Ons Loperke

België-Belgique
P.B. - PP
1790 AFFLIGEM
BC 31495

Driemaandelijkse uitgave
sep, okt, nov. 2016
7° jaargang Nr° 25
Verantwoordelijke uitgever:
Leo De Rijck
Blakmeers 78
1790 Affligem
Erkenningsnummer P912679

TEN GELEIDE
Dit is ons 25ste nummer van “Ons Loperke”. In dit zilveren jubileumnummer hebben wij het hoe dan ook over ons lopers en wandelaars.
Vanzelfsprekend hoort daar weeral het wel en wee bij.
Als we achteruitblikken dan noteren wij sedert de uitgave van ons
laatste nummer het pijnlijk verlies op 25 juni van Marie-Louise De
Cock, moeder van onze trouwe loopsters An Van Hemelrijck en grootmoeder van Stephanie Jacobs.
Dezelfde dag verloor Bea Van Nieuwenhove ook haar moeder Paula
Huybrecht.
We bieden beide families onze oprechte deelneming aan.
En dan komt er op zondag 21 augustus in de namiddag het verschrikkelijke bericht dat onze gemeentelijke sportfunctionaris Ilde Cleemput
in Hofstade verongelukt is.
Ongelooflijk, we kunnen het nog steeds niet vatten. Haar laatste afspraken waren er ook gaande naar onze Recreatiesport: druk en tekst
van onze flyer en affiche voor de 24ste free to run en 5de start tot run.
We waren immers haar paradepaardje.
Ze wist dat ze op ons kon rekenen en deed in haar laatste levensdag
nog een warme oproep om hulp te bieden met de scholenveldloop op
vrijdag 23 september.
Laat ons de mooie herinneringen aan Ilde koesteren en onze dank
betuigen door haar werk en voorliefde voor de recreatiesport verder te
zetten.
We dragen immers dezelfde idealen als Ilde namelijk iedereen aan het
sporten te brengen en onze inzet voor de recreatieve sportbeoefenaar.
We zullen doorgaan en kracht putten uit haar voorbeeld.
Leo
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AFSCHEID VAN SPORTFUNCTIONARIS ILDE CLEEMPUT

Onze gemeentelijke sportfunctionaris Ilde Cleemput(41) kwam op zondag 21 augustus te Hofstade om het
leven ten gevolge van een tragisch ongeval.
We zullen haar hard missen. Ze spande zich vooral in voor de recreatieve sportbeoefening en wilde iedereen met haar gedrevenheid aanzetten om te sporten. Van de scholencross maakte zij een klassieker in de
gemeente., waarbij zowel ouders als leerlingen meelopen.
Haar creativiteit en inzet kwamen duidelijk naar boven in de cluster vrije tijd. Zij was ook de spilfiguur in de
acties rond preventie en gezondheid, organisatie Affligem kermist en de operationele kracht achter het nieuwe registratiesysteem.
Inzet voor sportraad, sportzaal en sportbeleid waren haar prioriteiten. Zij was ook lid van WTC “De Blok”,
Atletiekvereniging “Eendracht Aalst” en “Aalsters Swimming Team”.
We kunnen als organisatie geen grotere eer aan Ilde betuigen dan haar werk, haar bijdrage aan de sportbeoefening in Affligem verder te zetten.
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OPGELET VOOR BERENKLAUW
De berenklauwen groeien wederom weeldering in de bossen. Wandelaars en joggers let op want ze bezorgen brandwonden en zijn giftig.
De berenklauw kan brandwonden veroorzaken
Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming.
Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden en genezen pas na 1 à 2 weken.
Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten.
Het sap van de berenklauw is ook giftig!
Er zijn al mensen gestorven nadat een kleine hoeveelheid van het giftige berenklauwsap in hun lichaam
terechtkwam via hun mond. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen permanente
blindheid ontstaan.
Wat doet u na contact met de plant?
De beste behandeling is dat je direct de huid wast, waar er contact met de plant is geweest. Wees hierbij
niet te zuinig en neem het zeker voor het onzekere. Je kan dat wassen gewoon met water en zeep doen.
Daarnaast moet je ook een week lang contact met direct zonlicht vermijden. Heb je eenmaal de gevreesde
blaren en brandwonden, dan moet je die behandelen alsof het gewone brandwonden zijn. Je kunt hiervoor
de bekende brandwondenzalf gebruiken en de wonden verbinden. En bij twijfel gewoon de huisarts raadplegen. Mochten je ogen in contact zijn gekomen, dan moet je je ogen heel veel spoelen.
Voorkomen van wonden
Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker voor de verwondingen die je van een berenklauw kunt
oplopen. Ga je tuinwerk doen in de buurt van een berenklauw, zorg dan dat je goed gekleed ben. Zorg dat
alle huid goed bedekt is en ga erg voorzichtig te werk. Het liefst bescherm je je ogen met een veiligheidsbril.
Kinderen en de berenklauw
Kinderen moeten alles nog leren, dus daar gaat het vaak mis met de
berenklauw. Daarbij zijn de meeste kinderen avontuurlijk ingesteld
en zoeken ze vaak de gekste plekken op.
Stukjes niemandsland met veel begroeiing zijn dan bij uitstek interessant. Helaas vind je daar ook vaak deze gevaarlijke plant. Daarom is het zaak om je kinderen bekend te maken met de plant. Gelukkig is het uiterlijk goed herkenbaar. Zorg ervoor dat je kinderen
de plant kennen en voorkomen dat ze hem aanraken. Dit kan een
hoop ellende voorkomen
Opgeruimd staat netjes
Weet je ergens berenklauw te vinden in de buurt, kijk dan of daar
niet iets aan te doen is. Haal de plant weg, of laat het weghalen.
Bijvoorbeeld door de gemeente, wanneer het op gemeentegrond
staat. Staat de plant op andermans terrein en is die plek gemakkelijk
toegankelijk dan kun je vriendelijk vragen of de planten daar weggehaald kunnen worden.
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Een gesprek met… Sebastiaan
Jong of oud? Op lopen staat geen leeftijd. Dat onze club ook jeugd
aantrekt bewijst de 11-jarige Sebastiaan. Samen met Conrad is hij
één van de jongste ARS-leden. In volgend gesprek legt Sebastiaan
zijn sportieve ziel bloot.
Sinds wanneer loop je?
Ik kon pas lopen toen ik 18 maanden was. In de lente van 2013 ben
ik samen met mijn mama naar de Free 2 Runsessies gegaan. Dat
was toen in domein Verbrugghen onder leiding van Eric. Die eerste
serie lessen vond ik soms zwaar, maar ik hield vol en liep dat jaar
zelfs de Affligemloop. In de herfst en winter liepen we niet, maar de
lente erop begonnen we opnieuw. Zo gaat het al enkele jaren.
Hoe ben je bij de Affligemse Recreatiesporters terechtgekomen?
We ontvingen al enkele jaren het flyertje van ARS met de uitnodiging
om mee te doen aan hun Free 2 Runsessies. Mama had al eerder
eens de sessie doorlopen, maar was gestopt toen ze zwanger was
van mijn broer Jonathan. Toen Jonathan een paar jaar ouder was, is
ze herbegonnen. Toen ik groot genoeg was (8 jaar), mocht ik mee.
Doe je nog andere sporten?
Ja, toen ik 8 jaar was, ben ik begonnen met tennis. Dat doe ik nu nog steeds. Vorig jaar ben ik ook gestart
met turnen. Dat wil ik graag dit jaar opnieuw doen.
Hoe voel je je in de ARS-groep?
Ik voel me goed binnen de groep. Het is leuk om er mensen van verschillende leeftijden te ontmoeten. Het
is ook fijn als Conrad er is. Tijdens de Free 2 Runsessies is Eric een toffe kameraad geworden. Ik keek
steeds uit naar de volgende training. Nu lopen we 5 km, met telkens een andere groep. Allemaal toffe,
vriendelijke mensen.
Wat wil je dit jaar nog bereiken op
loopvlak?
Dit jaar wil ik liefst niet stilvallen in de
herfst, maar verder opbouwen naar
7,5 km. Ik vind lopen bij ARS zo leuk
dat ik er al over heb gesproken in de
klas. Voor mijn spreekbeurt heb ik
toen Eric geïnterviewd... en nu word
ik zelf geïnterviewd door en voor
ARS. Hoe cool is dat!
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Onze zwarte populier.
Affligem is sedert 2009 een geklasseerd
monument rijker en vermoedelijk kortelings een volgende.
Het betreft zwarte populieren.
De reeds geklasseerde zwarte populier
(populus nigra) staat aan de provinciegrens (Molenberg/Romeinseweg)
Deze boom heeft een artistieke waarde,
hij vormt een belangrijk beeldbepalend
object in de ruime omgeving dat mede
ondersteund wordt door zijn omvang en
mooie representatieve vorm.
Heeft een wetenschappelijke, historische,
volkskundige en sociaal-culturele waarde.
Het is ook een grensboom die de administratieve grens tussen de provincies Vlaams-Brabant en OostVlaanderen bepaalt.
Ik weet het, onze wandelaars en lopers hebben al tot vervelens toe mij met lof horen spreken over mijn
lievelingsboom en menige wandeling en loopparcours stippel ik langs daar met plezier uit om hen eveneens
deze zeldzame boom te laten bewonderen.
Maar er staat hen binnenkort nog wat anders te wachten.
Langs het roofridderspad in het GNOP-gebied( omgeving Domentse bossen Bleregem) werd door het instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) een genetische analyse uitgevoerd naar een imposante populier.
We hebben hier inderdaad te maken met een bijzonder zeldzame populier, een van de meest bedreigde boomsoorten in Europa en bijna uitgestorven in Vlaanderen.
Deze zwarte populier heeft bovendien een genetisch profiel dat
nog niet gekend was bij INBO. Fantastisch nieuws dus !
De onderzoekers van het INBO vonden bovendien aan de ander
kant van de weide nog een tweede zwarte populier , een jonger
exemplaar met hetzelfde genetisch profiel als de oude boom.
Deze boom heeft zijn historische waarde als hoekboom, aangeplant op de hoek van drie percelen.
Affligem mag trots zijn op zo’n uitzonderlijke boom in haar
GNOP-gebied!
En beste wandelaars en joggers jullie zullen nog menig keer mij
vol bewondering horen spreken over mijn lievelingsbomen…
misschien tot vervelens toe.
Mea culpa.
Leo
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Stand regelmatigheidscriterium
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14
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Ponnet Sabine
Van Der Borght Marc
Vermeiren Hugo
Beeckman Anita
Van Bellingen Stefan
Van Hemelrijck An
Verpaelt Betty
Huybens Marleen
De Graeve Nathalie
Crabbe Noel
Jacobs Stephanie
Pessemier Johan
De Nil André
Goetvinck Stefaan
Van Den Brande Eric
Van Nieuwenhove Bea
De Waele Els
De Ro Glenn
Raes Francis
De Nil Mara
Van Holsbeeck An
Bellemans Riet
De Nil Daan
Crabbe Tom
Van Vaerenbergh Eva
Vermeiren Geert
de Laat Stefanie
De Schrijver Christiane
De Croes Marijke
Stassijns Hans
Follet Erik
Neckebroeck Anita
d' Hoe Luc
t Kint Peter

25
24
23

23
22
20
20
18
18
18
13
10
8
8
8
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
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Trans Andes motor challenge (vervolg)
Dag 9 , Copacabana (3800m) Bolivia naar Coroico (1800m) 125 km.
Onze eerste nacht in Bolivia. Tijdens het avondeten is de
elektriciteit uitgevallen in de hele stad. Deze morgen was
er nog steeds geen licht. Gelukkig had het hotel een
noodgenerator voor de gemeenschappelijke delen en
was een klein ledlampje op batterijen de oplossing op de
kamer. Na het ontbijt willen we op onze nu Boliviaanse
motoren richting La Paz en Coroico vertrekken en al snel
blijkt dat deze motoren niet nagekeken zijn voor vertrek.
Alhoewel het op zich goede machines zijn werden we al
snel geconfronteerd met allerlei technische mankementen
(niet werkende koppelingen, losstaande bediening, dubbel geplooide benzineleiding, losgekomen oliekarterstop ...) in totaal waren er op 7 van 14 motoren interventie's nodig tijdens de eerste rit. Daar bovenop waren er nog 2
lekke banden. Gelukkig is Diego, de Boliviaans technieker snel en bekwaam. Door al dit hebben we toch wel veel tijd
verloren en hebben we enkel Coroico kunnen bereiken bij daglicht door de lunch over te slagen. Het eerste stuk ging
langs de oevers van het meer waarna we het op zijn smalste stuk overgestoken zijn met een veerpontje in San Pedro de
Tequina, vervolgens verder langs de andere oever en later dwars door El Alto en La Paz. De combinatie van chaotisch
verkeer en extreme luchtvervuiling heeft dit niet tot het aangenaamste stukje van de rit gemaakt. De weg van La Paz
naar Coroico heeft echter alles dubbel en dik goed gemaakt. Na alle wonderbare panarama's van deze reis heeft dit ons
toch nog echt kunnen verbazen. We reden onder andere boven
de wolken (net of je in het vliegtuig zit) in deze tropische vallei
met steile wanden en ongelooflijke vergezichten. Ons hotel staat
hoog tegen de bergflank zodat we ook vanuit onze kamer van
dit wonder kunnen blijven genieten. Om hier te komen zijn we
over de beruchte "Death Road" ,nu de nieuwe geasfalteerde
versie, gereden. Bij goed weer gaan we overmorgen terug naar
boven over de oude onverharde versie. Morgen hebben we een
rustdag hier in Coroico die we goed kunnen gebruiken. Er moet
trouwens ook nog wat was gedaan worden.
Dag 10, Coroico (1800 m) rustdag.
Vandaag is het rustdag, laat opstaan, lekker lang ontbijten en in het zonnetje van het uitzicht genieten. Over het eten valt
in Zuid-Amerika trouwens helemaal niet te klagen. Ik vrees wat bijgekomen te zullen zijn. In de namiddag gaan er een
aantal mensen via een 3 delige zipline op een paar honderd meter hoogte over de vallei zoeven, spectaculair!
Coiroco heeft een heel leuke Plaza de Armas met de nodige restaurants en drankgelegenheden. Na het avondeten en
een paar pintjes gaan we niet te laat naar bed want morgen gaat het via de oude, echte "death road", terug naar boven
waar we best voor 10 uur aankomen om de mountainbikers te vermijden die dan in groten getale "down hill" komen en
een extra gevaar opleveren.
Dag 11, Coroico (1800 m) La Paz (3800 m) 100 km
Rond 7u30 gaan we op pad. We moeten vandaag over de enige echte "Camino de la muerte" terug naar boven naar La
Paz. Vanaf het hotel gaat het over een heel steile weg met kinderkopjes naar beneden tot aan de rivier en daar begint
het. Op deze weg moet je uitzonderlijk links rijden, dit omdat de bestuurder in een auto links zit, waardoor hij bij het
kruisen van een ander voertuig goed zicht heeft op de afgrond naast hem. Dit is voor ons gunstig omdat we in geval van
een tegenligger aan de kant van de bergflank rijden. Eerst is de weg, alhoewel onverhard, nog vlak en redelijk breed.
Toch wordt de afgrond steeds dieper en steiler. Stilaan wordt het wegdek wat slechter en smaller maar nooit extreem.
Het is vooral kwestie van op de weg te blijven en niet in de afgrond te sukkelen. Marc en Free zijn meer gewoon dan dit.
Ze vallen dan ook op door hun ervaring op offroad trajecten.
Onderweg zien we meerdere gedenkens voor degenen die het niet overleefd hebben, vooral dan in de tijd toen de nieuwe weg nog niet bestond en dit een druk bereden weg was door zware trucks. We passeerden ook een monument voor
de slachtoffers van de voormalige dictatuur. Tegenstanders werden hier simpelweg in de honderden meters diepe ravijn
gegooid. Ook een gedenkteken voor een verongelukt motorrijder viel op : het was gemaakt uit een ketting en andere
onderdelen.
Voor de aanleg van de nieuwe weg verongelukten hier tot 300 slachtoffers per jaar, vooral omdat zware vrachtwagens
en bussen elkaar moesten kruisen, wat niet altijd goed afliep.
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Dag 12, La Paz (3800 m) Ururo (3800 ) 225km.
Vanmorgen vertrokken we pas om 11 uur. We moesten dus niet vroeg op, wat goed uitkwam want ik heb deze nacht
bijna niet geslapen bij gebrek aan (frisse) lucht. Enkel tussen 5 en 9u geslapen, voor de rest rondgelopen en met de
nachtreceptionist Spaans geoefend. La Paz ligt in een oude vulkaankrater en het bovenliggend gedeelte heet El Alto.
De stad en El Alto uitgeraken met onze grote bende motoren was weer geen sinecure. Met veel geduld tussenwringen
en door het rood rijden (iedereen doet dat hier) is het toch gelukt zonder ongelukken. De rest van de weg was nogal
eentonig, 200 km over een 4 vaksweg met max. 80 km/u. We hebben er dan maar 110 van gemaakt. In het mijnstadje
Ururo (tinmijnen) is verder weinig te beleven. We zullen ons met een pizza moeten tevreden stellen voor het avondeten.
We moeten morgen toch vroeg op voor de lange rit naar de zoutvlakten van Uyuni.
Dag 13, Ururo (3800m)Garci Mendosa(3800m) 300km
Alhoewel Ururo weinig betekent op toeristisch vlak bleek het 's avonds
toch druk en levendig in het centrum waar we een lekkere pizza gegeten hebben. Vanmorgen waren we weeral vroeg op weg naar de
zoutmeren. Behalve de laatste 60 km was de weg goed berijdbaar en
konden we goed opschieten over de Alti Plano, de grootste hoogvlakte
van de wereld. Onderweg kwamen we voorbij een grote meteoorkrater. Dat moet nogal knal gegeven hebben in die tijd. Op dit traject zijn
er eigenlijk 3 ongevallen gebeurd. De Free viel in los zand omdat hij
moest remmen voor een niet zichtbare greppel en had voor de rest
van de reis last van een pijnlijk been. Marc viel in een hoop los zand dat over het asfalt gewaaid was en bleek later zijn
voet gebroken te hebben. Een van onze Engelse vrienden viel ook op een stuk weg met veel los zand en brak zijn
sleutelbeen, voor hem was het gedaan met motorrijden, hij werd voorlopig verzorgd in Uyuni en heeft de rest van de
tocht in de auto meegereisd. Het venijn zat hem echter in de staart. Het laatste stuk ging over de allerslechtste wegen
die ik ook gezien hen. Het was een combinatie van putten builen los zand en lange stukken wasbord. Uitgeput bereikten
we eindelijk ons hotel gebouwd uit zoutblokken, alles : de muren, bedden, sommige stoelen enz... . Vanuit het hotel
hadden we een prachtig overzicht over de salar. We zagen ook tegelijker tijd de zon in het westen ondergaan en de
volle maan in het oosten opkomen, heel speciaal. Daar er weer wat miNa de lunch ging het verder over het zout naar
het Dakar monument, opgericht in 2014 om de Dakar rally te verwelkomen die nu in Zuid-Amerika word gereden. Na
wat foto's en een sigaretje voor sommigen ging het alweer verder door naar het treinen kerkhof in Uyini net buiten de
zoutvlakte.
s bleek te zijn met de reservatie's moesten drie mensen in een ander hotel slapen een 10 tal km verderop. Zij hadden al
een eerste ervaring met over het zout rijden en dan nog wel bij het licht van de volle maan.
Dag 14, Garci Mendoza (3800m) Uyuni 3650 m) 200km.
Eindelijk kunnen we het gigantische zoutmeer op, 10500 km² oppervlakte op een hoogte van 3650m. De eerste kilometers rijden we voorzichtig omdat je hoofd je probeert wijs te maken dat je in gesmolten sneeuw rijdt. Na een paar bochten en een paar keer remmen dan maar de blik op oneindig gezet, letterlijk, en het verstand op nul. Zo gaat het prima
en al snel scheuren we over het zout aan meer dan 100 km/u.
Onze eerste stop was aan het cactuseiland ergens midden in de zoutvlakte. We drinken er alvast een kop koffie en
hebben een van bovenop het eiland een mooi zicht op de uitgestrekt zoutvlakte.
Dag 15, Uyuni (3800m) Potosí(4100m) 200 km.
We reden eerder langs de Kings Road en de Queens Road. Vandaag gaat het langs de Prins'es Road. Dit zijn tolwegen
die in redelijk goede staat van onderhoud zijn. De weg naar Potosí is in prima staat alleen lopen hier nogal wat lamas,alpaca's en vicuña's in het wild rond. Ik ben er van overtuigd dat geen enkele Boliviaan het verkeersreglement kent,
als dat al zou bestaan. Niemand is hier echter zo zot om vanachter een rots vlak voor een motor die aan 120 komt
aangereden de weg over te lopen, awel die lamabeesten en consoorten doen dat begot wel. Het is hier dus uitkijken
geblazen want die beesten hebben meestal nog de kleur van de achtergrond.
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Voor de rest was dit wel een mooie motorrit met veel mooie bochten in een fantastisch kader. Tegen de middag waren we al in ons hotel. We hebben dus nog
de hele namiddag om rond te kijken. Potosí is de hoogste stad ter wereld met
meer dan 100000 inwonders en was ooit de rijkste stad ter wereld want de Spanjaarden hadden hier zilver gevonden. Dit zilver vervoerden zij met hun zilvervloot
naar Spanje. Helaas voor hen heeft onze (in die tijd) landgenoot Piet Hein die
zilvervloot in de buurt van Cuba beroofd in opdracht van de Nederlanden. Die
zilvermijnen zijn te bezoeken door mensen die geen problemen hebben met
smalle lage en donkere gangen, de meerderheid van onze bende motards is dus
niet gegaan.
wordt vervolgd

