
1 

TEN GELEIDE 
 

Ook onze “zesde Affligemloop” zit erop. Wederom een schot in de 
roos. Sommigen opperen zelf dat het de beste uitgave geweest is. 
Dus dank je wel aan al onze medewerkers, sponsors en deelnemers. 
Onze 600 m voor de kleinsten werd een succesnummer met als win-
naar Magnus Van Impe bij de jongens en Noran De Groot bij de meis-
jes. De 1.200 m kende minder succes, maar er was een verdienstelij-
ke winnaar Alex D’Hondt. Onze eigen Mara De Nil (dochter van André) 
verbaasde iedereen door de 1.200 te lopen als opwarmer, om daarna 
nog een puike 5,3 km te presteren. 
Winnaars waren  Dieter De Ridder (5,3 km), Brent Dewachter 
(10,7km) en Tim Stockmans (16,1 km). 
Onze eigen Affligemse recreatiesporters maakten zich vooral bekend 
in de recentste joggings en worden stilaan geducht als de “rode briga-
de”. 
Bovenal houden wij het familiaal en zijn dan ook ten zeerste verheugd 
in het sportief huwelijk van Lien en Philippe.  
We wensen hun huwelijksbootje goede vaart. 
 
 

Onze wandelaars hebben er nog steeds zin in en weten straks alle 
kleine wegen liggen, uren in ’t omliggende. 
 

We blijven het vooral recreatief houden, daarom in dit nummer een 
beschouwing over “jogging”. 
   

Aan allen een schone en deugddoende zomer met als het kan een 

toffe en sportieve verlofperiode.                                       Leo 
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TOEN DE ATLETEN NEVENS BIJ ONS IN DE KIJKER LIEPEN (vervolg) 
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Na zijn schitterend debuut stond Leon Nevens een prachtcarrière te wachten  en Raoul Mollet dreef die met 

zachte hand in de richting van de piste. Weer een goede gok, want in 1951 behaalde Leon de Belgische titel 

over 3000 m steeple en benaderde met 9’20”2 het Belgisch record (R. Schoonjans 9’18”6) en aldus gese-

lecteerd voor de Olympische Spelen van Helsinki. De successen stapelden zich op met overwinningen in de 

interlands tegen Frankrijk, Zwitserland en Nederland, een zege in de internationale cross van San Sebastian 

en een selectie voor de Corrida van Sao Paulo. En toen…Ziek 

Begin 1952 werd Leon ziek, zwaar ziek, net op het punt van de grote doorbraak.1952 ging verloren. Een 

gans jaar moest hij van de atletiekvelden wegblijven. Geen Olympische Spelen…gedaan met conditie. Het 

werd de grootste desillusie uit zijn leven. 

Na zijn herstel werd hij nooit meer de oude. 

Leon Nevens draaide wel nog goed mee tot het einde van de 50-er jaren en zette nog persoonlijke records 

op 3000 m in 1955 (8’29”6) en 5000 m in 1958 (Lausanne  14’32”6), werd zelfs nog meermaals als internati-

onaal opgeroepen, maar de veer was gebroken, de ambities opgeborgen. 

Gelukkig heeft hij alles nog eens mogen herbeleven met de successen van zijn zoon Marc.  

Ongetwijfeld had hij zonder dat verloren jaar 1952 de rol kunnen vertolken die later gretig overgenomen 

werd door grootheden zoals Roger Moens en Gaston Roelants. 

Robert Nevens 

Ook broer Robert kende reeds eerder de atletiekmikrobe. Als 

atleet was hij aangesloten bij SC Anderlecht. Op zijn palmares 

vinden wij dat hij in 1949 Belgisch marathonkampioen en militair 

kampioen in het veldlopen werd. Het is in deze specialiteit dat hij 

zich verder bleef inzetten. Zo won hij eerder ook de langeaf-

standswedstrijd Mechelen-Etterbeek over 32 km ,alsook de Chal-

lence Istace in Schaarbeek schreef hij in 1948 op zijn naam. 

Opmerkelijk was dat de afstand van een marathonkampioen-

schap in die tijd slechts 32 km was .In 1948 nam Robert zelfs 

deel aan de Olympische marathon van London, overbekende 

wedstrijd vanwege de dramatische inzinking in de laatste meters 

van onze landgenoot Etienne Gailly. 

Een gigantische strijd moet het geweest zijn in de vrijetijdsmara-

thonloop te Kosice in Tjecho-Slowakije. Een sneeuwlaag van 10 

cm bedekte de omloop zodat de wedstrijd bikkelhard werd. Geen 

wonder dat alleen de Scandinaviërs  zich goed konden klasseren. 

De kampioen van Europa, de Fin Hietanen legde een overtuigend 

meesterschap aan de dag en kwam twee minuten voor de Zweed 

Leanderson toe. Als ploeg waren de Zweden veruit de sterksten. 

Robert trok zich nog flink uit de slag en eindigde op de 14de 

plaats. Hij legde de afstand af in 3 uur 50 sec. 6/10. Weishautel, die negende toekwam, werd kampioen van 

Tjecho-Slowakije.  

Robert overleed in 1988 in het rusthuis residentie Birmingham in Anderlecht..  

Echter is er bij de familie geen verder spoor van zijn rijk gevuld atletiekverleden, geen palmares, foto’s, 

trofeeën of uitslagen. 
 

Misschien kan iemand iets meer vertellen over de atletiekprestaties van Robert Nevens? 



Marc Nevens 
 

Marc scheen aanvankelijk niet in de wieg gelegd te 
zijn voor atletiek. Maar een laatste plaats in een 
scholencross maakte hem bewust dat hij dit als zoon 
van een bekende loper niet kon verdragen en begon 
te trainen en met succes. 
 

In het zomerseizoen van 1973 kwam zijn grote door-
braak. Hij werd Belgisch kampioen op de 1500 m bij 
de juniores en vierde op het Europees kampioen-
schap van juniores op dezelfde afstand. 
 

Op de Olympische Spelen van 1976 in Montreal liep 
hij in de finale van de 1500 m een fantastische wed-
strijd die ten goede kwam van Ivo Van Damme. 
 

In Stockholm verbeterde hij het Belgisch record met 3.36.86 over zijn favoriete 1500 m. 
Tussen 1977 en 1979 werd hij driemaal Belgisch kampioen op de 1500 m. 
Vandaar ook zijn bijnaam “mister 1500 m”. 
 

Hij nam in 1978 ook deel aan de Europese kampioenschappen atletiek. 
Door blessures miste hij de Olympische Spelen van 1980 in Moskou. Hij werd enkele malen Belgisch in-
doorkampioen en nam driemaal deel aan de Europese kampioenschappen indoor atletiek. Ook in het veld-
lopen behoorde hij tot onze toppers en nam zelfs in 1981 in Madrid deel aan het  Wereldkampioen veldlo-
pen. 
 

Dit allemaal in een notendopje over Marc, want er valt nog zoveel te vertellen over hem. 
 

Nu de vraag : wie zorgt voor de aflossing in deze olympische familie? 
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Weetjes 

Marleen heeft haar zinnen gezet op het lopen van een halve marathon in Buggenhout. Derde keer, 
goede keer ! Met begeleiding van de nieuwe jogbegeleider Stefanie moet dit lukken. 

 

Lien en Philippe zijn in het huwelijksbootje gestapt !  
Het werd een sportief gebeuren, want de voorzitter van de 

Affligemse recreatiesport luisterde naar hun ja-
woord op ’t gemeentehuis en wenste hen veel  lo-
perkes. 

 

Erik en Ingrid genoten van een verblijf in Kos.Glenn ge-
noot van zijn vrijheid en baas was baas in huis. 

  

Christiane en Bea zuchten regelmatig bij het lopen ! Is het 
nog  ver? Toch weeral gene bergop ? 

 

We zijn een nieuwe gediplomeerde jogbeleider rijk namelijk Stefanie. Proficiat. 
 

Het jogcriterium kent succes en het wordt vooraan een nek aan nekrace voor de overwinning. 

De conditie van de wandelaars is fel verbeterd, alhoewel het voor Maria onze oudste deelneemster 
(op 17 augustus wordt zij 79) niet snel genoeg gaat. Ieder week verkennen zij nieuwe wegen en 
snuiven zij ook wat cultuur op. 

 

De wafelverkoop was een minder groot succes dan anders ! Volgende keer beter ! 
 

In de maand september zouden verschillende van onze lopers eens gaan uitblazen aan de kust !  

Wie zin heeft, kan mee ? 
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Info voor lopers en wandelaars (deel 2) ... 
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Verkeersreglementering  
 

Plichten van de voetganger alleen of in groep zonder leider : 
Stap of loop op de begaanbare trottoir, verhoogde of gelijkgrondse bermen 
Indien er geen trottoirs of bermen zijn dan mag je op het fietspad MAAR je MOET voorrang verlenen aan de 
fietsers. 
Als er ook geen fietspad is moet je links van de rijbaan en indien in groep achter elkaar 
(ga je met een (brom)fiets aan de hand dan altijd rechts van de baan blijven) 
In woonerven (zie bord F12a verder) mogen voetgangers overal stappen/lopen. 
 

Aan deze algemene regels komen er nog 3 specifieke bij voor groepen die op stap zijn met een leider (bij 
ARS zijn dit alle bestuursleden en jogbegeleiders) 
Deze mogen ten allen tijde ook rechts op de rijbaan.  
Groepen van minimum 5 personen vergezeld van een begeleider mogen ook links op de rijbaan lopen op 
voorwaarde dat ze achter elkaar blijven ! 
Deze groep voetgangers mét leider mag ook in één keer het oversteken beëindigen zelfs wanneer er voer-
tuigen in aantocht zijn ! (dit geld niet aan verkeerslichten !) 
 

Misschien belangrijk om weten ... vanaf 15 jaar moet je je identiteitskaart bij je hebben ! 
 

Laat je ook zien, anders ben je gezien 
Draag daarvoor in de dag fluorescerende kleuren, ‘s avonds retroflecterend materiaal. 
Zorg ‘s avonds maar ook overdag bij mist bijvoorbeeld voor een wit of geel licht vooraan links en een rood 
licht achteraan links als je rechts van de rijbaan loopt. (dus ook op trottoirs, bermen en fietspaden) 
Loop je links van de rijbaan zorg dan voor een rood licht vooraan rechts en een wit of geel licht achteraan 
rechts. 
Draag ook één of meerdere lichten aan de flank (zijde rijbaan) naargelang de lengte van de rij. 
 

Hieronder een aantal voor ons belangrijke verkeersborden : 

Hieronder een aantal voor ons belangrijke verkeersborden : 

Gevarenbord A21  

Verbodsbord C19  

 

Gebodsborden : 

D9a  D9b D10 D11  
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Aanwijzingsborden : 

F12a   

F45b (relatief nieuw)  

F49   F49bis  

F51a  F51b   

F52 F52bis   

F99a  F99b  F99c  

F103                                                                                              

André 

Joggen een meerwaarde voor het leven.  

Wij weten allemaal dat de hedendaagse mens minder moet eten, minder moet roken en meer moet bewe-
gen. 
Voor vele mensen is het verbeteren van de gezondheid het belangrijkste motief om te gaan joggen.  
Het is een prettige, gemakkelijke en goedkope manier om er iets aan te doen. 
 

Wat is joggen? 
“Jogging” betekent letterlijk “ zich in sukkeldraf voortbewegen”. 

Jogging is een vorm van bewegen waarbij het bewegingsapparaat van de mens centraal staat. 

Historiek 
Jogging is ontstaan in Amerika en heeft zich aldaar ontwikkeld tot een vorm van sportieve recreatie. 

Alzo is het tot alle lagen van de bevolking doorgedrongen (cfr. Carter die toen elke dag zijn aantal kilome-

ters aflegde doorheen de tuinen van het Witte Huis). 
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Op elk uur van de dag wordt in Amerika in ieder park en op spitsuur zelfs in de drukste straten gelopen. 
In de States bereikt de jog-rage elk jaar zijn hoogtepunt met de marathon van New York en Boston. 
Elke vorm van lange-afstand-lopen mag echter niet gezien worden als jogging d.w.z. gezondheid bevorde-
rend. Het is niet zomaar lopen maar eerder “draven”. Het fundamenteel verschil ligt hem in de geestesge-
steldheid; Jogging is gericht op het verbeteren van de algemene lichamelijke conditie, het bekomen en/of 

behouden van een geheel “goed-voelen” door de verbetering van de cardio respiratorische uithouding. 

Recreatief 
Het besluit om een eindje te gaan lopen is een belangrijke psychische prestatie. En daar blijft het niet bij. 
Na enige tijd wordt je er ook fysisch beter van. 
Bij joggen gaat het om de prestaties en niet om de vergelijking van de eerder door jou geleverde prestaties. 

Het gaat er niet om om topprestaties te leveren. 

Goedkope sport 
In elke buurt zijn er wel een paar rustige straten en een sportbroekje en T-shirt heeft iedereen. 
Het belangrijkste zijn de joggingschoenen, die stevige en elastische zolen moeten hebben met een tussen-
door die onder de hele voet doorloopt. Men kan het beoefenen alleen of in groep, om het even waar en 
wanneer. Het vraagt geen specifieke sportinfrastructuur. 
 

Waarde 
 

Als men het joggen verstandig opbouwt, leidt dit ongetwijfeld tot verbetering van de lichamelijke conditie, 
vb. gemakkelijker trappen oplopen zonder hartkloppingen. Indien het joggen serieus beoefend wordt, zal dit 
ingrijpen op ons leefpatroon bv.  
-wijzigen van voeding 
-verminderen met roken. 
-vermageren (indien gewicht te hoog is) 
Ook op psychisch vlak heeft jogging invloed. Bv. 
-rustgevend 
-het ventileren van agressie 
-relativeren van problemen 
 

Adviezen 
 

Voordat dat je met jogging begint, is het absoluut noodzakelijk, dat je zich sportmedisch laat keuren. 
Zorg voor goed schoeisel en gemakkelijk zittende sportkleding, aangepast aan de weersomstandighe-

den. 
Zorg voor een goede en uitgebreide warming-up. 
Zorg voor een rustige en geleidelijke opbouw van jouw jogging-programma. 
Bedenk dat er maar één tempo juist is nl. het tempo dat je plezierig vindt en waarbij een regelmatige 

rustige ademhaling en de hartslagfrequentie mede-bepalende factoren zijn. 
De oefeningen welke in een joggingprogramma ingebouwd kunnen worden, mogen nooit geforceerd 

uitgevoerd worden. 
Controleer regelmatig je hartslagfrequentie tijdens het lopen. 
Zorg voor een geode cooling-down. 
Het effect van jogging op je lichaam en gezondheid wordt vergroot als je meerdere malen (3 à 4 maal) 

per week gaat joggen. Drie keer 20 minuten is beter dan één keerr een uur in de week. 
Kom zondag 27 september a.s. om 9.30 naar het domein Verbrugghen Brusselbaan 2  1790 Affligem-

Hekelgem en neem deel aan onze sessie “Free to run”. Gratis deelname. 
Meer info: sportdienst  053 68 57 91  www. Affligem.be  recreatiesport of 
www.a-r-s.eu . 
Er is ook sportieve kinderopvang vanaf 4 jaar (vooraf inschrijven) 
 
Voor persoonlijke vragen kan je terecht via e-mail 

Ars-hugo@telenet.be of leo.de.ryck@telenet.be      

http://www.a-r-s.eu
mailto:Ars-hugo@telenet.be
mailto:leo.de.ryck@telenet.be
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 Uit de prille geschiedenis van de Hekelgemse atletiek. 

FRANS WILLE LIEP TWEEMAAL DE WERELD ROND. 
 

Frans Wille vierde op 28 juni  zijn  vier maal twintig of mogen we zeg-
gen 80 jaar. Proficiat Frans. Dit is voor ons een gelegenheid om even 
in onze archieven te duiken. 
We komen tot de vaststelling dat Frans Wille in zijn atletiekleven heel 
wat afgelopen heeft. 
Dat precies uitrekenen is onbegonnen werk, maar we zijn gestopt toen 
wij de 84.000 km of tweemaal de wereldrond in het bereik hadden. 
Hij is steeds “eenvoudig” gebleven in zijn sportbeleving en wist zich 
soms zelf weg te cijferen en  zich totaal in te zetten voor anderen, 
ofschoon hij zelf hoge toppen had kunnen scheren. 
Dit nobel gebaar hebben Albien Van Holsbeeck, Jean-Marie Rebry en Herman Van Schuerbeeck weten te waar-
deren. 
 

Achter de schermen. 
 

Toen hij nog in de K.A.J. was in zijn geboortedorp Hekelgem, waren de jaarlijkse zomersportfeesten zijn lang 
leven en aldra was hij de populaire figuur in alle veldloopwedstrijden in het omliggende. 
Wanneer Albien Van Holsbeeck schuchter aan de loopsport begon, was Wille daar om een helpende hand toe te 
steken. Van dat ogenblik af was Frans de verzorger, de trainer, de raadsman en de boezemvriend van Albien. 
Ze werden zelfs onafscheidbaar “Albien en Frans”. Samen zag men hen lopen door de bossen, velden, straten en 
vooral op het jeugddomein “Verbrugghen”. Men zag Frans kronometreren en  daarna de borstel  hanteren om 
piste en crosspad in de herfst en winter te ontdoen van de blaren. Hoeveel borstels zou Frans aldus niet versleten 
hebben? 
Werkelijk Frans is alles voor Albien geweest, in grote dagen vanzelfsprekend, maar vooral in slechte dagen om 
hem er terug bovenop te helpen. Wat hij  voor Albien was, was hij later ook voor tal van atleten. 
Toen Herman Van Schuerbeeck de overwinning behaalde in de “cross der Jongeren” verdrongen de supporters 
zich  rond het ereschavotje en ook Frans Wille. Maar plots werd Frans opgeschrikt toen hij in de verte een start-
schot hoorde. Wat bleek dat hij in zijn categorie was vergeten te starten. 
 

Rijkswachter-atleet 
 

 

Als rijkswachter-atleet kwam Frans alleszins aan zijn trekken. In de crossen en halve marathons was hij vooraan 
gewoon niet weg te denken. 
Onder impuls van Frans Wille en de sportieve zorgen van de toen in Asse zijnde districtscommandant Vernaillen 
werd er op 27 april 1973 het Nationaal Veldloopkampioenschap van de Rijkswacht op het domein “Verbrugghe n” 
te Hekelgem gelopen. Frans kwam er als vijfde op de door hem zelfgetrokken eindmeet. Toen begon hij te geloven 
in een mogelijke titel. 
Lang heeft hij hier voor moeten knokken, maar bij de veteranen ontmoette hij steeds Wittewrongel en  
De Baets.  
Eindelijk in 1978 en dan nog wel in het Fallonstadion te Sint Lambrechts –Woluwe kon hij de begeerde titel van 
kampioen in de wacht slepen. 
In het Nationaal Veldloopkampioenschap voor militairen op 14 februari 1974 legde wachtmeester Wille beslag op 
de 53ste plaats (nipt geklopt door Ivo Van Damme) en was daarmede eerste in de rangschikking van niet-
aangesloten deelnemers. 
Benevens de beker van de koning uit de handen van Generaal-Majoor Renson, bevelhebber van de Koninklijke 
Militaire School, mocht hij een gouden armbanduurwerk als prijs van de Minister van Landsverdediging in ont-
vangst nemen.  
Een krachttoer haalde hij hetzelfde jaar uit op 14 juli uit in het Belgisch marathonkampioenschap. 
Van Langemark naar Kortemark zagen we Frans lijden, vooral na de beruchte 30ste kilometer. Zelfs na een zware 
inzinking werd hij nog vijfde militair en eerste rijkswachter in een tijd van 2 u 53’. 
Zelfs na zijn atletiekcarrière bleef hij sportief en waagde zich als wandelaar zelfs enkele malen  aan de zware 
Dodentocht of 100 km van Bornem. 
Alle atleten uit de streek weten Frans te waarderen en hij zal altijd een toonbeeld van wilskracht en zelfopoffering 
in de loopsport blijven.                                                                                                                                             Leo 
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 Stand Regelmatigheidscriterium 
Plaats Naam Score  

1 De Nil André 13  

2 Van Hemelrijk An 12  

2 Van Den Brande Eric 12  

3 Verpaelt Betty 11  

3 Ponnet Sabine 11  

4 Vermeiren Geert 10  

4 Jacobs Stephanie 10  

5 Vermeiren Hugo 9  

6 Van Der Borght Marc 8  

7 De Waele Els 7  

7 Huybens Marleen 7  

8 Pessemier Johan 6  

8 Crabbe Noël 6  

9 Van Bellingen Stefan 5  

9 De Nil Mara 5  

9 Wijnant Annelies 5  

9 Raes Francis 5  

9 Neckebroeck Anita 5  

10 Van De Velde Lars 4  

10 De Graeve Nathalie 4  

11 De Rybel Machteld 3  

11 Follet Erik 3  

11 Stassijns Hans 3  

11 Goetvinck Stefaan 3  

11 de Laat Sofie 3  

12 Jacobs Jasper 2  

12 Van Holsbeeck An 2  

12 De Nil Daan 2  

12 De Greve Petra 2  

12 Vandermeeren Pierre 2  

12 Meysman Marcel 2  

12 Verpaelst Arno 2  

12 Bellemans Riet 2  

12 Bornauw Sofie 2  

12 Popescu Manuela 2  

12 Beeckman nita 2  

13 Vermeiren Yoni 1  

13 Cuveliers Anouk 1  

13 Braux Ine 1  

13 Ruysseveldt Noa 1  


