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Inleiding
Beste vrienden recreatiesporters,
Terwijl dit loperken geschreven wordt, zijn de meesten reeds aan het
dagdromen van een nakende deugddoende vakantie. De eerste helft
van 2019 is bijna voorbij en we maken ons dan ook op voor de tweede seizoenshelft van het wandel- en loopjaar 2019.
Als we even terugblikken op de eerste helft van 2019, gingen reeds
heel wat aktiviteiten van onze vereniging met succes door.
Op 9 februari 2019 ging onze eerste spaghettislag door. Deze aktiviteit was een schot in de roos. We mochten maar liefst meer dan 300
eters verwelkomen.
Op zaterdag 8 juni 2019 ging onze 10de Affligemloop – 2 de memorial
Leo De Ryck door. Ondanks het mindere weer, kwamen er bijna 400
lopers proeven van deze Affligemse jogging.
Dit jaar ging ook onze nieuwe sessie free to run / free to walk door.
Deze sessie werd afgerond met het einddiploma in Liedekerke Bos op
zondag 2 juni 2019.
Intussen worden er ook wekelijks joggings in en rond Affligem georganiseerd. Hierop mogen we steeds een delegatie van de Affligemse
Recreatiesporters afvaardigen.
Onze wandelaars doen het ook meer dan goed onder de deskundige
begeleiding van Jean-Pierre en Hugo.
In de komende periode staan er bovendien nog heel wat aktiviteiten op
het agenda. Blijf zeker de website van onze vereniging raadplegen.
Bovendien blijven bewegen en vooruitgaan want stilstaan is zeker
achteruitgaan
In ieder geval vanwege het ARS-bestuur een heel mooie vakantie
gewenst
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Johan
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Weetjes








André moest met veel spijt in zijn hart de nieuwe starters opgeven door een blessure.
We sprongen een gat in de lucht dat Marc zo'n goed hart heeft om de nieuwe starters verder te
begeleiden.
Veel beterschap gewenst naar André toe van alle Free to Run leden.
In de groep van Luc lopen er grotendeels mannen met een vrouw. Hoe komt dat toch?
Is de afstand en snelheid te zwaar voor de gemiddelde vrouw?
Dirk sprak over dat hij oplossingen zoekt om zijn stress te verlagen.
Op vraag van Dirk geef ik jullie tien tips mee en hij is vooral al bezig met het fysieke aspect
(veel sporten).
TIP 1: Slaap voldoende! Afhankelijk van persoon tot persoon hoeveel slaap je nodig hebt. Tussen
de 6u en 8u volgens wetenschappelijke artikelen.
TIP 2: Vermijd pessimisten!
TIP 3: Relativeren!
TIP 4: Denk in hokjes! Vreemd, maar het schijnt dat je op deze manier het leven eenvoudiger
kunt organiseren.
TIP 5: Jongleer niet te veel! Te veel hooi op je vork nemen is voor niemand goed.
TIP 6: Wees fysiek actief! Voldoende sporten. Voor iedereen is dit anders. Doe vooral een sport
die je graag doet, want wat je graag doet, kan je volhouden.
TIP 7: Versimpel en sorteer!
TIP 8: Durf hulp te vragen aan vrienden en familie!
TIP 9: Lach elke dag minstens een keer per dag! De endorfine die vrijkomt vermindert het stresshormoon serotonine.
TIP 10: (Her)ken je grenzen!

.*

Glenn vindt het normaal om 140 km te lopen per week. Zijn en: "Waarom niet?"
Stefanie de Laat

Vergeet zeker niet te noteren (aktiviteiten naar het najaar)
Volgend jaar zullen wij opnieuw een spaghettifestijn organiseren.
Vermoedelijk zal dit eetfestijn doorgaan begin februari 2020
Dit jaar zal er ook opnieuw een actie georganiseerd worden voor MUSIC FOR LIFE met opnieuw
een NIJPLICHTENTOCHT op zaterdag 21 december in ESSENE.
Voor de joggings opgenomen in het loopcriterium en de diverse wandelingen raden we aan zeker
eens een kijkje te nemen op de website van de Affligemse Recreatiesporters.
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ATLEET AAN HET WOORD
Ik ging op bezoek bij de Belgisch Kampioen berglopen WARD OOSTERLINCK uit buurgemeente
EREMBODEGEM.
Ward kroonde zich tot Belgisch Kampioen berglopen in 2018
Wat is berglopen ?

Berglopen kan op een uphill parcours waarbij enkel naar boven gelopen wordt, of op een uphill /
downhill parcours waarbij er afwisselend op en af gelopen wordt.
De meeste berglopen spelen zich offroad af, op onverhard en moeilijk beloopbare ondergrond.
De afstanden variëren maar zijn meestal een inspanning van 40 à 60minuten waarbij weinig tot geen
herstel ingebouwd wordt tijdens een wedstrijd.
De volledige wedstrijd wordt er dus op de limiet van het kunnen gelopen.
Centraal in het berglopen staat natuurlijk hoogtemeters, dit is dan ook het zwaarste aspect.
Vertel iets over jouw unieke prestatie ?

Vorig jaar kon ik mij voor het eerst mij tot Belgische kampioen kronen in het berglopen in Malmedy .
Ik was super blij en mocht mij opmaken voor mijn 3 derde EK in Macedonië waar ik niet goed presteerde en waar ik op de 65 plaats over de streep kwam.
Er waren veel stijle afdalingen waar ik heel slecht in ben en waar ik op de bergoppen veel lopers inhaalde daar in de afdalingen veel lopers mij inhaalden , heel frustrerend.
De ideale voorbereiding deed ik op de piste , waar ik vorig jaar meedeed aan het Belgische kampioenschap 10.000 meter waar ik 4de werd in een persoonlijk record in 31.02.
Die wedstrijd gaf mij een grote boost en trok met veel zelfvertrouwen naar het Bk berglopen , waar ik
heel sterk voor de dag kwam en in mijn hoofd spookte dat ik niet kon verliezen die dag omdat de trainingen perfect verliepen.
Ik had een grote voorsprong van 2”min op de tweede , ook In Kitzbuchel (OOSTENRIJK) liep ik een
heel sterke wedstrijd alleen bergop kwam ik als derde over de streep met veel Kenianen en Oostenrijker.
Voor de rest provinciaal kampioenschap 2de plaats , en gewonnen in de stratenloop in Denderleeuw
en Welle .
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Ondanks de titel kies je voor een andere loopdiscipline ?

Mijn volgende doelen in de zomer zullen heel beperkt zijn. Ik ben na het WK in Andorra zwaar geblesseerd geraakt aan beide heupen , links dubbele fractuur en rechte een enkele fractuur , een hele zware
periode .
Mijn eerste wedstrijd gaat waarschijnlijk Denderleeuw worden.
Ik besef ook dat ik een serieuze achterstand heb op de andere atleten heb. Het podium zal niet lukken
omdat de andere atleten veel sterker zullen zijn.
Ik ga het berglopen meer achter mij laten omdat ik niet ideaal kan trainen in België.
Om goed te trainen zou ik voordurend op stage moeten gaan waar je op hoogte zou trainen maar mijn werk
laat dat niet toe , omdat ik ook in het weekend moet werken.
Ik ga meer en meer focussen op de marathon.

Waar ik waarschijnlijk volgend jaar mijn debuut ga maken , waar weet ik nog niet , een tijd heb ik ook nog
niet in gedachten .
Mijn eerste wedstrijd is gewoon om een eerste zicht te krijgen of het een discipline is voor mij.
Ik kijk er alvast naar uit

Johan ARS

Gedicht
Het weer was geen zegen,
te heet, veel wind, ofwel regen.
Maar de ’die-hards’ kunnen hier wel tegen!
De lopers met hun high five,
gaan al eens in overdrive.
Met dat lopersbloed,
gaat het hier heel goed.
Joggers en mentoren
lopen niet alleen meer om de kerktoren.
Om dan fier te twitteren,
Dat ze weer eens schitterden.
Ook de wandelaars geven van katoen,
sommigen allang op pensioen,
laten zich zeker niet doen.
Elke zondag stipt op post,
en er wordt zelden gebrost.
Verder
Allemaal ons brevet anno 2019 behalen,
aan de aankomst zag je allen stralen.
Tenslotte de 10 de Affligemloop,
in memorial Leo De Ryck omgedoopt.
Onze stamman die ons keer op keer,
het ons allen heeft geleerd
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Terugblik op de voorbije activiteiten
10de Affligemloop
In maart 2018 overleed de voorzitter en stichter van de Affligemse Recreatiesporters. Dit betekende een
groot menselijk verlies voor onze vereniging.
Leo had een grote passie voor sport en recreatie. Hij was zelf een gedreven loper. Wanneer dat fysiek niet
meer ging werd wandelen het alternatief. Reeds in 2004 startte hij met de Free To Run, nog lang voor dat
het Start-to-Run-concept in Vlaanderen het levenslicht zag.
Leo leerde zijn volk bewegen, net zoals Hendrik Conscience zijn volk leerde lezen. Leo verwoorde dat
lopen een basisrecht was voor iedereen. Tot op heden betalen de leden van de Affligemse Recreatiesport
nog steeds geen lidgeld.
Vanuit de Affligemse Recreatiesport groeide het verlangen om onze LEO, een zeer groot MENS, blijven te
eren en te gedenken.
Op zaterdag 8 juni 2019 ging dan ook de 10de AFFLIGEMLOOP door. De weergoden waren ons dit jaar in
tegenstelling met de vorige edities niet goed gezind. Toch mochten we meer dan 350 lopers verwelkomen.
Nadien een prijsuitreiking met prijzen voor de eerste drie vrouwen en mannen op elke afstand. De prijs
voor de oudste deelnemer, man / vrouw en vooral de nodige aandacht naar de winnaars van de prijs
Memorial Leo De Ryck . Bij de vrouwen ging de prijs naar Rossignol Kaat. Bij de mannen naar Fernandes
Samuel.
Ook het concept van de GOED BEZIG prijs werd door de deelnemers gesmaakt. Onze jogging werd afgesloten met een tombola bestaande uit prachtige prijzen.
Vermits het dit jaar onze 10de editie was werd deze afgesloten met een barbecue voor de medewerkers
van onze Affligemloop.
We kijken alvast uit naar de 11de editie op zaterdag 13 juni 2020. Leg deze datum al zeker vast in jullie
agenda
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Wandeling in Liedekerke Bos
Het wandeljaar is ondertussen een half jaar verder en
we hebben al mogen genieten van mooie wandelingen.
De weergoden zijn dit jaar al wispelturig geweest en af
en toe hadden we wat malse regen op het menu staan
Goed voor mens en natuur.
2 juni dan, de grote dag voor onze wandelaars voor het
behalen van het begeerde diploma van 10 km wandelen.
Voor sommige het zoveelste diploma,voor anderen het
allereerste dat zeker een speciaal plaatsje gaat krijgen
aan de muur in de huiskamer.
Liedekerke bos en ver daarbuiten is dan ook een
mooie natuurwandeling om met 22 moedigen aan de
start te staan op een zondagmorgen om 9u.
Het weer viel goed mee en na twee uur stappen,veel
kletsen,plezier en lachen terug aan de start in Liedekerke bos,met nog een fris drankje als beloning.
Als het Belgische weer meezit staan er de volgende
zes maanden nog hele mooie natuurwandelingen te
doen.
De afwezigen zullen weer eens ongelijk hebben.
Hugo & Jean Pierre
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CRITERIUM 2019
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Plaats

Naam

Score

1

Ponnet Sabine

12

1

Vermeiren Hugo

12

2

Van Hemelrijk An

11

3

Verpaelt Betty

10

3

Huybens Marleen

10

4

De Geyseleer Robert

9

4

Van Der Borght Marc

9

5

Beeckman Anita

8

5

Pessemier Johan

8

6

Jacobs Stephanie

7

6

Van Den Bossche Sylvia

7

6

De Schrijver Marijke

7

7

Raes Francis

5

8

Van Cauter Ellen

4

8

Goubert Olivier

4

9

Bonte Bruno

3

9

De Nil André

3

9

Van Den Brande Eric

3

9

Van Nieuwenhove Bea

3

9

De Nil Daan

3

9

Bellemans Riet

3

9

Boersma Veerle

3

10

De Cort Koen

2

10

Sergeant Rik

2

10

Verpaelt Noëlla

2

10

Goetvinck Stefaan

2

10

Van Den Borre Ina

2

11

Vermeiren Geert

1

11

De Baerdemaecker Thomas

1

11

Van Vaerenbergh Eva

1

11

De Witte Pol

1

11

De Waele Els

1

11

De Cocker Geert

1

11

De Vylder Nick

1

