
1 

TEN GELEIDE 
 

Onze 20ste “Free to run” en onze 2de start to walk zitten erop. We 
mogen wederom spreken van een succes. Ook kennen we de uit-
slag van ons jogcriterium. Winnaar in het klassement voor de mees-
te kilometers gelopen tijdens ons criterium 2014 werd Geert Dierickx 
en ook in de deelnames verovert hij de eerste plaats, maar moet 
toch die eer delen met een verdienstelijke Betty Verpaelt.  
Dikke proficiat aan beiden. 
 

De feestdagen komen alweer piepen. Geen innigere periode dan de 
eindejaarsfeesten. Vrolijke kerstdeuntjes, kleurrijke feestverlichting 
en gezellige kerstmarkten dompelen ons onder in een ontspannen 
kerstsfeer.  
Onze recreatiesporters nodigen wij uit op zondag 21  december a.s. 
voor onze Affligemse Santa Run om deze periode in te zetten op 
een sportieve en gekke manier met lopende Kerstmannen en –
vrouwen. 
 

Wist je dat onze vereniging van  Affligemse recreatiesporters 40 jaar 
bestaat? Dit is blijkbaar de “Archiefbank Vlaanderen” niet ontgaan 
en zij brengen ons basismateriaal in hun databank voor historisch 
onderzoek en studiewerk dat voor iedereen zal raadpleegbaar zijn. 
 

We leefden ook mee bij het overlijden op 30 juli van Luc Stassijns, 
vader van Hans en bieden de familie onze oprechte deelneming 
aan.                                                                                                Leo 
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Lopen in de regen  
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In België regent het gemiddeld 200 dagen per jaar. Als je regelmatig wilt 

hardlopen, kan je maar beter gewoon worden om in de regen te lopen. Maar 

als je gemotiveerd bent, zullen een paar druppels je niet tegenhouden. Hou 

de moed erin en volg onze tips om goed voorbereid aan de start te verschij-

nen. Want lopen in de regen is de ideale manier om je weerstand en moti-

vatie te testen. 

Lopen in de regen kan in de zomer nog wel aangenaam zijn, maar in de 

winter is dat allerminst het geval. Door de combinatie van regen en koude 

kan je lichaamstemperatuur spectaculair dalen, zelfs bij een eenvoudige 

stortbui. Als het minder dan 10° C is, moet je heel waakzaam zijn en de juiste loopkleding gebruiken om 

onderkoeling te voorkomen. 

Lopen in de regen: de juiste kleding 

Net zoals bij lopen in de kou en de sneeuw is het belangrijk om verschillende lagen loopkledij te dragen 

wanneer je in de regen loopt. Je doet er goed aan om je outfit aan te passen in functie van de duur van je 

trainingssessie en de kracht van de regen. Denk er ook aan om de volgende accessoires te voorzien: 

Een pet met klep: beschermt je tegen de regendruppels en is bijzonder han-

dig wanneer je een bril draagt tijdens het hardlopen. 

Een waterdichte, maar ademende jas. 

Een fluorescerende vest of een lampje dat je aan je riem bevestigt om 

onder alle omstandigheden zichtbaar te blijven. 

Neem zo weinig mogelijk voorwerpen mee.  

Laat je iPod thuis en zorg ervoor dat je persoonlijke  

bezittingen en je telefoon opgeborgen zitten in een volledig afgesloten zak. 

 

Je lichaam beschermen 

Vooraleer je vertrekt, moet je de zones van je lichaam beschermen waar wrijving kan ontstaan (hielen, 

oksels, borststreek,…). Gebruik een product zoals vaseline om dat te voorkomen want water maakt je 

kleren zwaarder waardoor ze irritatie veroorzaken. 

Na de loopsessie 

Wanneer je terug thuis bent, kleed je dan zo snel mogelijk uit om te vermijden dat de rest van je kleren nat 

worden. Draag zorg voor je voeten en je schoenen (in die volgorde). Controleer of je geen blaren hebt: 

de regen kan je opperhuid hebben beschadigd waardoor er wondjes kunnen ontstaan. Neem de zolen uit 

je schoenen zodat die apart kunnen drogen. Plaats daarna opgerold krantenpapier in je schoenen zodat 

ze niet vervormd geraken. (artikel uit  Decathlon)  

http://www.decathlon.be/community/tips-coaching/running/lopen-de-kou-tips-tricks/
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Weekend van ARS in de Ardennen  

Dat de Affligemse Recrea-
tiesporters echte vrienden 
zijn, werd bevestigd in een 
prachtig weekend in Den-
nenheuvel te Bomal Sur 
Ourthe / Durbuy in het 
weekend van 19 tot 21 SEP-
TEMBER 2014. 
 

Tijdens de 5de Affligemloop 
groeide de idee, om als be-
danking  van de medewerkers 
voor de prachtige organisatie 
van deze loop,  op weekend 
te gaan. 
 

Als bestuurslid van de ARS stelde ik het vakantiehuis Dennenheuvel voor.  
Na een eerste prospectie begin augustus 2014 stelde ik vast dat dit vakantieverblijf heel wat mogelijk-
heden had voor een ‘mooi’ weekend. 
 

Uiteindelijk vertrokken we met 36 volwassenen en 7 kinderen naar de prachtige Ardennen.  
Bovendien waren de weergoden ons goed gezind want zaterdag 20 september 2014 werden tempera-
turen van 25° celsius gemeten. 
 

Het weekendprogramma bestond uit een ochtendloop van 6 km, een heerlijk ontbijt en nadien met 
gids Johan en Philippe een wandeling van 15 km langs de mooiste plekjes van Bomal-Sur-Ourthe. 
 

In de namiddag een bezoek aan de kleinste stad van Belgie – Durbuy.  
Een bezoek aan de huisbrouwerij van de Compte D’Ursel (beheerder van het kasteel van Durbuy) een 
gidsbeurt langs het oude stadsgedeelte van Durbuy. 
 

’ s Avonds een uitgebreid avondmaal dat afgesloten werd met vermaak en dans voor jong en oud met 
DJ Hugo en jawel ook verschillende verrassingsacts van zeer speciale gasten …….. 
 

Na laat slapengaan, vroeg opstaan om het 
ontbijt van de tweede dag aan te vatten.  
Sommigen brachten een bezoek aan de rom-
melmarkt, anderen zakten af naar Durbuy, 
maar één ding staat vast… 
  
Dit initiatief was een succes en is zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 

2015 wordt het jaar van ARS aan de kust. 
Wenkt nadien het buitenland….. ? 
 

Hier vind je alvast wat foto’s om mooie herin-

neringen op te roepen of de afwezigen echt 

goesting te laten krijgen. 
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ONZE WENSEN 

Ho, ho, ho… Beste sportvrienden 

Van harte ben je uitgenodigd op onze Affligemse Santa Run van zondag 21 december 2014. 

Net als de vorige jaren zetten wij de kerst- en Nieuwjaars periode in op een sportieve en gekke manier met 

lopende Kerstmannen en –vrouwen. 

Afspraak : Dachterdeer  Langestraat  Hekelgem om 9u30 

Kledij : Kerstplunje of andere originele kostumering. 

Kerstloop en Kerstwandeling: afstand 3 km of iets meer. 

Iedere deelnemer ontvangt bij aankomst 1 gratis drankbonnetje. 

Bij aankomst: gezellig samenzijn, uitreiking prijzen beste kostumering en  

winnaars loopcriterium.  

We hopen alvast op uw deelname aan deze sfeervolle en plezierige ontmoeting. 

Beste recreatiesporters 
 

Vooreerst geniet nog van de gezellige en deugddoende Kerstdagen. 

Voor 2015 wensen we jullie veel sportvreugde.  

We wensen als toffe sportmensen onder elkaar jullie lieve snoet nog lang te zien op het domein en bij onze 

indeweekse trainingen en bij de wandelingen. 

Kom bij ons om te ontspannen, jullie zorgen te vergeten en moedig anderen aan.  

Bovendien is het bij ons vrijwilligerswerk en aldus alles gratis. Waarom zou men moeten betalen om te 

sporten en gezond te gaan leven?  

Bij ons kun je uw batterijen opladen voor een ganse week met te lopen of te wandelen in de natuur. 
 
We wensen jullie en familie het allerbeste toe in 2015 met het volgend versje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Namens het bestuur van de recreatiesporters. 

 

Wat licht in momenten van zorgen 

Wat hoop en wat uitzicht voor morgen 

Wat warmte in kilgrijze dagen 

Een antwoord op jullie twijfels en vragen 

Wat zachtheid als woorden te hard zijn 

Wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn 

Wat rust te midden van het werk 

Wat stilte, het maakt jullie sterk 

Een hand die jullie  verder geleidt 

Een stralende glimlach die jullie vrienden verblijdt 

Een bloem om jullie dagen te kleuren 

En een vriendelijk gebaar om weer op te fleuren.   
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Plaats Naam Score 
1 Dierickx Geert 365,15 km 

2 Verpaelt Betty 196 km 

3 Vermeiren Hugo 166,4 km 

4 Vermeiren Geert 145,3 km 

5 Ponnet Sabine 139,8 km 

6 Van Hemelrijk An 139,2 km 

7 Pessemier Johan 112,1 km 

8 Jacobs Stephanie 108,6 km 

9 Goetvinck Stefaan 102,5 km 

10 Van Bellingen Stefan 102,3 km 

11 Crabbe Noël 94,9 km 

12 De Waele Els 92,2 km 

13 Huybens Marleen 86,1 km 

14 Van Den Brande Eric 84,3 km 

15 Stassijns Hans 54,4 km 

16 Van de Velde Lars 35,4 km 

17 Raes Francis 32 km 

18 Hermans Pascal 26 km 

19 Neckebroeck Anita 22 km 

20 De Kerpel Glenn 21,1 km 

20 Meysman Marcel 21,1 km 

21 De Greve Petra 19,1 km 

22 Verpaelst Arno 17,4 km 

22 De Nil André 17,4 km 

23 Van Der Borght Marc 15 km 

24 De Nil Mara 8,6 km 

25 Verpaelst David 8,5 km 

26 Banck Marc 5 km 

26 Van Linthoudt Hilde 5 km 

26 De Muyter Brigitte 5 km 

26 De Meersman Jens 5 km 

26 Van Nieuwenhove Wout 5 km 

26 Van Nieuwenhove Stef 5 km 

27 De Nil Daan 0,4 km 

Jogcriterium  - Afgelegde kilometers 
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Jogcriterium Affligemse Recreatiesporters 

Pas is ons jogcriterium afgelopen of onze agenda kondigt voor 2015 al een 
nieuwe uitgave aan.   In totaal namen 34 lopers deel aan ons criterium 2014 
alwaar Betty Verpaelt  en Geert Dierickx de uiteindelijke winnaars werden met 

een deelname aan 26 van de 27  joggings.      

Winnaar in het klassement voor de meest gelopen kilometers tijdens ons criteri-

um 2014 werd Dierickx Geert met 365,15 km.  

Om deel te nemen aan het criterium 2015 volstaat het nu ook om aan zoveel 
mogelijk wedstrijden uit onderstaande lijst deel te nemen.  Elke deelname aan 
een wedstrijd van dit criterium levert één punt op.  

De enige vereiste is dat men moet ingeschreven staan onder onze clubnaam ARS en de wedstrijd moet 

uitgelopen worden.   

Medewerkers op onze jaarlijkse Affligemloop hebben eveneens recht op één punt.    

Op het einde van het jaar tijdens onze Kerstloop wordt de winnaar dan gehuldigd en ontvangt deze een 
aankoopcheque ter waarde van 125 euro. Bij een gelijkstand zal het prijzengeld verdeeld worden onder de 

winnaars.  De stand van het criterium zal steeds gevolgd kunnen worden op onze site.   

Nieuw voor het criterium van 2015 is dat er geen klassement meer zal zijn voor de gelopen afstand.   

Ook dit jaar mogen alle deelnemers die minstens 10 joggings meelopen een prijs in ontvangst nemen. 

Ook in 2015 nemen we met onze Affligemloop deel aan het Dendercriterium.   

Hierbij zijn 14 wedstrijden aangesloten, deze zijn in het geel aangegeven.   

Meer info hierover is te vinden op de website www.dendercriterium.be  

Weetjes 

- Tijdens het weekendje Durbuy lieten de mannen hun vrouwelijke kantje zien door zich te verkleden in een 
vrouw. 
- Philip(vriend van Lien) was een uitstekende gids in Durbuy. Hij had een prachtige wandeling van 14 kilome-
ter uitgestippeld.  
- We feliciteren Marcel met zijn prestatie. Een halve marathon lopen op je 74 ste! Chapeau. Dat verdient een 
dikke zoen en een groot applaus. 
- Bij de nieuwe Free to Run waren er weer veel nieuwe gezichten te zien.  
Wat wel grappig was dat het —aantal van gekende gezichten minder was. Allemaal de fout van de organisa-
toren van Buggenhout en Aalst! 
- Francis heeft spijtig genoeg zijn voet omgeslagen tijdens de eerste zondag van de nieuwe start. We wen-
sen hem veel beterschap! Verzorg je goed, Francis. 
- Bea haar zoon is terug van Australië. Nu kan Bea met een gerust hart gaan lopen. Hij is terug in de buurt. 
Al vindt haar zoon dit onprettig. Hij was liever nog langer in Australië gebleven. 
- Riet haar zoon blijft vrijwilligerswerk doen in verschillen-
de landen. Gelukkig blijft haar dochter meelopen. Haar 
mening is: "Zolang mijn kinderen gelukkig zijn, dan maakt 
het niet uit waar ze zijn!' 
- Een grote proficiat voor de personen die meededen aan 
de aflossing van de marathon.  
Samenwerkende vennootschap werkt soms beter dan 
enkelvoudig presteren! 
- De scholenveldloop was weer eens een succes vanwege 
de actieve begeleiding van onze leden van Free to run! 

http://www.dendercriterium.be
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 WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2015 

Datum Jogging Plaats 

Zondag 11 januari 2015 Dirk Martens Corrida Aalst 

Zondag 29 maart 2015 SolidPharmaRun Essene 

Zondag 12 april 2015 3de “Den Bos Rond” Ternat 

Maandag april 2015 9ste Roosdaalse Molenjogging Roosdaal 

Zaterdag 25 april 2015 33ste Hyacintenloop Hallerbos 

Zondag  18 mei 2015 2ste Plantentuinjogging Meise 

Zondag 3 mei 2015 30ste Dwars door Ninove Ninove 

Donderdag 14 mei 2015 23ste Denderloop Liedekerke 

Zaterdag 6 juni 2015 ’t Hol op Wambeek Wambeek 

Zaterdag 6 juni 2015 Roadjogging Haaltert 

ZATERDAG 13 JUNI 2015 6DE AFFLIGEMLOOP AFFLIGEM 

Zaterdag  juni 2015 3de  Achilles Natuurloop Opwijk 

Zondag 21 juni 2015 Kriebeljogging Lebbeke 

Zondag juni 2015 20ste Vredesboomprijzenjogging Lebbeke 

Zaterdag  juli 2015 21ste  Guldensporenjogging Opwijk 

Zaterdag  juli 2015 1ste Mort-Subite Corrida Kobbegem 

Dinsdag 21 juli 2015 32ste Dender- en Scheldejogging Dendermonde 

Vrijdag 24 juli 2015 SNA Jogging Welle 

Zaterdag  juli 2015 19de “De Ulrikse 10” Sint-Ulriks-Kapelle 

Vrijdag augustus 2015 21STE  Katharinajogging Sint-Katherina-

Vrijdag 7 augustus 2015 5de Stratenloop Denderleeuw Denderleeuw 

Zondag 16 augustus 2015 Tovenaarsloop Iddergem 

Zaterdag 23 augustus 2015 Steenbergjogging Erpe-Mere 

Zaterdag  5 september 2015 6de Chicken Run Meldert Meldert 

Zondag 6 september 2015 Muurchallenge Geraardsbergen 

Zondag 27 september 2015 7de Bosmarathon Buggenhoutbos 

Zondag 27 september 2015 Groenloop Aalst 

Zondag  oktober 2015 Jogging Dilbeek Dilbeek 

 Zondag 15 November 2015 Vredesloop Aalst 

Opgelet, sommige data  kunnen nog veranderen!!! 

http://www.everyoneweb.com/jeugddienstmeise/
http://www.run4fun.be/


8 

 

Eindstand criterium 2014 

Plaats Naam Score 

1 Verpaelt Betty 26 

1 Dierickx Geert 26 

2 Ponnet Sabine 21 

3 Van Hemelrijk An 20 

4 Vermeiren Hugo 18 

5 Huybens Marleen 15 

5 Jacobs Stephanie 15 

5 Vermeiren Geert 15 

6 Crabbe Noël 13 

7 Pessemier Johan 11 

8 Van Bellingen Stefan 10 

9 De Waele Els 9 

9 Goetvinck Stefaan 9 

10 Van Den Brande Eric 8 

11 Van de Velde Lars 7 

12 Stassijns Hans 5 

12 De Nil André 5 

13 De Greve Petra 4 

13 Van Der Borght Marc 4 

13 Hermans Pascal 4 

13 Raes Francis 4 

14 Verpaelst Arno 3 

14 De Nil Mara 3 

14 Neckebroeck Anita 3 

14 Verpaelst David 3 

15 De Nil Daan 2 

15 De Muyter Brigitte 2 

15 De Meersman Jens 2 

15 Van Nieuwenhove Wout 2 

15 Van Nieuwenhove Stef 2 

15 De Kerpel Glenn 2 

15 Meysman Marcel 2 

16 Banck Marc 1 

16 Van Linthoudt Hilde 1 


