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TEN GELEIDE 
 
Wandelen en lopen is een ontspannende bezigheid.  
Voor ons plezier nemen we in onze vrije uren tijd voor flinke 
wandelingen en lange duurlopen.  
 

Het is een uitstekende manier om letterlijk het leven van alle-
dag even achter te laten. 
 

Inspiratie op te doen voor nieuwe ideeën. 
 

Evenwicht te vinden wanneer de balans verstoord is. 
 

Geestelijk ruimte te krijgen door de wind in je haren, de zon op 
je gezicht, de voeten stevig in contact met de aarde, ogen en 
oren de kost te geven. 
 

Al je zintuigen ademen volop ! 
 

Je voelt je één met de natuur, deel van de schepping. 
 

Stimuleer ook anderen om hiervan te genieten. 
 

                                                                                                                       Leo 
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Krachtbal: snel geleerd, gauw gespeeld, graag gedaan  
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De krachtbalsport is, in tegenstelling met de meeste in 
ons land beoefende sporttakken geen invoerartikel, 
doch een vrucht van eigen bodem.  
 

De wieg stond te Brugge in het Vrij Technisch instituut 
waar het spel ontworpen werd door leraar lichamelijke 
opvoeding Etienne Schotte (1923-2005). 
 

Tijdens een experimentele periode van twee jaar van 
1960 tot 1962 had bij gebrek aan gymnastiektoestellen, 
veelvuldig de medicijnbal in zijn lessen gebruikt.  
 

Om het enthousiasme voor het oefenen met de zware bal op te voeren, zocht hij naar een eenvoudige spel-
vorm. 
 

Stukje bij beetje werden spelregels gevormd en aangepast. 
Op tweede kerstdag 1962 werd het spel voor het eerst aan een groep leraren lichamelijke opvoeding en aan 
de pers voorgesteld. 
 

In 1963 werd in samenwerking met de K.A.J. een eerste competitie georganiseerd en het succes was zo 
bevredigend dat in september 1964 een Krachtbalfederatie als VZW werd gesticht. 
 

En wie speelde toen een van de eerste matchen?  
Albien Van Holsbeeck en ondergetekende.  
 

Het spel was zo intens dat beiden ’s anderendaags niet meer van de trappen geraakten van de spierpijn. 
 

Vermits krachtbal bij voorkeur op grasvelden gespeeld wordt leende zich het beneden plein van het domein 
Verbrugghen in de beginjaren van onze recreatiesport daar uitstekend toe. 
 

De door ons gebruikte ballen hadden een gewicht van resp. 3 en 5 kilo. De 3 kilobal was voor kadetten en 
de 5 kilobal voor de juniores en senioren.  
 

Waar ons medicijnballen nu zijn, mag een raadsel wezen.  
Misschien in de kelder van Hugo Vermeiren of in het tuinhuisje van onze materiaalmeester Francis Raes . 
Krachtbal werd door het Belgisch Olympisch comité erkend in maart 1967. 
 

Deze sport kent heel wat hoedanigheden. I 
s eerst en vooral veilig, geen tackelen of persoonlijke contacten.   
 

Het is vrijwel de enige balsport die een harmonische ontwikkeling van het lichaam waarborgt. 
  
Bovendien is het werkelijk boeiend vermits alle spelers bij aanval ofwel bij verdediging betrokken worden en 

er zijn zeer weinig onderbrekingen. 
 

Vooral is het een schoolsport bij uitstek: gemakkelijke 
techniek, leert vlot aan ook door minder sportievelingen, 
weinig risico’s, niet brutaal en de spelregels hebben een 
grote opvoedende waarde. 
 

Kan zonder onderscheid gespeeld worden door zowel 
jongens als meisjes en door mannen en vrouwen. 
 

Wie iets voelt om krachtbal te spelen, kan gerust bij ARS 
de spelregels bekomen, maar eerst moeten wij ons 
krachtballen vinden.                                                                   

Leo 
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Weetjes 

weetje 1:  
Lien en Philippe zijn op 12 juni 2017 mama en papa geworden van Ward.  
Het is een lieve en slaperige baby!  
We wensen hun al het plezier bij de nieuwe ontwikkelingen van hun zoon.  
Natuurlijk zijn de vier grootouders heel trots op hun kleinzoon en vechten 
ze om ter eerst om op te passen!  
weetje 2:  
De Affligemse recreatiesporters hebben anciens in de loopclub die al 
veertig jaar meelopen. Proficiat Leo, Francis, Riet en Hubert!  
weetje 3:  
Op zondag 18 juni 2017 waren de wandelaars heel gedreven om de dag na de Affligemloop een wandeling 
rond de 8 km af te leggen. Nadien legden twee wandelaars Ernest en Diane de andere wandelaars in de 
watten met een drankje en een rondleiding in hun prachtige tuin, ooit de blikvanger met de Opentuindagen. 
weetje 4:  
Wist je dat de nieuwe boswachter van Affligem ook een kinesitherapeut en ergotherapeut is? Hij wandelt 
met zijn hond met veel vreugde mee en geniet er met volle teugen van. 
weetje 5:  
Tom Van Gool is terug in de loopclub na een fysiek letsel. Welkom terug! 
weetje 6:  
Dit jaar zijn dezelfde lopers aan de leiding met het wedstrijdencriterium namelijk Sabine Ponnet,  Marc Van 
Der Borght, Hugo Vermeiren, Anita Beeckman . Hoe komt dat toch? 
weetje 7:  
Marcel is op zijn 78ste nog altijd passievol aan het werk in zijn tuin en loopt met veel enthousiasme mee. Jij 
wordt onze oudste loper van het jaar!  
weetje 8:  
Erik De Kerpel is volledig ontspannen in zijn loopvrije periode. 
weetje 9:  
Wonder boven wonder hadden we verleden jaar een jubileum huwelijk bij de Free to Run. Tromgeroffel:  
 

Leo De Rijck en Annie Buyle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weetje 10: 
De appel valt niet ver van de boom bij Milan. Hij gaat zijn vader tegemoet in de atletiek waarin hij 10 km liep 
als tienjarige. Chapeau. 
Weetje 11:  
Norbert mag na lang werken op pensioen begin september 2017. Dat zal zeker en vast in de loopgroep 
gevierd worden. Proficiat en geniet van je vrije tijd. 
Weetje 12:  
Onze oprechte deelneming bieden wij aan onze trouwe wandelaars Danny en Atena De Schrijver-Chirea bij 
het overlijden van vader Marcel Chirea op 67 jarige leeftijd. 

 

                                                                          Beste groeten                                                             Stefanie 

 
Vijftig jaar geleden hebben jullie elkaar het ja-woord gegeven,  

sindsdien gaan jullie samen door het leven.  
Wat gingen die jaren snel, voor ons  

zijn jullie een groot voorbeeld als koppel.  
Gefeliciteerd met jullie 50 jarig huwelijk! 
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN MARATHONLOPER (vervolg) 

Maandag 27/2: 
 

Het wekkertje om 5u50 deed toch wel even pijn na de zoveelste 

korte nachtrust. Net zoals de voorbije nachten was mijn bioklok 

de schuldige die mij tot 2u wakker had gehouden.  

Gelukkig had ik de valies al klaar gezet zodat ik in een mum 

van tijd klaar was en nog voldoende tijd had om te ontbijten. 

Met de gekende Japanse precisie werd ik opgepikt om 7u15 en 

verliep de busrit en de 12u durende vlucht geheel vlekkeloos. 

Met een korte treinrit richting Affligem zat deze eerste World 

major reis erop. 

Wat mij altijd zal bijblij-
ven van deze reis: 
-de Japanse perfectie 
valt gewoon op. De bus, 
de metro, de marathon, 
het openen van de ont-
bijtbar, het sluiten van 
de hotelbar… , echt 
alles is tot op de minuut 
correct gepland en gedi-
rigeerd! 
-een wereldstad waar geen enkel vuiltje te bespeuren valt op de 
grond. Geen peuk, kauwgom of papiertje zie je liggen hoe hard je 
ook zoekt. 
 
-Behulpzaamheid, vriendelijkheid, respect en onderdanigheid; het 
zijn echt wel de 4 trefwoorden die een Japanse burger omschrijven. 

-Overal vind je eten in wel honderden kleine restaurantjes.  
Dus of je een klein of een groot hongertje hebt, je vindt altijd wel iets . 

-22.000 vrijwilli-

gers  voor een 

marathon met 

36.000 deelne-

mers waarvan 22 

Belgen… 

en ik was er één 

van . 

  Geert Dierickx 
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Loopmicrobe met dochter 

Ik ben An(nneke) van de lopers. 
 

Een 13 jaar geleden heb ik deelgenomen aan een start 
to run sessie in Essene. 
Ik ben redelijk sportief aangelegd , dus bewegen zit in 
mijn genen.  
Van kindsaf op school liep ik graag. 
Voordat ik getrouwd was met mijne Gilbert reed ik 
paard , ondertussen blijf ik met mijn voeten op de grond H 
Ik heb een hele tijd het lopen onderhouden door alleen 
langs velden en wegen te lopen.  
Toen mijn dochter Stephanie groter werd begon ze te 
voetballen en liep ze af en toe met mij mee.  
Ik heb ook een paar jaar meegelopen op de scholenveld-
loop.  

Toen Stephanie in het 1ste leerjaar zat won ze de scholenveldloop in haar leeftijdscategorie en het jaar 
nadien nog eens.  
Ze had een goeie conditie en bleef ook voetballen.  
Ik begon op het internet te zoeken naar joggingwedstrijden met een afstand van een 5-tal km en dat beviel 
mij goed.  
Ondertussen was mijne Gilbert ook beginnen lopen bij ARS en kwam ik er ook bij.  
Het was gezellig lopen in groep en gaandeweg leerde ik fijne mensen kennen. Iedereen motiveert mekaar 
om vol te houden , ook als het wat minder gaat!  
En alle weer , regen , koude of hitte is loopweer !   
Zo probeer ik dinsdag en donderdag mee te lopen als ik geen andere verplichtingen heb.Stephanie loopt 
mee tijdens de vakantie en op joggings.  
Ze heeft geen moeite om 10 km te lopen! Ik kan haar niet altijd volgen...  
Ze zou graag een halve marathon lopen om aan haar diploma's toe te voegen! Ze is 16 jaar nu.  
Ik heb ook al wat km op mijn teller staan en ik heb opge-
bouwd van 5 km naar 10 km en soms een beetje meer...  
Ik neem graag deel aan joggings voor de uitdaging en de 
gezellige sfeer! Ik probeer er elk jaar een 20-tal te lopen.  
En samen met de dochter lopen versterkt onze sportieve 
band!  
 

Voor mij is lopen ideaal om mijn hoofd eens vrij te maken en 
onder de mensen te zijn !  
 

Ik bedank alle loopmaatjes van ARS en hoop nog lang sa-
men te kunnen lopen !  
 

De diploma’s van volgende lopers zijn nog niet afgehaald. 
 

Christiane De Schrijver, Marc Steleman, Vera Schelfhout,Eva Van Vaerenbergh, Aubry De Pauw,  
Inge Huysmans, Anneleen Olbrechts, Klaas Van Den Berghe, Rudy Vanden Branden, Ann Coopman,  
Stefaan Goetvinck, Evelien Van Delm, Matthijs Vekeman, Myriam Vermeerbergen. 
 

Afspraken voor ontvangst kunnen gemaakt worden via leo.de.ryck@telenet.be 

Diploma’s Free to run 2017 
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HET BOSTONVERHAAL VAN ONZE MARATHONLOPER GEERT  

Vrijdag 14-4-2017 

Om geen ellende met de auto te verkopen op de ring 

van Brussel de trein van 6u58genomen. Netjes door 

zoontje en vrouwlief naar het station gebracht voor het 

volgende World Major avontuur… In Zaventem aange-

komen om 7u40 en onmiddellijk kunnen inchecken 

zodat ik direct die verstrengde controles richting Vere-

nigde Staten aan den lijve kon ondervinden. Door de 

vakantie best wel veel volk in de luchthaven maar 

tegen alle verwachtingen in ging alles vlot. Zoals voorzien, vertrok de vlucht om 11u richting New York Ne-

wark voor een 8u durende vlucht. Daar ter plaatse nog eens hetzelfde verhaal van controles en inchecken 

richting eindbestemming Boston. Die vlucht duurde 45min. Met een busrit van 40min die ons al een eerste 

glimp gaf van Boston, kwam dan eindelijk een einde aan een lange reisdag. Inchecken in het hotel ging snel 

en na een deugddoende verfrissing op een mooie ruime hotelkamer (helaas zonder WIFI) al een eerste 

korte verkenning van de omgeving gedaan. Toen ook al meteen iets van mijn bucketlist kunnen doorstre-

pen, nl in hét land van de ‘burger’ een echte hamburger met friet gegeten. 

Zaterdag 15-4-2017 
Na een zalig goede nachtrust een 2de kleine ontgoocheling…geen ontbijt inbegrepen in die boeking. Wel 
jammer dat er in zo’n dure reis geen wifi en ontbijt zit inbegrepen. Het is mogelijk in dit hotel maar is extra te 
betalen. Na het ontbijt was het tijd om ons BIB nummer op te halen. Aangezien het hotel op een strategisch 
goede plaats ligt, kon dit te voet gebeuren…amper 10min stappen en de beurshal was al in zicht. De beurs 
was nog niet zo lang open maar binnen in de beurshal had zich toch al een behoorlijke rij wachtenden ge-

vormd. Al bij al ging het vrij vlot vooruit en kon het bezoek aan de 
expo starten. Een tip voor de clubleden die in de komende jaren 
deze marathon willen lopen, kom naar deze expo rond het ope-
ningsuur want na ons bezoek aan de expo was de rij wachtenden 
heel groot en er vormde zich zelfs buiten het gebouw al een zeer 
lange rij. 

In de middag hebben we de stad Boston te voet verkend. In totaal 

een flinke 25km gestapt door verschillende wijken en parken. 

Zondag 16-4-2017 

Tegen alle verwachtingen in, heeft mijn bioklok mij iets langer laten slapen. Na een goed ontbijt in het hotel 

nog eens een kort bezoekje gebracht aan de expo om toch nog een extra souveniertje aan te schaffen en 

voor een medereiziger nog de administratie in orde te brengen voor zijn six star finisher medaille. Eens dit 

allemaal achter de rug was, was het tijd om de finish- en buszone eens te (be-)zoeken. Ook dit was geen 

probleem om te voet te doen. Nadat we alles hadden gelokaliseerd werd het tijd om te ontspannen en de 

beentjes de broodnodige rust te geven. Met het mooie warme weer (27°) was Faneuil Hall Marketplace de 

ideale plaats om te vertoeven, rusten, eten en mensen observeren J …. S’avonds alles netjes klaar ge-

legd en geprepareerd voor hét grote moment van deze reis… Het was toch wat zoeken naar een leefbare 

oplossing om zoveel mogelijk gellekes en water mee te krijgen aangezien hier in Boston geen persoonlijke 

hydratatiesystemen mogen gebruikt worden die je op je rug draagt (type camelbak dus). Het gebruik van 

een heupgordel met minder ruimte dan mijn gewoonlijke camelback, gaf mij wel wat stress…zeker gezien 

de weersvoorspelling die elke dag minder gunstig werd voor maandag marathondag, nl 22°. 
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Maandag 17-4-2017 

In tegenstelling tot Tokyo hadden we hier ruim de tijd om wat langer te slapen en te ontbijten. Onze reis-

groep zat in de laatste wave, nl wave 4. Die waves zijn dan nog eens onderverdeeld in 8 corals. De officië-

le start was om 10u en onze groep  (wave 4, coral 7) mocht starten om 11u15. Het grote voordeel was dat 

wij ons ook later mochten aanmelden aan de buszone om vervoerd te worden  

richting start. Om 8u30 had ik mijn zak met droge kledij kunnen afgeven net voorbij de finish area en 15-
min later zaten we al in een konvooi Amerikaanse gele schoolbussen die ons na 40min rijden aan de start 
afleverden. 

De marathon zelf kan ik opdelen in 2 halve marathons. 

De eerste helft was het vooral heel druk en drummen 

omdat we met veel lopers waren en de straten in het 

begin wel wat aan de smalle kant waren. Daar heb ik in 

het begin veel kracht en energie verspild omdat ik perse 

op schema wou blijven voor 3u45. Het was constant 

zigzaggen of in de zachte berm of gras lopen. Na het 

overschrijden van de 21,1km de balans opgemaakt en beslist om niet langer die snelheid aan te houden 

gezien de warmte en het steeds hoger oplopen van mijn hartslag die het omslagpunt bereikte. Uiteindelijk 

heb ik 8min moeten prijsgeven maar toch netjes onder de 4u gebleven. Al bij al niet slecht gezien de 

warmte en het glooiende parcours (270hm). Uiteindelijk vermoeid en hongerig de finish bereikt in 3u53 

met een gemiddelde hr van 153 maar de benen waren niet stuk gelopen. Nog een opmerking bij deze 

marathon is dat er elke mijl (1,6km) drank was voorzien maar slechts op 3 plaatsen een gelleke van het 

merk cliff werd aangeboden. Dus geen banaan of andere 

zaken… Wat mij enorm opviel na het overschrijden van 

de eindstreep, is dat men niet tijdig de rolstoelen en 

brancards kon aanreiken voor de talloze lopers die medi-

sche zorg nodig hadden. Achteraf bleek in de statistie-

ken dat er 2400 personen verzorgd zijn geweest op een 

28.000 finishers… De warmte en het pittige parcours 

zorgden dus voor een ware uitputtingsslag waar ik mij 

heel goed heb doorsparteld. Dit gaf mij veel vertrouwen voor het volgende weekend! 

Dinsdag 18-4-2017 

Ondanks een marathon in de benen te hebben, was de nachtrust zeer kort. Na 4 uren slaap was ik alweer 

wakker nl 01u00. Na wat ronddraaien in bed besloten om de fitnesszaal van het hotel eens te bezoeken 

om een uurtje te fietsen met lage weerstand om een snel herstel te bevorderen richting London. Na een 

uitgebreid ontbijt hebben we dan in de voormiddag de freedomtrailgewandeld. Dit is een wandelroute van 

zo’n 3u die je door het oude gedeelte van de stad brengt en de nodige bezienswaardigheden passeert. 

Ook hier passeer je enkele historische, grote of andere noemenswaardige gebouwen of plaatsen. Hier 

was er een toffe gids aanwezig die ons voorzag van de nodige grappen, anekdotes en geschiedenis van 

Boston en het ontstaan ervan. 

Woensdag 19-4-2017 

Na een normale nachtrust en een heerlijk ontbijt was er nog wat 

tijd over. Die tijd heb ik gebruikt om een half uurtje los te lopen 

op de loopband in het hotel. In de late voormiddag kwam er een 

einde aan dit World major verhaal en begon de terugreis om 

11u richting ons kleine maar o zo fijne Belgenlandje. 
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Stand regelmatigheidscriterium 

Plaats Naam Score 

 1 Ponnet Sabine 23 

1 Van Der Borght Marc 23 

1 Beeckman Anita 23 

2 Vermeiren Hugo 21 

3 Verpaelt Betty 20 

4 De Geyseleer Robert 19 

4 Huybens Marleen 19 

5 De Cort Koen 17 

5 Van Hemelrijk An 17 

6 Van Den Brande Eric 16 

7 Van Bellingen Stefan 15 

8 Jacobs Stephanie 10 

8 De Nil André 10 

9 Crabbe Noël 9 

10 De Nil Daan 8 

11 Dierickx Geert 7 

11 Van Bellingen Milan 7 

12 Van Nieuwenhove Bea 6 

12 De Ro Glenn 6 

12 DE Waele Els 6 

13  Pessemier Johan 5 

13 De Graeve Nathalie 5 

13 De Baerdemaecker Thomas 5 

13 Bellemans Riet 5 

14 Van Den Brande Hanne 4 

14 Van De Gucht Marina 4 

14 Van Den Borre Ina 4 

15 Raes Francis 4 

15 De Schrijver Christiane 3 

16 De Nil Mara 2 

16 Follet Erik 2 

16 Vermeiren Geert 2 

16 Goetvinck Stefaan 2 

16 Verpaelst Arno 2 

16 Boersma Veerle 2 

16 Crabbe Tom 2 

17 Carion Joeri 1 

17 Van Gool Tom 1 

17 Van Bossche Sylvia 1 


