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TEN GELEIDE 
 

We krijgen er weer een sportjaartje bij met heel wat uitdagingen. 
Uitdagingen voor ons zelf maar ook voor onze Affligemse Recreatie-
sport.  
Met gezonde ijver trachten wij in conditie te blijven.  
Misschien zelfs onze bakens te verleggen met één of meerdere kilo-
meters. Maar het moet een  recreatieve en aangename sportontmoe-
ting blijven die ons energie en levensvreugde brengt. Kortom we moe-
ten ons goed voelen in ons vel. 
Onze ARS is volop in voorbereiding van de 6de Affligemloop .  
Vanaf 15 maart zijn wij terug uit onze sloffen geschoten voor een 21ste 
Free to run  en een 3de start to walk.  
We moedigen ook familieleden en vrienden uit om met ons mee te 
doen, zelfs dagen wij hen uit. 
De eerste puntjes in ons criterium en dat van de “Dender” worden al 
vergaard en het belooft spannend te worden. 
We zijn een vriendengroep, zullen haast zeggen één familie waar het 
wel en wee wordt gedeeld. 
Grote vreugde en plezier voor onze Hugo die Abraham gezien heeft 
en nog steeds droomt van een marathon. 
We zullen echter vriend Hubert Planckaert erg missen zowel bij de 
lopers en laatst bij de wandelaars.  
Hij overleed in het UZ Leuven op 15 januari ll. 
We bieden aan onze wandelaars Willy en Marie-José, onze loopsters 
Evelien en Ilse onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van 
vader en grootvader Maurits Van Neyghen. 

Onze wandelaarster Ilse Meert kende het pijnlijk afscheid van haar 

vader Louis en wij leven met haar en de familie mee.                 Leo 
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TOEN DE ATLETEN NEVENS BIJ ONS IN DE KIJKER LIEPEN 
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In de naoorlogse periode was Leon Nevens(1928-1992) een sportidool in onze streek en verdedigde onze 
atletiekkleuren, zowel nationaal als internationaal. Het was de tijd van populariteit en telkens hij aan een 
wedstrijd deelnam, maakten drie volle bussen met supporters vanuit Ternat, Essene,Asse en vanuit gans het 
Pajottenland de verplaatsing mee. In elk café hingen zijn foto’s. 
 

Ook zijn oudere broer Robert (1919-1988)   kende succes er werd zelfs Belgisch marathonkampioen. 
Marc, de zoon van Leon was de grote crack met de Olympische Spelen van 1976 in Montreal.  
Hij liep een uitzonderlijke 1500 m en won zijn reeks. 
Een unicum in onze atletiekgeschiedenis is ook geweest dat vader Leon en zoon Marc met 25 jaar verschil 
geselecteerd werden voor de fameuze San Silvestercorrida van Sao Paulo (Brazilië) en er allebei een schit-
terde uitslag haalden. 
 
Familieverwantschap 
De grootouders van Leon en Robert langs moederszijde zijn Camiel De Rijck (1857-1941) en Maria Emma 
Breckx (1868-1947). 
 

Op koutertaveerne te Asse stond aldus het geboortehuis van Clementine, Celine, Leonie, Marie, Jeanne, 
Lowiske, Jozef, Frans, Leon en Eugeen. Dus welgeteld tien kinderen. 
Het gaat hier om de tweede dochter Celine of met haar doopnaam Marie-Cecile De Rijck(1891-1939), zij 
huwde met Camiel Nevens . 

Zij woonden op het stationsplein van Ternat, vermoe-
delijk waar de Phildarwinkel was. Het was toen een 
fietsenwinkel. 
Hun kinderen Robert (1914-1988), Helene (1920-
2003), Leon (1928-1992) en Yvonne (° 1931). 
De atletiekmicrobe zat in de familie, zoals in bijna al 
de takken van de verwanten De Rijck. 
 
Leon Nevens 
Onmiddellijk na WO II begon voor de Belgische atle-
tieksport een periode van grote bloei met als hoogte-
punten Gaston Reiffs overwinning in de Olympische 
5000 meter, zijn wereldrecords over 2000 en 3000 
meter, de historische Gailly-marathon, de organisatie 
van de Europese kampioenschappen in 1950 en de 
zege van Lucien Theys in de Landencross. 
 

De illustere bondsleiders Clemmé en Hermes pakten 
de zaken grondig aan en creëerden een gunstige 
voedingsbodem, waarop een jong talent welig tierde. 
 

 Eén van die talenten was de toen 20-jarige Leon 
Nevens, die in ’48 door Anderlecht tijdens een oefen-
cross in Ternat opgemerkt was. Dat was  het eerste 
contact van Leon met de atletiek. Zijn eerste seizoen  
verliep formidabel en in 1949 won hij drie nationale 
titels. Bij de militairen versloeg hij zelfs Etienne Gail-
ly , bij de nationale juniores Alfred Langenus en op 
de piste werd hij junioreskampioen 3000 meter. 
 

Hij stond in het middelpunt van de belangstelling en 
kapitein Mollet, de latere BOIC-voorzitter werd zijn 
trainer. 



“Music for live”  

Het was  tijdens de eindloop van de Free To Run in Liedekerkebos op 7 december 2014 dat het idee  
groeide om een kerstsingel op te nemen voor Music For Life. Na overleg met een aantal  
bestuursleden van ARS (Lien Carion, Christiane Van Droogenbroeck en De Nil Andre) en onder de  
goesting van Leo De Rijck (voorzitter ARS) , werd deze kerstsingel ingezongen in het kader van de actie 
MUSIC FOR LIFE. Er werd geopteerd voor twee doelen. Een doel zeer dicht bij huis De Valier , instelling 
voor personen met een handicap,  en een doel met een verdere dimensie, een project van straatkinderen in 
Brazilie (project van F. Goven). Voor beide projecten werd de verkoop van deze Kerstcd vanaf 21 december 
2014 gelanceerd. Uiteindelijk zou  de verkoop resulteren in een opbrengst van ongeveer 600 EUR voor De 
Valier en 200 EUR voor het project van F. Goven. Op een gezamenlijk ontmoetingsmoment in De Valier 
werd dit bedrag overhandigd. De Valier koopt hiermee 3 grote keukenmixers aan voor haar mindervalide 
bewoners en is de Affligemse Recreatiesport  dan ook enorm dankbaar. 
We zijn als ARS-bestuur dan ook enorm fier naast de functie van lopen en wandelen er nu ook de functie, 
van samen voor het goede doel te gaan, aan toe te voegen. In het jaar 2015 jaar zullen we zeker een gelijk-
aardige actie opzetten. 
Editiepajot_jacky_delcour_2015-01-15_19_affligemse_recreatiesporters_002a  

                                                                                                                                                Johan Pessemier                           

Top 
Raoul Mollet had een fijne neus waar het om topsport ging en hij zag in de jonge Nevens de opvolger van …
Gaston Reiff ! 
Eén voor die tijd revolutionair dieet, op basis van beschuiten met eiwit, werd opgesteld en voor het eerst werd 
er gesproken over seizoenplanning. 
En inderdaad Mollet had goed gezien en zijn poulain legde Reiff al vlug het vuur aan de schenen. 
Tijdens de jaarlijkse cross “Le Soir” , op het vliegveld van Evere, liep Leon de Union-kampioen bijna in de 
vernieling, maar moest het in de eindsprint toch nog nipt afleggen. 
Vandewattyne) en Belgisch kampioen tweede categorie.                                                               Wordt vervolgd. 
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Free to run ... Start to walk ... den hit van den ARS ... 
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Toen ik vorig jaar na een knieoperatie moest revalideren kwam de 1ste start to walk van ARS als geroepen 
en kon ik samen met Leo en Hugo 2 de allereersten begeleiden. Intussen start op 15 maart al de 3de editie 
van deze start to walk! Allen daarheen !!! 
 

Alhoewel ik intussen weer gekozen heb voor het lopen, heb ik toch ook stilaan de wandelmicrobe te pakken. 
Zo ging ik samen met mijn gezinnetje naar de nationale wandeldag in Zottegem op zondag 22 februari. Voor 
onze 2 euro inschrijvingsgeld werden we onder andere getrakteerd op een yoghurt van Alpro. En samen met 
duizenden anderen konden we genieten van de prachtige natuur, zelfs de weergoden waren ons goed ge-
zind. 
 

 
 

Dit was de laatste editie georganiseerd door Aktivia want deze laatste fusioneren eerstdaags met de Vrije 
Vlaamse Recreatiesporten en de Vlaamse Wandelfederatie en gaan samen verder onder de naam 
“Wandelsport Vlaanderen”. 
 

De interesse voor het wandelen is zelfs zo sterk geworden dat ik intussen ben gestart met de opleiding 
initiator wandelen van Bloso/Vlaamse trainersschool in Genk. In dit deel en volgende edities van het loperke 
ga ik proberen jullie wandelaars zo goed mogelijk te informeren alsook gelijkenissen en verschillen tussen 
wandelen en lopen uit de doeken te doen. 
 

In dit eerste deel ga ik het hebben over de materiaalkennis. 
Een eerste opmerking hierbij : slecht weer bestaat niet, alleen ongeschikte kleding ! 
We gaan best met meerdere lagen werken (3) : een basislaag, een tussenlaag en een buitenlaag. Beter een 
laagje te veel dat je indien nodig kan uitdoen, dan een laagje te weinig en kou hebben ! 
Zorg wel dat je voldoende bewegingsvrijheid hebt in je kledij. 
Uiteraard moet je altijd rekening houden met de klimatologische omstandigheden ! 
De basislaag wordt rechtstreeks op de huid gedragen en moet het zweet wegvoeren naar de buitenlagen. 
(in polyester, kan ook thermisch ondergoed zijn, maar nooit katoen) 
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De tussenlaag wordt op de basislaag gedragen en heeft een isolerende functie zodat de lichaamswarmte 
behouden blijft. (vb fleece Malden Mills polartec, sommige fleecen kan je aan de polsen toesnoeren met 
velcro, dit is interessant bij sneeuwwandelingen) 
De buitenlaag tenslotte, al dan niet met kap,  moet ons als een ade-
mend schild gaan beschermen tegen wind en regen. (gore-tex / sympa-
tex) In het verkeer zijn reflecterende stroken op deze buitenlaag zeker 
niet overbodig. 
Met produkten zoals NIKWAX kan je die buitenlaag weer waterdcht 
maken. 
Misschien nog een tip, was je sportkleren nooit met wasverzachter ! En 
een extra spoelbeurt is aan te raden om alle zeepresten te verwijderen! 
Vergeet ook niet om een muts of buff (kan je ook als sjaal gebruiken) te 
dragen in de winter of een pet in de zomer om je hoofd te beschermen 
tegen zowel koude als hitte. 
Draag ook zorg voor de handen (handschoenen in de winter met thin-
sulate) en voeten (goede synthetische sokken vb coolmax al dan niet zonder naden vb Falke, wol en katoen 
vermijden want daarin zweten je voeten en daardoor is de kans op blaren reëel) 
 

Om misschien nog over het belangrijkste te zwijgen, onze wandelschoenen. Deze bevatten bijna altijd koei-
enleer en voor de rest synthetische materialen zoals cordura (een sterk soort nylon) We kunnen deze inde-
len in meerdere categoriën volgens het gebruik : 

Categorie A zijn erg soepele en lichte wandelschoenen uitstekend voor dage-
lijks gebruik 
Categorie B ook softwalkers genoemd zijn de meest geschikte voor de gewo-
ne wandelaar, de enkel zit een stuk steviger in de schoen 
Categorie C/D/E zijn de bergwandelschoenen, 100% waterdicht voor in de 
sneeuw en alpinisme, de zool is niet buigbaar, sommige hebben een binnen-
schoen met een buitenlaag in een soort aluminiumfolie. 
De keuze hangt af van het gewicht van de wandelaar, neemt hij een rugzak 
mee of niet, gaat hij dagelijks wandelen of niet, heeft hij zwakke enkels of niet, 
is het in koude en natte streken of niet  ... 
Als je schoenen wenst aan te schaffen zorg dan voor voldoende ruimte bij de 

tenen (halve maat groter dan normaal nemen), pas de schoenen nooit ‘s ochtends, doe sokken aan die je 
ook zou dragen tijdens het wandelen én doe beide schoenen eens aan om er even mee rond te lopen. 
De schoenen moeten uiteraard ook goed onderhouden worden. Doe regelmatig lauw water in de schoenen 
(ook om de onaangename zweetgeurtjes te verminderen) en laat ze nadien goed drogen, al dan niet opge-
vuld met keukenpapier (geen krantenpapier) Impregneer de schoenen 3 tot 5 x per jaar 
Onderhou ook je voeten, was ze niet te vaak met zeep. We komen hier nog op terug in een volgend deel. 
 

Accessoires : 
Sommige wandelaars zweren bij een meerdelige/inschuifbare aluminium wandelstok met polsband (vb Leki) 
om de knie-, heupgewrichten en rug te ontlasten. Ze bieden tevens extra evenwicht en bescherming tegen 
bijvoorbeeld loslopende honden. Stel ze in op ellebooghoogte (90°) om een goede houding aan te nemen 
Doe je een langere tocht in tijd of afstand neem dan een rugzak met bredere schouderbanden en eventueel 
heupgordel en zijzakken voor een waterfles mee.  
Steek hierin kaart en kompas indien je de streek niet kent (als je 
hiermee kan werken tenminste). 
  

Ook lunch, drank, een EHBO-set (vb ontsmettingsmiddel, veiligheids-
spelden, zonnecrème ...), een zonnebril/paraplu, een regenjas, een 
fototoestel ... is geen overbodige luxe. 
 
Tot daar dit 1ste deel.                                                         André De Nil 
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Weetjes 

Sommige Free to Run lopers nemen een pauze tijdens de winterperiode vanwege de koude lucht 
die op hun longen drukt. De dochter van Riet heeft er extreme last van.  

Marc (ex. Marinier) geniet met volle teugen van het lopen, maar verzorgt zijn lichaam als een totem. 
Zijn visie is: 'Niet overdoen, alles met mate!'  

Björn en Mark zijn beste maatjes, tijdens het lopen ondersteunen ze elkaar als taxi. Het is prachtig 
om vriendschappen te zien groeien in Free to Run.  

De wandelclub is uitgegroeid op korte tijd met zowel mannen, vrouwen als honden. 
   
Volgens geruchten hebben Geert en zijn dierbare een auto staan in hun living. Het zijn immers 

autokenners en liefhebbers !  
Annelies woont gezellig en  alleen in een zelfgebouwd huis. Vrouwen kunnen ook een huis bouwen 

en dat te danken aan de vrouwenpower!  
 Sabine en Hugo zijn nog steeds niet over hun teleurstelling dat de soep al op was met de Liedeker-

kebosloop, toen ze arriveerden na vijftien kilometer te hebben gelopen ! 
Bij de viering van de 50ste verjaardag van Hugo, hield bijna iedereen zich aan de dresscode.  
Voor Hugo was het een complete verrassing en genoot er met volle teugen van. 
Stefaan blijft eveneens de uitdagingen aangaan. Hij geniet van de kick of is het zijn midlifecrisis?  
Van marathons lopen gaat hij over naar triatlons. Jammer dat het zwemmen tegenvalt.  
Vanaf oktober heeft Luc een grote looppauze moeten inlassen door een opeenvolging van  
medische problemen. Eerst kreeg hij een hernia. Later bronchitis en nog vele andere problemen.  
           Arme Luc !!! 

 
Onze oudste loper Marcel blijft iedereen verbazen met zijn doorzetting en goede conditie. 

                                                                                        Stefanie  
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Stand criterium 2015 

Plaats Naam Score 

1 Van Bellingen Stefan 1 

1 Jacobs Stephanie 1 

1 Van Hemelrijk An 1 

1 Verpaelt Betty 1 

1 Van Der Borght Marc 1 

1 Vermeiren Geert 1 

1 De Greve Petra 1 

1 De Nil André 1 

1 Wijnant Annelies 1 

1 Van Den Brande Eric 1 

1 Jacobs Casper 1 

1 Vermeiren Yoni 1 
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 Ook villa Samson in Affligem. 

In het UZ Brussel staat de patiënt centraal en wordt 
‘zorg’ zo ruim mogelijk bekeken. Alles wat kan helpen bij 
een snellere genezing of alles wat van belang is bij een 
begeleidingsproces krijgt aandacht. 
Voor mensen van allerlei leeftijd betekent hun huisdier 
veel, heel veel, soms zelfs alles in hun leven. Dit  veran-
dert niet als ze gehospitaliseerd worden, integendeel. 
 

Villa Samson brengt mens en dier samen. 

Villa Samson wordt een “beestig gebouw” naast het UZ 
Brussel waar huisdieren en patiënten elkaar onbezorgd 
kunnen ontmoeten. 
Een aangename ruimte waar het mogelijk is om de band met het huisdier te onderhouden, het dier te 
verzorgen, te aaien en ermee te spelen. 
Onderzoeken tonen aan dat een huisdier een belangrijke rol speelt in het genezingsproces. Wanneer 
iemand met zijn lievelingsdier in contact komt, verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte. Het zorgt 
ervoor dat mensen blijven bewegen en uiteraard biedt dit dier troost in moeilijke dagen. 
 

Villa Samson biedt een oplossing voor diverse noden.  
Bezoek 
Familieleden of vrienden kunnen tijdens de bezoekuren langskomen met het huisdier van de patiënt. Voor 
mensen die niemand meer hebben is er een opvangservice voor hun huisdier voorzien in een kennel in de 
buurt. De verzorgers van die kennel komen dan met het dier tot bij de patiënt. 
Het organiseren van therapeutische sessies over diervriendelijke onderwerpen is hier ook aan de orde. 
 

Laatste wens 
Heel speciaal zal het UZ Brussel enkele kamers inrichten in een huiselijke sfeer voor palliatieve begelei-
ding, zodat  het mogelijk is om de laatste wens te vervullen: samenzijn met de dichtste familie en het lieve-
lingsdier bij het levenseinde. 
 

Strike Woensdagvrienden  
In Affligem is er een vriendengroep die zich de woensdagvrienden Strike back noemen en het project “Villa 
Samson” sponseren. 
Ze komen meestal op woensdag samen voor een ludieke actie nl. “strijken” in het café Dachterdeer  Lan-
gestraat 88  1790 Affligem. 
 

De volgende geplande actie is nu een “Strijkmarathon” en gaat door in café Dachterdeer op vrijdag 5, 
zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015. Heb je een hekel aan het strijken, dus allen daarheen en laat uw strijk 
doen voor het goede doel. 
De prijs voor een normale strijkmand bedraagt 10 euro en er zijn ook steunkaarten te verkrijgen voor 2,50 
euro deze zijn aftrekbaar indien je een mand laat strijken tijdens dit weekend. Er is ook een eveneens 
ludieke tombola aan verbonden. 

Meer info: Johny Vermoesen  gsm 0486 30 83 72 
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ARS sporters 

Wie wenst voortaan nog de papierenversie te ontvangen? 

 
  

Daar de driemaandelijkse uitgave van “Ons Loperke” een 
serieuze hap uit ons budget is vragen we hierbij om wie de 

papieren versie wil blijven ontvangen een mailtje naar  
ars-hugo@telenet.be   

of een sms’je op het nummer 0495/386684 te sturen met 
naam en vermelding  

“papierenversie “Ons Loperke”.  
De elektronische versie kan steeds gelezen worden op onze 

site of eventueel toegestuurd worden via mail. 

 

Zondagmorgen, ik kijk door het raam, 
zal sporten vandaag wel gaan? 

Maar wind noch regen, 
houden de ARS-sporters tegen. 

We trekken onze sportkleding aan 
en gaan er om half tien tegen aan. 

Op het domein Verbrugghen, 
Stretchen we armen, benen en ruggen. 

Het parcours is al verkend, 
zo’n luxe wordt je snel gewend. 
Dan neemt Leo de megafoon 

En zegt op stevige toon: 
“allee hop...” 

“ga sporten, stappen of lopen” 
“loop op wegen, velden of bossen” 

“Maar ... alleen rond Affligem hossen”! 
Met Leo van voor, 

trekken de stappers er van door. 
We wandelen door de Affligemse natuur, 

terwijl Leo ons overspoelt met cultuur. 
We hebben ons allemaal voorgenomen, 

om zoveel mogelijk te komen. 
’t Is tof, gezond en supperfijn, 

om  samen wat te doen aan onze lijn. 
Bovendien competitie vrij,     

waarom kom jij er ook niet bij?            
                                                                                                        Marleen Steppe 

mailto:ars-hugo@telenet.be

