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Inleiding 
 

Het is volop winter en we zijn reeds een aantal weken van het loopjaar 
2019 ver. Sommige ARS’ers moeten letterlijk en figuurlijk uit hun win-
terstop  nog ontwaken.  
Anderen daarentegen hebben reeds een aantal loop- en/of wandelkilo-
meters achter de kiezen. 
Het zal  een boeiend jaar worden vol loop- en wandelvreugde.  
Ook voor de Affligemse Recreatiesporters wordt dit jaar een jaar vol 
uitdagingen. 
Zo organiseerden we op zaterdag 9 februari 2019 voor de eerste keer 
een spaghettifestijn. Op zondag 17 maart 2019 gaat  onze volgende 
FREE TO RUN / FREE TO WALK van start.  
Tot slot organiseren we op zaterdag 8 juni 2019 de 10de AFFLIGEM-
LOOP en 2de Memorial Leo De Ryck.  
We hopen hier uiteraard heel veel mensen op te mogen ontvangen. 
 

Dit jaar hebben we ook ons klassiek  criterium van joggings. De be-
doeling is om zoveel mogelijk leden van ARS hieraan te laten deelne-
men. Het is mooi als hechte ploeg naar buiten te komen en bovendien 
wordt deelname beloond met een aantal mooie prijzen (afhankelijk van 
het aantal joggings, waaraan men deelgenomen heeft). 
 

Ons Loperke zal dit jaar ook een beetje aan inhoud veranderen. Er 
zullen steeds een aantal vaste rubrieken zijn : wandeling in de kijker, 
terugblik op de voorbije activiteiten, interview met een atleet. 
 

Tot slot wensen we in 2019 ook elk lid veel GEZONDHEID en bewe-

ging. Eindigen doen we met de woorden van de gezondheidscoach: 

 “Blijven bewegen, niet stilstaan, want stilstaan is achteruitgaan“.  

                                                                                                                    Johan                                                   

Ten Geleide             
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Voor  informatie raadpleeg 
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www.a-r-s.eu  
 

Voor persoonlijke vragen 

kan je terecht via e-mail 
 

ars-hugo@telenet.be    
  

Telefonisch:   
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weetje 1: Noël heeft een verbodsbord 'Blijf van mijn lijf'.  
Hij was voor de eerste keer terug mee gaan wandelen met de wandelaars.  
De wandelaars waren helemaal in de wolken en begonnen hem te kussen en een hand te geven.  
Na die wandeling kreeg hij een goede longontsteking.  
Daarom is iedereen verwittigd! 
 

weetje 2: Marina heeft magische  krachten. Ze was met Tom en Mikael de halve marathon van Gent gaan 
lopen. De twee mannen (Tom en Mikael) kregen na de wedstrijd last van een stressfractuur en Marina had 
niets.  
 

weetje 3: Hans heeft iets nieuws uitgevonden.  
Als je samen aan het bouwen bent, verdien je een bouwknuffel en je zult veel afvallen vanwege de  
bouwstress.  
Naar mijn mening is dit een fabeltje.  
 

weetje 4: Hubert is van de planeet ARS verdwenen. Misschien is hij ontvoerd door Marsmannen of door de 
vakantiekriebels en zit hij op reis.  
 

weetje 5: Glenn en Els zijn aan het trainen voor de 50 km wandeling. Ik ben er zeker van dat ze dit gaan 
halen. We wensen jullie veel succes. 
 

weetje 6: Stefaan Goetvinck geeft aan dat een superontbijt bestaat uit een pistolet en een granenbroodje. 
Op zondag 18 november 2018 liep hij tijdens de veldbanenloop van 13,5 km steeds op kop. 
 

weetje 7: Norbert is een echte kenner van veldbanen. Hij kan blindelings in elke omgeving aangeven waar 
er verstopte veldweggetjes zijn om te gaan fietsen of te lopen.  
 

weetje 8: Geert (chauffages) en zijn vrouw zijn gestart met Spaanse les. Wie weet immigreren ze nog naar 
Spanje? 
 

weetje 9: Bjorn is aan het revalideren van zijn operatie. Hij bouwt zijn kilometers geleidelijk aan op en wie 
weet zien we hem binnenkort terug? 
 

weetje 10: Silke en Joke blijven de wekelijkse loopsessies volhouden, zelfs bij regenweer en koud weer. 
Een dikke proficiat en doe zo verder! 
 

weetje 11: Christiane en Bob zoeken in deze winterperiode graag de warmte op in Tenerife.  
En waarom niet? 
 

weetje 12: De dochter van Luk heeft een oplossing gevonden om alleen te gaan wonen: met vijf mensen 
samenwonen in één huis. Lekker gezellig en goedkoop! 
 

                                                                                                                                                    Stefanie de Laat 

                                                         Suggestie 

 

Indien je artikels hebt of weetjes over ARS-leden of indien je een mooie wandeling of jogging in 
de kijker wil zetten, kan je deze  info steeds doorsturen naar johan.pessemier@telenet.be 
 

We zijn ook nog steeds op zoek naar sponsors voor onze 10de Affligemloop.  

Wil je financieel onze vereniging een hart toedragen kan dit zeker en vast.  

Voor info kan je eveneens ook terecht op bovenstaand e-mailadres. 
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SAVE THE DATE  

NIEUWE FREE TO RUN – FREE TO WALK vanaf zondag 17 maart 2019 
 
De lente komt eraan en je trekt je loopschoenen wat vaker aan.  
Om fit te worden, maar eerlijk gezegd ook om enkele kilootjes te verliezen.  
Een nieuwe studie, gepubliceerd in 'The Journal of Sports Medicine and 
Physical Fitness', zegt dat het aantal kilometers dat je loopt per week het 
belangrijkste is om gewicht te verliezen.  
En dat zijn er – hallelujah – helemaal niet veel. Vijf om precies te zijn.  
Voor de studie ondervraagden Belgische onderzoekers 538 beginnende 
lopers.  
Ze vulden een vragenlijst in over hun eetpatroon en hun motieven om te 
lopen.  
Daarna maten de onderzoekers hun percentage lichaamsvet.  
Ze kregen ook een GPS-toestel om hun aantal gelopen kilometers te tracken. De respondenten kregen 
verder geen aanwijzingen of een trainingsschema opgelegd.  
Pas een jaar later moesten ze een nieuwe vragenlijst invullen en werd hun percentage lichaamsvet op-
nieuw gemeten.  
 

De resultaten 
 

Wat bleek? deelnemers die consistent ongeveer vijf kilometer per week (of meer) hadden gelopen én tege-
lijkertijd op hun eten hadden gelet, waren het meeste lichaamsvet kwijt.  
Hun dieet bestond uit gezonde salades, veel rauwe groenten, minder wit brood en ze bleven weg van 
snoep, fastfood en frisdrank.  
Dit effect was enkel zichtbaar bij mensen die met het doel 'gewichtsverlies' liepen.  
Bij mensen met een ander doel was dit effect niet zichtbaar.  
 

Weer een reden om je in te schrijven voor die 5 kilometer-loopwedstrijd(en) van ons criterium.  
(gebaseerd op een artikel uit Flair). 

ATLEET UIT DE REGIO  

Lander Tijtgat  atleet om in het oog te houden 
 

Lander Tijtgat maakte vorig jaar furore door 

- na een blessure van 4 jaar - meteen naar 

een 13de plaats te lopen op het EK Veldlo-

pen bij de seniors.  

Ook dit jaar werd Lander geselecteerd voor 

het EK Veldlopen, maar een klein spier-

scheurtje hield hem thuis.  

Enkele jaren tevoren werd Lander ook al 

eens knap 8ste op het EK indoor op de 

3.000m.  

Lander stoomt zich klaar om deze zomer 

iets strafs neer te zetten! 
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Ondertussen zitten we weer in het nieuwe jaar, 

we vierden kerst en Nieuwjaar met mekaar. 

’t Is moeilijk nu om te genieten, 

want die donkere dagen beginnen te verdrieten. 

tv en gezelschapsspelen, 

beginnen te vervelen. 

In de sofa hangen, 

wil ik nu toch door iets anders vervangen. 

 

Ook die recepties hier en daar, 

worden veel te zwaar. 

Het enige alternatief, 

is iets sportief. 

Een wandeling of jogging doen , 

da’s toch mogelijk in dit seizoen? 

En neen… 

Ik ben niet alleen. 

Ik kom buiten, 

en kan mij bij vrienden aansluiten. 

 

We doen ons best, 

een uithoudingstest… 

Oh, wat doet dat goed, 

ik voel het stromen van mijn bloed. 

Voldaan zijn we naar huis gegaan, 

van alle muizenissen ontdaan. 

Na een doucheke mijn lievelingszetel in duiken, 

weer de geur van thuis ruiken. 

Samen een theetje of chocomelk gebruiken, 

nog even wachten tot de lente zal ontluiken 

Marleen Steppe 

                                                        Winterblues 
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Wandeling in de kijker 

Na een geslaagde kersthappening in café Onder den Toren en na de vele 
nieuwjaarswen-
sen was het tijd 
voor onze eerste 
"promenade" van 
2019 op zondag 6 
januari.  

We hebben het nieuwe jaar goed ingezet met 
de wandeling "Moorsel in een notendop".  
Maar liefst 29 deelnemers trokken hun wandel-
schoenen aan. 
 
Hopelijk krijgen we dit jaar net zo mooi wandel-
weer als vorig jaar - met liefst een nachtelijke 
regenbui - zodat we volop van de mooie natuur 
kunnen genieten. 
 
Deze wandelingen staan de komende weken al zeker op het programma: romantisch Pajottenland in Hei-
kruis, Windherenwandeling in Lennik, De Wolfsputten in Dilbeek, Hogebossenwandeling in Vlezenbeek, 
Ijzeren Man in Oetingen en dan de mooiste, maar tot nu toe de langste wandeling: de Vierdorpenwande-
ling in Gaasbeek. 
 
Aan iedereen veel wandelplezier. 
                                                                                                                                             Hugo & Jean-Pierre 

KERSTFEEST OP 23 /12/2018 

Op 23 december ging ons jaarlijks KERSTFEEST door in café Onder den Toren.  
In een plunje van kerstman of kerstvrouw werd er een korte afstand gewandeld of gelopen.  
Nadien hebben we ons opgewarmd met een glaasje en een hapje.  
 

Als afsluiter was er een leuke kerstquiz met als winst een citytrip naar Wenen (3,5 kg ajuinen).  
Het moet voor Betty en haar tafeltje nog wennen. 
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Terugblik op de voorbije activiteiten 

 

2DE NIJPLICHTENTOCHT VOOR MUSIC FOR LIFE – 22/12/2018 te 19:00 
 

Voor de 4de keer op rij organiseerden de Affligemse Recreatiesporters een actie in het kader 
van De Warmste Week van Studio Brussel.  
 

Na de opname van een kerstsingel en een fakkeltocht werd een 2de  NIJPLICHTENTOCHT 
georganiseerd. 
 

De opbrengst van deze tocht bedroeg 433 EUR voor KOM OP TEGEN KANKER en werd bijge-
woond door een 160-tal deelnemers.  
 

Spijtig genoeg  overleed onze voorzitter en eerste schepen van Affligem, Leo De Ryck, in maart 
2018 aan deze aandoening.  
 

Ook in 2019 zullen we dit initiatief herhalen.  
 

Elk uur krijgen vijf Vlamingen te horen dat ze kanker hebben.  
Kanker is dus alomtegenwoordig en raakt ons allemaal. Van ver of van dichtbij.  
Kom op tegen Kanker strijdt al jaren voor minder kanker, meer genezing en een betere levens-
kwaliteit voor mensen met kanker. 
 

Ondertussen is er al heel wat gerealiseerd, maar er is nog veel werk aan de winkel.  
 

Nog steeds krijgen 1 vrouw op de 4 en 1 man op de 3 met de ziekte te maken voor hun 75ste 
verjaardag.  
 

                                                                                                                                                         (foto: Michel Verdoodt) 
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                              Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters 

Pas is ons jogcriterium afgelopen of onze agenda kondigt voor 2019 al een nieuwe uitgave aan.   In totaal 
namen 41 lopers deel aan ons criterium 2018 alwaar Sabine Ponnet de uiteindelijke winnares  werd met een 
deelname aan 28 van de 31 jogging’s.     
Winnaar in het klassement voor de meest gelopen kilometers tijdens ons criterium 2018 werd Vermeiren 
Hugo met 238 km. Doen ze het dit jaar opnieuw of krijgen ze concurrentie?  
Om deel te nemen aan het criterium 2019 volstaat het nu ook om aan zoveel mogelijk wedstrijden uit onder-
staande lijst deel te nemen.  Elke deelname aan een wedstrijd van dit criterium levert één punt op. De enige 
vereiste is dat men moet ingeschreven staan onder onze clubnaam ARS en de wedstrijd moet uitgelopen 
worden.  Medewerkers op onze jaarlijkse Affligemloop hebben eveneens recht op één punt.    
Op het einde van het jaar tijdens onze Kerstloop wordt de winnaar dan gehuldigd en ontvangt deze een 
beker.  
De lopers die deelnemen aan 20 wedstrijden ontvangen een prijs die we later nog zullen meedelen en de 
lopers die deelnemen aan 15 wedstrijden een looplichtje. 

Ook in 2019 nemen we met onze Affligemloop deel aan het Dendercriterium, nu de “Valckenier Running 

Tour”.  Hierbij zijn 15 wedstrijden aangesloten.   

Meer info hierover is te vinden op de website www.valckenierrunningtour.be  
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WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2019 
Datum Jogging Plaats 

Zondag 20 januari 2019 Dirk Martens Corrida Aalst 

Zondag 24 maart 2019 SolidPharmaRun Essene 

Zaterdag 6 april 2019 4de Abdijloop Affligem 

Maandag 22 april 2019 14de Roosdaalse Molenjogging Roosdaal 

Zaterdag 27 april 2019 38ste Hyacintenloop Hallerbos 

Zondag 28 april 2019 8ste   “Den Bos Rond” Sint-Katherina-Lombeek 

Zondag 5 mei 2019 Zenneloop Beersel (Lot) 

Zondag 5 mei 2019 3ste Dwars door Ninove Ninove 

Zondag 12 mei 2019 6de Plantentuinjogging Meise 

Donderdag 30 mei 2019 26ste Denderloop Liedekerke 

Zaterdag 1 juni 2019 ’t Hol op Wambeek Wambeek 

Zaterdag 1 juni 2019 Roadjogging Haaltert 

Zondag 2 juni 2019 Faluintjesjogging Moorsel 

ZATERDAG 8 JUNI 2019 10de  AFFLIGEMLOOP AFFLIGEM 

Zaterdag 22 juni 2019 Leeuwerikloop Sint-Pieters-Leeuw 

Zondag 23 juni 2019 Kriebeljogging Lebbeke 

Zaterdag  juni 2019  Achilles Natuurloop Opwijk 

Zaterdag  juli 2019 21ste  Guldensporenjogging Opwijk 

Zaterdag  juli 2019 Droeshout Stadrun Opwijk 

Vrijdag  juli 2013 33ste Dender- en Scheldejogging Dendermonde 

Vrijdag 26 juli 2019 Solidariteitsjogging Welle 

Zaterdag juli 2019 19de “De Ulrikse 10” Sint-Ulriks-Kapelle 

Vrijdag 2 augustus 2019 Stratenloop Erondegem Erondegem 

Zondag 18 augustus 2019 Tovenaarsloop Iddergem 

Vrijdag 9 augustus 2019 9de  Stratenloop Denderleeuw Denderleeuw 

Vrijdag 23 augustus 2019 Steenbergjogging Erpe-Mere 

Zondag 25 augustus 2019 17de Dwars door Oetingen Oetingen 

Zaterdag  september 2019  Chicken Run Meldert Meldert 

Zondag 29 september 2019  Bosmarathon Buggenhoutbos 

Zondag 29 september 2019 Groenloop Aalst 

Zondag  6 oktober 2019 Jogging Dilbeek Dilbeek 

Zondag 13 oktober 2019 8ste  Rakkerrun- Kasteeltrail Lennik 

Zondag  oktober 2019 Drie Provinciën Natuurloop Malderen 

 Zondag  november 2016 Vredesloop Aalst 


