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TEN GELEIDE 
Het is weeral voorbij die mooie zomer en we zijn onze zoveelste ses-
sie “Free to run” en de 3de “start to walk “ bezig. En wederom drukken 
wij ieder op het hart om vol te houden. Aan opgeven heeft men niets. 
Onze Affligemse recreatiesporters weren zich ook in ons criterium en 
dat  van de Dender en zijn nog altijd geducht als de ”rode brigade”. 
Onze receratiesporters zijn ook solidair en nemen dit jaar deel aan 
“Music for live” . Ditmaal wordt “Zonnestraal” Lennik gesteund.  
Op zaterdag 12 december organiseren we een 5 km nocturne wandel-
tocht. 
We leven ook mee met het wel en wee onze recreatiesporters uit onze 
gemeente.  Recreatiesporter en voorstander van de vrije atletiekbeoe-
fening avant la lettre Herman Van Schuerbeek is niet meer.  
Hij overleed  op 14 juli ll. Herman zal steeds verbonden blijven aan de  
legendarische “Cross der jongeren”. 
En dan is er het overlijden van Freddy De Schrijver een sportman op 
en top, bokser, atleet, zwemmer en waagde zich aan duatlon en triat-
lon. Hij gaf aan onze recratiesporters indertijd initiatie speerwerpen. 
Ook is er het verlies van Willy Vermoesen , die zich met hart en ziel 
als ondervoorzitter van de Hekelgemse atletiekclub ingezet heeft en 
de drijvende kracht was bij de aanleg  van de piste op het domein 
Verbrugghen. 

Een mensenleven is zo wonderlijk, zo onbegrijpelijk. We moeten dit 

leren aanvaarden en met onze recreatiesport zetten wij allen aan 

dieper en vreugdevoller te gaan leven. 

                                                                                      Leo 
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GEDACHTENIS AAN HERMAN VAN SCHUERBEEK (1951-2015) ALS ATLEET 
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Langzaam ben je moegestreden, 

Stilletjes van ons heengegaan, 

Maar je groet inzet en levenskracht 

Zullen ons steeds voor ogen staan 
 

Mooier verwoording voor het leven van Herman Van Schuerbeek 
kon er niet gevonden worden. 
Eens was Herman de propagandist voor de vrije atletiekbeoefening. 
We hebben schone herinneringen aan hem. 
De naam van Herman Van Schuerbeek zal steeds verbonden blij-
ven aan de legendarische “Cross der Jongeren”, de massacross 
van Vlaanderen. 
Samen met Albien Van Holsbeeck mochten zij spreken over “hun 
cross”. 
 

Loopmikrobe 
Gedurende zijn legerdienst in Delbrück (Duitsland) kreeg Herman 
de loopmikrobe te pakken toen hij deelnam aan de gevechtstesten 
en de fameuze “cross Piron”. 

In 1971 volgde een eerste deelname aan de Cross der Jongeren in Waregem en eindigde hij 8ste in de 

categorie van de niet-aangeslotenen 18-25 jaar. In 1972 mocht hij zich verheugen in een 13de plaats. 

Vrije atletiekbeoefening. 
Niettegenstaande heel wat aanbod, wenst Herman zich niet te laten aansluiten bij een atletiekclub. Zijn 
eigen commentaar in een later interview luidde: “Wanneer ik voor een club en bij de aangeslotenen loop, 
dan zal het voor mij geen ontspanning meer zijn, want dan moet ik beginnen op zijn minst met tweemaal 
daags te trainen en dan heb ik en mijn gezin er ook niks aan en word ikzelf een slaaf van de sport”. 
Alleen oefen crossen en de “Cross der Jongeren” werden aldus zijn enige competitiemogelijkheden. 
Dank zij intense training lukte hij in 1974 en legde als nummer drie beslag op een podiumplaats en het ging 
steeds maar crescendo en in 1975 oogstte hij zilver. 

Toen volgde de voorbereiding naar de top in 1976 en dat werd één van zijn mooie momenten. 

De grote dag 
Hij wist zich gesteund door oud-atleet en trainer Frans Wille, die hem met zoveel geduld had voorbereid op 
die memorabele dag: zondag 7 november 1976. 
Nochtans kondigde de namiddag van het gebeuren zich verschrikkelijk rot aan. Enthousiaste supporters 
hadden een ganse  voormiddag borden en spandoeken geschilderd om Herman gans de omloop aan te 
moedigen. Maar er was een kleine misrekening geslopen in het maken ervan, want geen enkele wagen 
kon het gefabrikeerde transporteren. Stom, maar alles moest uiteindelijk onbenut blijven in Essene en 
Hekelgem. 
En dan kregen we tot overmaat van ramp een lijkbleke en hypernerveuze Herman aan de inschrijvingstafel 
te zien. Was dat wel de atleet die we straks op ’t podium wensten? 

“ Een ganse week niet geslapen” gaf hij als uitleg. Trainer en vriend Frans Wille nam hem onmiddellijk 

onder zijn hoede, zodat niemand verder de gelegenheid kreeg naar de toestand van Herman te informeren. 

Zij begonnen aldra hun opwarmingsoefeningen. 

Vijf minuten voor de start echter grote paniek in ’t kamp van de Van Schuerbeekvrienden. Waar zijn Her-
man zijn spikes?  Het werd een klopjacht van jewelste naar Louis de broer van Herman, toen bleek dat hij 
zich ontfermd had over het schoeisel en zich ergens op de omloop bevond. Gelukkig werd hij tijdig opge-
spoord en met hem de spikes. 



Gerustgesteld werd Herman nog menig schouderklopje gegeven. Dit was het laatste dat men voor hem kon 
doen, want dan stond hij alleen in de grote arena. 
Het werd spannend, want na een kilometer wedstrijd vanaf de tribunes nog steeds geen zekerheid omtrent 
de positie van Herman. Het onthutsend nieuws werd verspreid dat hij niet vooraan was, nochtans had zich 
een bepaalde atleet losgegooid. De speaker had immers een andere naam uitgebazuind, niettegenstaande 
iemand met een verrekijker, overtuigd was dat het Herman was. Inderdaad het was Herman die zich reeds 
een straat had afgescheiden.. 
Bij de aankomst verdrongen zich de familieleden en supporters rond het podium, ook een gelukkige Frans 
Wille. Maar plots werd deze brave rijkswachter diep ongelukkig toen hij in de verte een startschot hoorde, 
de start voor de seniorenwedstrijd. “Ik ben vergeten te starten” riep hij verschrikt uit. Toen werd er door de 
Hermanvrienden na zoveel “stress” eens echt ontspannend gelachen. 
 

Ontspanning. 
In 1978 kreeg men in de “cross der jongeren” de gelukkige geboorte van de categorie 26-39 jarigen en daar 
werd Herman eveneens primus. Hij zette zijn zegeroes verder in 1980. In 1982 stond hij nog als derde op ’t 
ereschavotje. 
Voor Herman bleef later het lopen ontspanning en genieten van de natuur en de vele eenvoudige dingen als 
bijdrage tot een gelukkige levenswijze. In hem zagen we eerder een model van meditatie loper. 
Aan Herman hebben we inderdaad mooie herinneringen. 
 Hijzelf bleef door leven niet gespaard, vooral het verlies van zijn dochter Nele kwam hard aan. Aan zijn 
echtgenote Nicole en zoon Hans wensen wij veel sterkte toe. 
Zelf wenste hij bij zijn uitvaart op 18 juli in Essene geen bloemen of kransen maar suggereerde eventueel 
vrijblijvend een gift aan de stichting “Kom op Tegen Kanker” Op rekeningnr.  be45 0000 0000 8989. 
                                                                                                                                                tekst: Leo de Ryck) 
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2de medewerkersweekend Affligemloop  

Voor de tweede keer op rij gingen we met de medewerkers van de 6de Affligemloop op weekend.  
Dit jaar waren  niet naar de Ardennen,  maar kwam onze Kust aan bod. We trokken er van vrijdagavond 18 
september tot  zondag 20 september met bijna 40 ARS’ers op uit. Vrijdagavond arriveerden we gezin per 
gezin in vakantiecentrum Hoge Duin te Oostduinkerke.  
Na een nachtje slapen, een ochtendloop van 7,5 km.   
Na een stevig heerlijk ontbijt met allen duin op,  duin af. Deze wandeling van 14 km bracht ons langs Oost-
duinkerke dorp,  Koksijde en terug. Prachtig genieten van de natuur aan onze Belgische Kust en dit met een 
vooruitziende gids Hugo.  
Af en toe de innerlijke mens van spijs en drank voorzien werd uiteraard ook niet vergeten. Na deze wande-
ling was het tijd voor het groepsdinner, dans en drank…. tot de vroege ochtend. Kirr, bacardi en andere 
geestrijke dranken à la DJ Hugo brachten de nodige sfeer.  
Of was het vrij podium met Robert en zijn 
vocals die de sfeer ‘zommers zwoel’ maakte.  
Onze bewegingscoach Johan  was ook van 
de partij.  
Blijven bewegen , blijven bewegen,  niet 
stilstaan, want stilstaan is achteruitgaan.  
Zondagmorgen nog een wandeling naar het 
mondaine Nieuwpoort was het sluitstuk van 
dit weekend voor deze groep sportieve ARS-
’ers. Als we het mogen geloven komt er in 
2016 zeker opnieuw een weekend voor onze 
medewerkers.  
Wordt het opnieuw de Kust of lacht één of 
andere buitenlandse bestemming  ons toe ? 
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Na maanden trainen onder begeleiding van Stefanie, 
heeft Marleen op 27 september in Buggenhout de 
halve marathon gelopen. Ze zette daar een scherpe 
tijd neer van 2u20. Een droom werd werkelijkheid! 
Eveneens hebben Bea, Johan, Geert, Noël en Stefanie 
de halve marathon zonder veel moeite uitgelopen! 
Gefeliciteerd met deze prestatie! 
 

Anneke en André willen dit jaar aan zoveel mogelijk 
wedstrijden deelnemen. Op 27 september namen ze 
zelfs deel aan twee wedstrijden. Wat een uithoudings-
vermogen! 
 

In de maand september kwamen de medewerkers van 
de Affligemloop samen om een weekendje  te ontspannen in Oostduinkerke. Het werd een leuke en zonnige 
tweedaagse. 

 

De zonen van Riet en Bea vertoeven nooit lang in België. De zoon van Riet werkt als vrijwilliger in het buitenland, 

terwijl de zoon van Bea van vreemde oorden en andere culturen geniet. 
 

Hopelijk kan Marcel, na zijn oogoperatie, weer alles klaar en duidelijk zien zonder bril. Een spoedig herstel, Mar-
cel! 
 

Lien en Philippe zijn volop bezig met de bouw van hun huis. Spannend al die leuke vooruitzichten! 
 

Op 27 september ging de 22ste editie van ‘Free 2 Run’ van start. Veel nieuwe en bekende gezichten trokken hun 
loopschoenen aan!  We wensen iedereen veel succes! 
 

Start to Walk, onder leiding van Leo, is reeds aan zijn 4de editie toe.  
Alle mensen die houden van beweging, natuur en een vleugje geschiedenis kunnen daar hun gading vinden. 
 

Nu hij met pensioen is, komt Hubert niet meer zo vaak lopen. Hij gaat namelijk liever op reis. Het is hem van harte 
gegund! 
 

Geert De Cocker probeert zijn grenzen te verleggen. Hij is namelijk steeds op zoek naar nieuwe loopuitdagingen. 
 

‘Stefanie’ is een populaire naam in onze club.  
De dochter van Anneke heet Stephanie met een ‘ph’. De jongste jogbegeleider heet Stefanie met een ‘f’.  Juist is 
juist! 
 

Betty vindt het niet de moeite om voor 5 km haar loopkleren uit te halen. Na 5 km zijn je kleren even bezweet als 
na 10 km. Waarom dan niet meer lopen voor hetzelfde ‘geld’? 
 

Rik is nog niet zolang aangesloten bij de club, maar 
niemand onderschat hem. Ondanks zijn leeftijd en 
medische achtergrond kan hij versnellen als de beste 
en heeft hij een groot uithoudingsvermogen.  
 

Pierre blijft lopen, maar alleen als hij achteraan kan 
lopen. Daar heeft hij immers een beter uitzicht (alle 
achterwerken voor hem). Wat wil een man nog meer? 
 

Glenn is noodgedwongen gestopt met lopen bij onze 
club, aangezien hij ’s nachts werkt voor een beveili-
gingsfirma. Toch blijft hij in vorm dankzij de fitness. 
 

Gelukkig is Hugo Vermeiren weer hersteld van al zijn 

blessures. Nu kan hij terug zijn conditie verbeteren als 

jogbegeleider. 

Weetjes 
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Door te wandelen zeven jaar langer leven.  

Per dag 25 minuutjes van je vrije tijd spenderen aan een wandeling, is goed voor je gezondheid. 
Volgens een studie zou het je helpen om jong te blijven en je leven met zeven jaar te verlengen. 
Een studie op het congres van de “European Society of Cardiology”, toont aan dat regelmatig bewe-
gen het risico op hartaanvallen met de helft verkleint. 
Professor Sanjay Sharma ; die meewerkte aan het project, zegt dat we weliswaar niet kunnen vermij-
den dat we oud worden , maar dat we dat proces wel kunnen vertragen. “Met beweging koop je drie 
tot zeven extra levensjaren.  
Het is een antidepressivum , het verbetert onze cognitieve functies en er is bewijs dat beweging het 
dementieproces vertraagt”, aldus Sharma. 
Mensen die met lichaamsbeweging starten op hun 70ste, verkleinen hun kansen op 
atriumfibrilleren, een hartritmestoornis waar 10 procent van de mensen boven de 
80 aan lijden. 
De professor had nog nuttig advies voor iedereen die lijdt aan hartkwalen.  

“Mensen met hartaandoeningen wandelen beter tot het punt waarop ze wel 

nog kunnen praten, maar niet meer kunnen zingen.” 

AFFLIGEMSE RECREATIESPORT : ACTIE 1212 VOOR MUSIC FOR LIFE 

Vorig jaar was er de eerste keer het idee bij de Affligemse Recreatiesport om een actie op te zetten 
voor een goed doel.  
En zo geschiede. In de periode begin december 2014 werd een kerstsingel opgenomen door een 
aantal bestuursleden van de Affligemse Recreatiesport in het kader van MUSIC FOR LIFE.  
 

Deze kerstsingel was een echt succes.  
 

Uiteindelijk werden 185 exemplaren van deze singel verkocht, wat resulteerde in een mooie opbrengst 
voor De Valier vzw te Liedekerke. 
 

Uiteraard willen we deze gestarte traditie verder zetten en eveneens dit jaar een actie opzetten.  
We organiseren dan ook op 12 december 2015 met start om 18:30 een georganiseerde groepsavond-
wandeling met fakkels langs een aantal mooie plekjes van AFFLIGEM.  
 

De start en aankomst zal plaatsvinden ter hoogte van de zaal SANDERUS op de Bellekouter te Affli-
gem. Tijdens de wandeling en na de wandeling zullen drank 
en spijs aan democratische prijzen verkocht worden. 
 

De bedoeling is naast het sportieve en familiale vooral een 
mooi bedrag bijeen te brengen voor ons goed doel. Dit jaar 
zal de opbrengst integraal naar de instelling Zonnestraal vzw 
te Lennik gaan. 
 

We nodigen dan ook iedereen, jong en oud, familie, vrienden 
en vriendinnen, collega’s …uit om met ons op deze zaterdag-
avond in december 2015 op stap te gaan met één doel: FREE 
TO WALK FOR MUSIC FOR LIFE 2015. 
 

Verdere info en communicatie over dit event volgt de komen-
de weken. Neem gerust ook een kijkje op de website van ons 
goede doel 2015:  www.zonnestraalvzw.be 

http://www.zonnestraalvzw.be
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Er waren eens drie sportpaters   

In een interview indertijd met de Hekelgemse wielrenner  
Rik Renders (1922-2008)vertelde die vol lof over een pater  
Van Clé, waarmee hij bevriend was en die hem steunde in zijn 
sport. 
 

Rik Renders was prof tussen 1944 en 1951. Zijn beste presta-
ties waren een 3de plaats in de Ronde van Vlaanderen 1947 
en een 9de plaats in het eindklassement van de Ronde van 
Spanje in hetzelfde jaar. 
Maar wie is nu pater Van Clé? 
 

Pater Antoon Van Clé, kanunnik van de Norbertijnerabdij en 
stichter van Sporta  werd geboren op 15 juli 1891 te Meerhout 
en overleed op 19 mei 1955, op Hemelvaartdag in het Noord-
station te Brussel.  
Hij was op weg naar een Sporta-vergadering. 
 

Als we van Clé op een foto zien, glimlacht hij. Waarom? I 
n zijn geboortedorp Meerhout ligt de Monnikenhoeve, die een 
grote rol heeft gespeeld in de Boerenkrijg.  
Onder de zonnewijzer staat volgende tekst: “Zoals de zon 
bloemen kleurt, zo kleurt de lach het leven”. 

  

Ook van Clé kleurde zijn leven met een glimlach.  
Van Clé deed zijn middelbare studies aan het St.-Aloyiuscollege te Geel.  
Hij wou Scheutist worden en later missionaris in Zaïre.  
Grote teleurstelling: hij werd niet aangenomen omwille van zijn hardhorigheid. In de abdij van Tongerlo 
echter werd hij met open armen ontvangen. 
 

In 1914 wordt hij gemobiliseerd en van 1914 tot 1915 zat hij in de loopgraven rond Diksmuide. Wegens 

zijn hardhorigheid, die is verergerd aan het front, wordt hij gereformeerd.  

Maar hij weigert en mag dienst 

nemen in de ziekenhuizen en op de 

ziekentreinen.  

Een van de voornaamste activitei-

ten naast ziekenverzorging was 

soldatenbrieven smokkelen.  

Hij werd stichter en medewerker 

van verschillende frontblaadjes; 

medewerker aan de bladen 

“Vlaamse actie van het Front”,  

“De Belgische Standaard” in de 

Panne, “Ons Vaderland” in Calais, 

“De Vlaamse stem” in Londen. 
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Deed zijn plechtige geloften in Manchester in 1918 bij de demobilisa-
tie. Priester werd hij gewijd in 1920 door Mgr Heylen te Namen. 
 
Van 1920 tot 1925 maakte hij zich verdienstelijk als redacteur van 
Tongerlo’s tijdschrift. Was de graag beluisterde predikant bij retrai-
tes.  
 
Stichter van het Algemeen Eucharistisch tijdschrift, stichter van de 
Eucharistische Studentencongressen, medewerker aan de KAJ. 
 
Van 1925 tot 1930 lezen we in zijn memoires: Stichter van de 
Ruubroec-beweging, actieve medewerker van Caritas. 
 
In 1936 heeft pater Antoon Van Clé, van de Norbertijnerabdij te  
Tongerlo, de eerste stap gezet om in de sport een menselijke  

begeleiding op gang te brengen.  
 
Hij deed dit baanbrekend werk de eerste jaren vooral dank zij vele persoonlijke contacten met ren-
ners en boksers.  
 
Hij leerde hen wat in de sport 
waardevol en opvoedend is, 
wat leugenachtig en bedrieg-
lijk.  
Dit alleen maakte hem uniek. 
 
Het tilde hem uit boven de 
velen, die de sport hooguit 
als een avontuur of een 
tijdelijk gewin wensten te 
benaderen. 
 
Met zijn stichting “Sporta” 
verdedigde hij de menselijke 
waarden in de sport en in de sportmiddens zocht hij naar een dienstverlening op het menselijke, 
sociale en sportieve vlak. 

 
Nu na 70 jaar na zijn overlijden mag zijn 
voorbeeld en vooral zijn werk zeker niet 
vergeten worden. 
 

De volgende keer gaan wij het hebben 
over de twee andere sportpaters uit onze 
abdij Affligem:  
 
Dom Bertulf Bloquaux en Dom Servaas 
Visser. 
                                 
Leo 
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 Stand Regelmatigheidscriterium 
Plaats Naam Score 

1 De Nil André 25 

2 Van Hemelrijk An 22 

3 Verpaelt Betty 20 

4 Jacobs Stephanie 19 

5 Van Den Brande Eric 16 

5 Ponnet Sabine 16 

6 Van Der Borght Marc 14 

7 De Nil Mara 13 

8 Vermeiren Hugo 11 

8 Vermeiren Geert 11 

8  Huybens Marleen 11 

9 De Waele Els 10 

9 Wijnants Annelies 10 

10 Crabbé Noël 9 

10 Pessemier Johan 9 

11 Van De Velde Lars 7 

12 Beeckman Anita 6 

12 Goetvinck Stefaan 6 

13 Van Bellingen Stefan 5 

13 Neckebroeck Anita 5 

13 Raes Francis 5 

13 De Graeve Nathalie 5 

14 de Laat Stefanie 4 

15 De Rybel Machteld 3 

15 Follet Erik 3 

15 Stassijns Hans 3 

15 De Nil Daan 3 

15 Bellemans Riet 3 

16 Jacobs Casper 2 

16 Van Holsbeeck An 2 

16  De Greve Petra 2 

16 Vandermeeren Pierre 2 

16 Meysman Marcel 2 

16 Verpaelst Arno 2 

16 Bornauw Sofie 2 

16 Popescu Manuela 2 

16 Van Nieuwenhove Bea 2 

17 Vermeiren Yoni 1 

17 Cuveliers Anouk 1 

17 Braux Ine 1 

17 Ruysseveldt Noa 1 


