademen
Het verbetert het uithoudingsvermogen
Wandelen is de basis voor andere takken van sport zoals lopen en voetbal
Je gebruikt bijna alle spieren en verstevigt de spieropbouw (benen, buik, billen, borst, schouders,
en armen …)
Het versterkt het beendergestel
Het geeft bescherming tegen ziektes (osteoporose, darm kanker, astma, suikerziekte,
cardiovasculaire aandoeningen ...) en zorgt voor meer
weerstand
Het zorgt voor een verbeterde bloedsomloop, voorkomt een
te hoge bloeddruk, helpt spataderen
te voorkomen, vermindert het cholesterolgehalte (slechte
LDL), verlaagt het vetgehalte in het bloed
Wandelen gaat het verouderingsproces tegen
Wandelen gaat gemakkelijk
Wandelen zorgt voor een groter libido J J J
Al wandelend kan men nadenken over allerlei zaken --> Da
Vinci en Einstein waren grote
wandelaars, wie weet kom ook jij in dit rijtje

Heb je zelf nog andere goede eigenschappen ontdekt ?
Deel ze met je collega-wandelaars !
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André

Niet blij met steken in de zij
Iedereen die aan sport doet heeft de een of andere dag al
wel eens last gehad van die tergende scheuten in de zij. De
pijn komt vaak al na enkele minuten.
De steken kunnen zowel links als rechts gelokaliseerd zijn,
verergeren bij diep uitademen en worden precies iets minder vervelend bij diep inademen. Iemand die pas met sportbeoefening begint, die niet goed ingelopen is of die juist
tevoren nog heeft gegeten maakt meer kans op zo’n tegenvaller.
In vele gevallen gaat het in feite om een kramptoestand
van het middenrif. Het middenrif of diafragma is een platte
spier, die als een schijf de borstholte van de buikholte
scheidt en een belangrijke rol speelt bij de ademhaling.
Bij het diep inademen drukken de opgevulde longen tegen
het diafragma.
Tijdens het hardlopen spannen de buikspieren zich waardoor de buikholte verkleint en de druk naar boven a.h.w. geplet tussen de twee compartimenten, wat nadelig werkt op de bloedvoorziening en meteen ook op de zuurstoftoevoer. De spier verkrampt.
De situatie kan nog vervelender worden wanneer men pas
gegeten heeft. Je spieren vragen een massa bloed, maar
ook de spijsvertering kan niet normaal verlopen zonder extra
toevoer. Zuurstoftekort kan aanleiding zijn tot maag-en darmkrampen, en de herverdeling van de bloedstroom kan een
pijnlijke lever of milt veroorzaken.
Sommige, vaak nerveuze mensen “eten” lucht die zich in
maag en darm ophoopt; ook bij voedselafbraak in de darm
komt gas vrij. Bij intensieve lichaamsbewegingen kan het
gebeuren dat dit gas wordt samengeperst en geblokkeerd
raakt in de darm, die plaatselijk een ballon uitrekt.
Ook dat fenomeen kan steken veroorzaken, die gewoonlijk
rechts boven in de buik worden gevoeld.
Zoals je ziet zijn er heel wat redenen waarmee men geplaagd kan worden door steken, en dikwijls blijft de
precieze oorzaak onduidelijk. Het spreekt overigens vanzelf dat we het hier alleen hebben over de banale
steken bij personen die verder kerngezond zijn.
De beste remedie is natuurlijk het voorkomen van dei ongemakken: begin nooit onvoorbereid aan een serieuze wedstrijd en besteed tijdens de training voldoende aandacht aan de middenrif- en buikspieren. Nog
een wenk laat minstens twee à drie uur verlopen
tussen de maaltijd en het begin van een wedstrijd en
onthoud je van moeilijk verteerbare spijzen.
En krijg je nog last van steken, rem dan even af,
druk de vingers diep in de buik waar je de pijn
voelt, buig voorover en adem uit.
De pijn zal dan spoedig verdwijnen en na enige
tijd kan je gewoon verder lopen.
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Lust jij ook kweeperen
Wanneer men wat ziekjes is en men komt op
bezoek met een potje confituur van kweeperen, dan wordt dit ten zeerste gewaardeerd.
Trouwens het schenken van kweeperen gold
door de jaren heen als een blijk van liefde.
Als geurmaker werd de kweepeer lange tijd
aan de goden geofferd. In de hedendaagse
kruidengeneeskunde wordt het rijke vitamine
C-gehalte nog steeds hoog gewaardeerd en
worden de zaden gebruikt om slijmstoffen
aan te maken.
Dus aan kweekperen worden heel wat goede eigenschappen toegeëigend.
Nochtans is de kweeperenboom in onze streek vrij schaars.
Vroeger was hij te zien bij een oude boerderij of kleine verlaten hoeve of in een pastorietuin.
Zo was er lange tijd een scheefgegroeide kweeperenboom te vinden aan de wallen van de pastorie van
Hekelgem.
Nu wordt hij wel eens geplant in de siertuin om zijn mooie bloemen.
Om de boom beter voor te stellen aan onze geleerde latinisten kunnen we het hebben over de Cydonia
oblonga of de cydonia vulgaris. Heb je het gevonden?
Dan staat er ook de verklaring bij, een struiksoort of lage boom die behoort tot de roosachtigen
(Rosaceae).
Ook in de geschiedenis valt er iets over te vertellen. De kweepeer stamt uit centraal Azië waar ze als
struik in het wild groeit. Reeds 4000 jaar voor onze jaartelling was het gewas gekend in Babylonië.
De kweepeer werd als “Gouden appel” gegeten door Perzen, Grieken, Romeinen…
De gouden appels van de Hesperiden op de reliëfs van de Zeustempel te Olympia (450 voor Christus)
gelijken sterk op kweeperen.
Al gauw werden ook de geneeskrachtige eigenschappen ontdekt en naar waarde geschat.
Het zou ook de eerste vrucht zijn die de mens gebruikte voor de aanmaak van jam. Het woord marmelade komt van het Portugese marmelo, wat kweepeer betekent.
Tot in de 17de eeuw gold de kweepeer als één van
de gezondste en nuttigste vruchten.
Vooral de samentrekkende werking bezorgde
deze peersoort een ereplaats in de oude geneeskunde.
Later geraakte de kweepeer in de vergetelheid,
ondanks het feit dat ze intussen over het grootste
deel van Europa was verspreid.
Vooral in Marokko kan men grote boomgaarden
zien waar de peren gekweekt worden, vooral als
smaakmakers in minder alledaagse lekkernijen en
voor de export.
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Hoe ziet een kweepeerboom eruit?
De kweepeer vormt een kleine ongedoornde boom of struik tot maximum 6 m
hoog. De takken groeien nogal kris kras door elkaar. De twijgen zijn viltig wit,
de bladeren ovaal en gaafrandig. De bloemen (mei-juni) zijn alleenstaand,
tamelijk groot en wit-zachtroze.
De vruchten zijn appelvormig, hard en donzig. De vrucht blijft hard, ook in rijpe
toestand en is niet geschikt voor consumptie in rauwe toestand.
De vruchten zijn plukrijp in september-oktober. Verwerkt als confituur (het afkooksel) en kweebrood (het vruchtvlees) is de kweepeer één van de
dankbaarste en gezondste vruchten.
Na toevoeging van voldoende suiker is het vruchtvlees als
smaakmaker in bijvoorbeeld appelgebak, in ijs of als compote
een ware lekkernij.
Het aftreksel van de gedroogde zaden wordt aangewend tegen
maagdarmaandoeningen.
Het gedroogde vruchtvlees is vooral gekend om zijn stoppende werking.
Maar de confituur hm…hm… die is lekker.

Leo

Terugblik op de Plantentuinjogging
Op de 3de zondag van mei was ARS in de plantentuin van MEISE van de partij. We konden er zowel de 7,2
als de 13,6 km lopen. Op een prachtig hellende omloop konden we in niet te warme temperaturen genieten
(de week ervoor Brassersrun in 26 °c was wel wat anders) van groen, water en mooie plantengroei. Tijdens deze jogging toch een aantal opvallende vaststellingen:
Sabine Ponnet kan plots heel hard lopen, aan bijna 12 km/u (Ja Sabine het huwelijk komt eraan)
Johan Pessemier hoor je tijdens de jogging constant praten met Jan en Alleman. Hij versierde zelfs
een interview met Ring – TV
Glenn De Roo kan niet alleen hard lopen, hij won bovendien de hoofdprijs van de tombola
Betty Verpaelt hoe is het met de gewonnen ‘apensloefjes’ ?
Kortweg weer een geslaagde loop bovendien gekoppeld aan een aantal zeer goede doelen:
De Gorilla’s in het wild in het Nationale Park Virunga en Levedale vzw, een woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
Voor meer info kan je terecht op www.meelopersmeise.be
Enkele sfeerbeelden:

Johan

De Affligemse Recreatiesporters in de ban van de Heilige Livinus
Op 26 juni 2016 zullen een tiental ARS’ers aan de Livinusloop deelnemen. Deze jogging wordt voor de 7 de
keer georganiseerd, net zoals onze Affligemloop.
Deze jogging heeft verschillende afstanden gaande van 29 km tot 5 km en loopt over een parcours van
startplaats Gent naar aankomstplaats Sint-Lievens-Houtem. Bovendien gaat een deel van de opbrengst van
deze jogging naar het Kankerfonds.
Even dan ook de oorsprong van deze jogging toelichten met een heus verhaal:
De Heilige Livinus was een Ierse bisschop met een missie: hij zou de heidense gebieden in het Land van
Aalst tot het ware geloof bekeren! Met vuur predikte hij Gods boodschap. Wie aan hem twijfelde, overtuigde
hij met een wondertje hier en daar. Velen zagen het licht. Ook in Sint-Lievens-Houtem, waar hij mocht intrekken bij de gastvrije moeder Caphraïlde.
Maar succes wekt afgunst op, ook toen al, en dat kostte Livinus zijn kop, letterlijk! In Sint-Lievens-Esse werd
de vurige prediker door een jaloers, woest Houtems broederpaar overmeesterd en het hoofd afgehakt. Dit
gebeurde op 12 november van het jaar 657. Livinus kroop recht, nam zijn hoofd onder de arm en strompelde
nog enkele kilometers verder, tot in Sint-Lievens-Houtem, waar hij stierf en werd begraven.
Livinusdevotie: oorsprong van de Houtemse jaarmarkten
Al gauw ontstond een populaire cultus rond de Ierse zendeling en
martelaar. Van heinde en verre kwamen pelgrims het graf van Livinus
bezoeken, smekend om vergeving of genezing. Vooral op 12 november, de sterfdag van Livinus, was de volkstoeloop naar Sint-LievensHoutem enorm. Rond het bedevaartsoord ontwikkelde zich op die dag
een bloeiende jaarmarkt . De Livinusdevotie bracht geld in het laadje,
niet alleen voor kerk en abdij, ook voor de handelaars en de lokale
bevolking. Spijs en drank, paarden, vee en allerhande marktwaar…
Ze werden vlotjes verhandeld. Hier situeren zich de wortels van de
nog steeds immens populaire winterjaarmarkt van Sint-LievensHoutem.
In het jaar 1007 besliste de abt van de Sint-Baafsabdij om de stoffelijke resten van de Heilige Livinus binnen
de veilige muren van zijn abdij onder te brengen. Zogezegd om de relieken te beschermen tegen plunderende troepen, maar waarschijnlijk vooral om in Gent de Livinusidolatrie te introduceren en daaruit inkomsten te
puren. De belofte van de Sint-Baafsabdij om jaarlijks met de relieken van Livinus naar zijn oorspronkelijke
graf terug te keren, gaf aanleiding tot een beruchte bedevaarttraditie: de middeleeuwse Livinusprocessie
van Gent naar Sint-Lievens-Houtem.
Ieder jaar op het einde van juni vertrok de fiertel met de relieken van Livinus van Gent naar Sint-LievensHoutem, gevolgd door duizenden Gentenaars. Van een devote processie was echter allerminst sprake.
Integendeel, de tweedaagse tocht had meer weg van een feestparade die telkens weer ontaardde in brasen vechtpartijen. De Gentenaars vierden als het ware hun Gentse Feesten in Sint-Lievens-Houtem. Na de
zoveelste ontsporing was voor Keizer Karel de maat vol: in 1540 schafte hij de Gentse SintLievensbedevaart af. De Houtemse zomerjaarmarkt blijft als enig restant van de middeleeuwse volksbedevaart overeind.
In 2010 werd de eerste Livinusloop ingericht. Dit jaar wil de Affligemse Recreatiesport ook het parcours van
de Heilige Livinus eens uittesten.
Dus op voorhand succes aan de joggers voor deze pittige duurloop. Voor de supporters zeker deze zondag
op post
Johan Pessemier, 19 mei 2016
6

Trans Andes motor challenge (vervolg)
Dag 3, Chivay (3600m) Moquegua (1200m) 375. km
Vandaag was een lange rit over goede wegen. We stijgen eerst
naar 4887 m via vele haarspeldbochten. Hoe hoger we komen
hoe indrukwekkender het uitzicht op de lager gelegen valleien
wordt. Uiteindelijk bereiken we een hoogvlakte op bijna 5000m
hoogte. We staan hier hoger dan de Mont Blanc. Van hier heb je
uitzicht op 7 vulkanen waarvan er nog een paar nog aktief zijn.
Eentje, de Mystie, is slapend en barst gemiddeld eens om de
500 jaar uit en het schijnt nu iets meer dan 500 jaar geleden te
zijn, spannend. Van hier uit gaat het opnieuw naar beneden. Als
we weer bij Arequipa zijn komen we terrecht in een stoet zware
trucks die af en aan naar de kopermijnen rijden met daar tussenin als gek rijdende toeristen busjes. Dit was
best wel een gevaarlijk stuk weg.
Na de lunch gaat het verder naar de PanAmericana. Met de motor kunnen we een file van een paar km ten
gevolge van een ongeval voorbij rijden.
Op de PanAmericana rijden op kilometers lange rechte stukken door de woestijn. Hier kunnen we eens
goed doorvlammen. Marc wou wel eens testen hoe het was om net als in de Dakar railly door het zand te
rijden. Hij is van de weg afgereden en 6m verder zat hij al zo diep het zand dat hij er enkel nog met hulp van
de Free uiteraakt is. Wij dalen verder tot op zeeniveau door een mistig gebied veroorzaakt onder invloed
van de koude Humbolt zeestroming.(De zee is hier tamelijk kort bij), Uiteindelijk overnachten we in het
kleinere stadje Moquegua op een comfortabele 1200 meter. We kunnen in het hotel onze bagage naar het
2de verdiep dragen zonder naar adem te happen.
Vandaag gaan we de grens over naar Chili. Dit land heeft een lange democratische traditie met een onderbreking in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. In 1973 zette Augusto Pinochet echter de socialistische
president Salvador Allende af en ging het land nog eens 17 jaar lang gebukt onder de militaire dicatuur. In
1990 keerde de democratie terug. In de nacht van 27 februari 2010 werd Chili getroffen door een van de
tien grootste aardbevingen ooit gemeten op aarde. Deze aardbeving had een sterkte van 8,8 op de schaal
van Richter.
Dag 4, Moquegua (1200M) Putre Chili (3800m) 340 km
Na het ontbijt gaat het verder langs de Pan Americana richting
Chili. De grens overgaan met de motoren is hier een kleine nachtmerrie. Eerst anderhalf uur papieren laten klaarmaken bij agentschap voor de grens. Daarna eerst de grenspost van Peru passeren ongeveer een uur. Dan uiteindelijk naar Chileense grenspost.
Daar is het een spelletje van 4 stempels verzamelen. Elke keer in
de rij. Als je papiertje vol is mag je door rijden en dat het bij het
verlaten van de parking afgeven. Je bent dan 4 uur verder. Eens de grens over gaat het door de Atacamawoestijn, de droogste plek op aarde. Door het tijdverlies aan de grens zijn we via een mooie maar gevaarlijke bergweg met veel overal inhalende vrachtwagens net voor donker in het hotel in Putre aangekomen.
We hadden minder last van ademtekort maar bijna iedereen heeft toch slecht geslapen ook al omdat het in
Chili 2 uur later is dan in Peru. In Chili lijkt de horeca echter een pak efficienter dan in Peru.
Dag 5, Putre (3800m) Codpa (1900m) 165 km
Vandaag was het niet zo lange rit waarvan toch 65 km op gravel.
Het landschap is nu ook weer ongezien spectaculair en toch anders dan gisteren. Voor de lunch zijn we in
een kleine pueblo gestopt waar een lieve senora speciaal voor ons een soort lekkere verse tarwekoeken
gebakken heeft. In Codpa wacht ons een aangename verrassing. We logeren hier in resort met zwembad
gelegen als een oase in de kurkdroge Atacamawoestijn. Verder betekent dorpje niets en wordt het
souperen in het resort. Je gelooft het niet maar hier logeren ook een bende Antwerpenaren.
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Dag 6, Codpa (1900 m) Arica (aan de Pacific) 125 km
Vertrokken uit Codpa rond 10 uur plaatselijke tijd voor een korte rit naar
Arica, havenstad aan de Pacific. Ik verval in herhaling als ik beweer dat
de rit door de woestijn/bergmassief opnieuw prachtig en toch weer zo
anders was. Geert, onze gids werd vandaag door de Chileense politie
aangehouden wegens het inhalen over een dubbele witte lijn, iets wat
wij allemaal de hele tijd doen. Het zou geen Hollander als er zich niet
kunnen uitlullen had. Chili is duidelijk veel beter georganiseerd en strikter bestuurd dan Peru,
Arica is gesticht door de Spanjaarden in 1541 werd het vooral gebruikt voor export van Boliviaans zilver. Het
is een leuk middelgroot kuststadje en havenstad dat tot 1880 Peruaans grondgebied was en waarover een
heuse oorlog werd uitgevochten tussen Peru Chili en Bolivie. Er zou trouwens in Den Haag nog steeds een
geding hangende zijn om Bolivie een toegang tot de zee te verschaffen. Natuurlijk staat er een oorlogs
monument anex museum op de top van een heuvel samen met het obligate christus beeld met gestrekte
armen dat je overal in Zuid Amerika vindt. Aangezien we vroeg hier waren hebben we ook de stad eens
kunnen bezichtigen in de namiddag.
Dag 7 , Arica (0 m) Puno in Peru (3800m) 480 km
Dit wordt weer een lange dag. Gelukkig speelt de 2
uur tijdsverschil nu in ons voordeel. Het passereren van de grens gaat in deze richting sneller
alhoewel we toch onze 4 stempels moeten zien te
verzamelen. We gaan terug de hoogte in met als
hoogste punt 4800 m. Onderweg passeren we nog
een warmwaterbron die continu een straal van ca
3m spuit. Het wordt nu minder droog en het
gebergte is nu begroeid met een harde grasskort.
We zien voor het eerst lama's en stoppen ook in
een indianen stadje. De mensen zijn donker en kort van stuk. Ze dragen kleurige kleren en van die typische
bolhoedjes. Uiteindelijk komen we ruim voor donker aan in Puna aan het Titicacameer. Alhoewel we terug
gedaald zijn naar 3800 m heeft iedereen last van adem tekort bij het uitladen van de bagage. Toen ook nog
de reservatie in ons hotel verkeerd gelopen bleek en we alsnog moesten verkassen naar ergens anders
waren we toch wel doodop.
Dag 8, Puno (3800 m) Copacabana (3800 m) 260 km.
Na het ontbijt zijn we met een reeks taxifietsen (bergaf) naar het meer gebracht. Vandaar zijn we met een
bootje naar de drijvende eilanden van de Uros gevaren.
De originele eilanden zijn volledig opgebouwd uit het riet dat in de ondiepe gebieden in het meer groeit. Ook
hun huizen en boten zijn van riet. Naast de vis uit het meer wordt het riet ook voor voedsel gebruikt. Er
worden zelfs medicijnen uit gemaakt. Terug aan land gaan we terug naar het hotel met busjes (bergop).
Daarna is het weer tijd om te vertrekken richting Copacabana in Bolivia. Een laatste ritje met mijn intussen
vertrouwde BMW F650gs, morgen in Bolivia krijgen we andere motoren. We rijden langs de oevers van het
Titicacameer en steken we het over met een veerpontje en rijden
langs de ander oever naar de grens met Bolivia. Het passeren van
de grens gaat nu heel snel, zonder motoren hebben we maar twee
stempels nodig, en van hier uit worden we met rammelende busjes naar ons hotel aan de rand van het meer gebracht. De Suzukis DR650, voor iedereen dezelfde deze keer, staan netjes op een
rij klaar voor de rit van morgen. Het “Copabana strand” in Rio de
Janeiro is genoemd naar dit Boliviaans stadje.
Het woord Copacabana komt uit het Quechua en betekent :
“Plaats van het licht”.
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wordt vervolgd

