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Inleiding
Beste ARS’er, beste loper, beste wandelaar,
De prachtige, hete zomer van 2018 is voorbij en heeft plaats gemaakt
voor de tot nu toe ook zeer mooie herfst.
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De voorbije zomer was voor sommigen onder ons een periode van
verlof of het even opnieuw tot rust komen. Voor anderen was het een
periode van toeleven naar het lopen van een marathon.
Het was ook de periode van het drukke schema van loopwedstrijden
binnen ons criterium.
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In deze editie van Ons Loperke komen we dan ook terug op een aantal
events van de voorbije zomer: de Wandeling van de Vriendschap op
26 augustus 2018,
In Flanders Fields Marathon en de bosmarathon van Buggenhout
waren maar enkele hoogtepunten van deze periode.

Voor informatie raadpleeg
onze website

We willen ook alvast kijken naar het vervolg van ons loop- en wandeljaar.

www.a-r-s.eu

Welke activiteiten kunnen en mogen we nog verwachten… met centraal één idee:
‘Waar je gaat of staat langs Gods wegen kom je een ARSwandelaar of -jogger tegen.’

ars-hugo@telenet.be

Johan ARS

Voor persoonlijke vragen
kan je terecht via e-mail

Telefonisch:
HUGO: 0495/38 66 84
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8 voor- én nadelen van sporten voor en na je werk
Sta je ‘s morgens een uur vroeger op om te gaan joggen? Of ga je na het werk nog enkele
tientallen baantjes trekken in het zwembad?
Sporten voor of na het werk heeft zo zijn voordelen, maar natuurlijk ook z’n nadelen.

We kennen ze allemaal: de vroege vogels die voor het werk al een uur zijn gaan joggen. Ze komen al
fluitend het kantoor binnengewandeld, en kunnen maar niet zwijgen over hoeveel deugd zo’n ochtendsessie doet.
Maar niet iedereen raakt ’s morgens op tijd uit bed. En dat is ook niet erg. Want ’s avonds sporten – na de
werkuren – heeft evenveel voor- en nadelen als een work-out in de vroege uurtjes.

De voordelen van een ochtendtraining
1. Je hebt meer energie. Als je een stresserende job hebt, zowel fysiek als mentaal, heb je waarschijnlijk
’s avonds geen zin meer om naar de sportschool te gaan.
Als je ’s morgens gaat joggen of zwemmen, heb je nog geen energie verbruikt en ga je ook dubbel zo hard
genieten van een stevige work-out.
2. Wil je een paar kilo’s kwijt? Dan sport je best vóór het werk, want ’s morgens verbrand je het meeste
vet. Je lichaam valt altijd eerst de suikers aan, pas
daarna het vet.
Maar aangezien je ’s morgens nog niet veel suikers
hebt gegeten, kan het lichaam tijdens een ochtendtraining dus meteen het vet aanpakken.
3. Je krijgt een psychologische boost.
’s Morgens sporten, zuivert de geest en geeft je
positieve energie zodat je er de hele dag kunt invliegen.
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Het nadeel van een ochtendtraining
4. Je loopt meer kans op een blessure. ’s Nachts zwellen je wervelschijven op met water, waardoor ze
luchtiger en buigzamer worden. De kans op een hernia is dus groter! Zeker als je oefeningen doet die belastend zijn voor de rug, zoals squats of roeibewegingen. Een goede opwarming is dus écht noodzakelijk. Het
duurt ongeveer een uur voor de wervelschijven zich hersteld hebben van de nacht. Je staat dus maar beter
extra vroeg op.

De voordelen van een avondtraining
5. Je bent beter voorbereid op een stevige work-out als je niet té laat begint aan je training. Je zenuwstelsel is nog actief en je hebt meer voeding binnen dan ’s morgens.
Dat zorgt ervoor dat je langer en intensiever kunt sporten dan ’s morgens, waardoor je ook meer calorieën
verbrandt tijdens en na de sessie.
6. Die langere en intensievere trainingen hebben trouwens ook fysieke en sociale voordelen.
Je hebt geen haast, waardoor je beter kunt opwarmen en net iets meer rusttijden kunt inlassen.
Daarnaast heb je meer tijd om te ontladen en kun je nog snel even een praatje maken met de andere lopers
in het bos, of de late zwemmers in het zwembad.
7. Doe je het liefst explosieve krachtoefeningen? Dan doe je dat best ’s avonds. Het duurt even voor je lichaam na een heerlijke nachtrust helemaal op gang komt, dus ’s avonds ga je ook sneller resultaten zien.

Het nadeel van een avondtraining
8. Het kan je slaap grondig verstoren.
Tijdens het sporten maak je cortisol aan, een stof die je
bloeddruk en alertheid verhoogt. Dat kan een negatief
effect hebben op je slaap.
Als je ’s avonds sport, schiet je cortisolniveau de hoogte
in, en dat is juist het moment waarop het zou moeten
dalen. Als je een slechte slaper bent, is een avondtraining dus niet zo’n geen goed idee.
(dt/em) - Bron: Levo
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WEETJES VAN HET SEIZOEN
Wonder boven wonder was Koen zo gedesoriënteerd na een wedstrijd dat hij twee uur op zoek was naar
zijn auto. Het was grappig om te zien.
Tijdens een zondagvoormiddag liepen vele mannen en enkele vrouwen in het bos meer dan 10 km. De
vrouwen (Marina en Els) waren zo afgeleid dat ze allebei op de grond lagen. Marina en Els hadden veel
geluk, want ze hadden enkel blauwe plekken en wat schaafwonden.
Op zondag 26 augustus ging de Wandeling van de Vrienschaop door ter ere van Leo De Ryck.
Zoals iedereen weet was Leo de stichter van vele verenigingen te Affligem.
We zijn heel dankbaar dat we hem gekend hebben als een goede vriend. We zullen hem nog steeds meedragen in ons hart tijdens elke loopsessie.
Op zondag 9 september hebben enkele leden van ARS de marathon uitgelopen in Ieper. Proficiat!
Ook kregen ze veel aanmoediging van enkele trouwe supporters, zoals Lea en Noël.
Erik De Kerpel is gestopt met het begeleiden van de beginners. Hij heeft de sport atletiek vervangen door
gevechtssport.
We feliciteren Anneke Goetvinck met haar verlies van 16 kg op de weegschaal. Proficiat!
Luc heeft twee keer prijs: hij is terug gestart met lopen en begeleiden en hij heeft een nieuwe vriendin.
Op zondag 28 oktober liep een delegatie van maar liefst 16 ARS’ers de halve marathon in Gent.
Een knappe prestatie!
We zetten Norbert graag in de bloemetjes. Hij is nu een jaar op pensioen en hij blijft verre afstanden fietsen
en lopen aan een snel tempo. Gefeliciteerd!
Sylvia is zo gemotiveerd om te lopen dat ze haar man ook aangestoken en overtuigd heeft om een halve
marathon te lopen.

SAVE THE DATE
Op zondag 23 december 2018 zal ons
jaarlijks KERSTFEEST doorgaan in café
Onder den Toren.
Na een korte loop/wandeling waarbij we
verkleed door de Affligemse straten trekken volgt een gezellig samenzijn, een
ludieke quiz, de uitreiking van de diploma’s Free 2 Run/ Start
to Walk gevolgd door de prijsuitreiking van het joggingcriterium
2018.
Op zaterdag 9 februari 2019 zullen we voor de eerste keer
een SPAGHETTIFESTIJN organiseren in het patronaat te
Essene.
Allen daarheen!
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2DE NIJPLICHTENTOCHT VOOR MUSIC FOR LIFE
Voor de 4de keer op rij zullen de Affligemse Recreatiesporters een actie doen in het kader van De Warmste
Week van Studio Brussel.
Na de opname van een kerstsingel en een fakkeltocht zal dit jaar een 2de NIJPLICHTENTOCHT georganiseerd worden. De opbrengst van deze tocht gaat rechtstreeks naar KOM OP TEGEN KANKER.
Spijtig genoeg is onze voorzitter en eerste schepen van Affligem, Leo De Ryck, dit jaar aan deze aandoening overleden.
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 levenskwaliteit 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.
Draag je dit goed doel een warm hart toe, neem dan zeker zaterdag 22 december 2018 deel aan dit event.
De wandeling van ongeveer 3,5 km vertrekt op het Kerkplein van Essene om 19:00. Inschrijven kan alleen
ter plaatse. De kostprijs bedraagt 2 euro.
Giften voor dit goede doel zijn eveneens meer dan welkom.
Breng zeker een nijplicht en een fluohesje mee.

Naast deze activiteit is er ook een kerstmarkt op het Kerkplein te Essene, waar je achteraf terechtkan voor
een hapje en een drankje.
Voor meer info kan je terecht op www.a-r-s.eu of bij Dhr. Johan Pessemier 0496/871369.
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Gedicht WANDELING VAN DE VRIENDSCHAP
Het was 26 augustus 2018, een zomerse zondag,
iets na de middag.
Met velen kwamen we bij elkaar,
voor een warm gebaar.
De massa groeide aan,
om samen wandelen te gaan.
Dit hadden we niet gedacht,
zoveel volk niet verwacht.
Dit had Leo nog beslist,
en stond op zijn ‘bucket list’.
Een wandeling om de vriendschap te eren,
zodat we het nooit zouden verleren.
We hebben de wandeling met meer dan driehonderd gedaan,
op plaatsen waar hij ons voor is gegaan.
We hebben verteld, geluisterd met een lach en een traan,
naar de volgende stopplaats gegaan.
Op het einde van de trip,
Bewust van het enige, ware begrip:
‘Vriendschap’
Je kan niet omschrijven wat het met je doet,
Maar het is verwarmend goed!
Volgend jaar komen we weer,
En dat jaar na jaar, telkens weer"
Marleen
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LOOPPRESTATIE OM ‘MALAGAGA’ TEGEN TE ZEGGEN
IN FLANDERS FIELDS MARATHON
Op zondag 9 september 2018 was het zover. Hugo, Eric, Marleen, Betty, Stefaan en Marc zouden deelnemen aan de 20ste IN FLANDERS FIELDS MARATHON.
Na een lange voorbereiding in heuse hitte
temperaturen stonden ze aan de start te
DIKSMUIDE om langs de frontlijn van de
Eerste Wereldoorlog naar
IEPER te lopen.
Voor velen werd het een lang, doch vredelievend gevecht tegen de afstand en de
vermoeidheid!
Zij aan zij, lopend naar de eindstreep.
Allen haalden ze de eindmeet, een prestatie om U te zeggen.

Wandeling van de Vriendschap
De 19de Wandeling van de Vriendschap was er één voor de
eerste keer zonder de voorzitter van ARS, Leo De Ryck.
Sedert 2000 organiseerde Leo de Wandeling van de Vriendschap. Aanvankelijk startte de wandeling aan de Patro te Hekelgem waar men als afsluiter mee kon aanschuiven aan de zomerbarbecue van het Roemeniëcomité.
De laatste jaren werd ze eind augustus gestapt - dicht aanleunend bij Leo zijn verjaardag op 31 augustus – en was het vertrekpunt de Bellekouter.
Wandelen en vriendschap waren twee waarden die Leo hoog in het vaandel droeg en die perfect te combineren vielen.
En zoals Leo het verwoordde: 'Vriendschap is iets kostbaars in 't leven, maar ook broos en mag zeker niet
verloren gaan.
Daarom is deze wandeling een uitstekende gelegenheid en schept deze de beste mogelijkheid tot ontmoeting en babbel.'
De wandeling was een groot succes met een 350-tal
deelnemers, waaronder ook vele ARS-wandelaars
en -lopers. Er werd in één groep vertrokken met
onderweg drie stops waarbij de levensfilosofie van
Leo wat beter toegelicht werd.
Het was één van de laatste wensen van Leo dat de
Wandeling van de Vriendschap jaarlijks zou herhaald worden!
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Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters 2018
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Plaats

Naam

Score

1
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13

Ponnet Sabine
Vermeiren Hugo
Van Hemelrijk An
Huybens Marleen
De Geyseleer Robert
Verpaelt Betty
De Nil Daan
Van Der Borght Marc
Beeckman Anita
Van Den Brande Eric
De Nil André
De Cort Koen
Jacobs Stephanie
Pessemier Johan
De Schrijver Marijke
Goetvinck Stefaan
Verpaelt Noëlla
Vermeiren Geert
Van Den Borre Ina
De Ro Glenn
Raes Francis
Sergeant Rik
Bellemans Riet
De Waele Els
Van De Gucht Marina
De Baerdemaecker Thomas
Van Den Bossche Sylvia
Crabbe Tom
De Witte Pol
Van Cauter Ellen
Moison Maikel
Vermeiren Yoni
Boersma Veerle
De Cocker Geert
De Vylder Nick

27
26
21
20
20
20
20
19
19
19
19
16
12
10
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
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Follet Erik
Verkammen Tom

13
14
14
14
14
14

Van Vaerenbergh Eva
De Baerdemaecker Cedric
De Neyv Anneke
De Groote Patrick
De Meysmaeker Evi
Goetvinck An

2
2
1
1
1
1
1

