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TEN GELEIDE
Vrijwilligers zijn wondere mensen. Waarom doen ze dat? Waarom zetten ze zich in ?
Tien jaar, vijftien jaar, velen twintig jaar, dertig jaar en sommigen een leven lang. Waarom?

Ten Geleide
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Er zijn voor hen geen trofeeën te halen, geen prijzen, geen eer.
Wat ze doen en jaren lang volhouden, doen ze vrijwillig, volkomen gratis. Het kost hun tijd en geld.
Ze hebben geen naam die genoemd wordt in kranten of tijdschriften.
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Zo een vrijwilligers hebben wij gelukkig nog in onze Affligemse
Recreatiesport en dat zijn ons bestuursleden, begeleiders en
medewerkers bij onze activiteiten, vooral bij de Affligemloop..
Zij doen het onbaatzuchtig. Ze vragen niet om Dank, alleen
maar respect.
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Loopt er al eens iets mis, wat verdorie menselijk is, begin dan
niet te klagen of te zagen, heb begrip voor hun inzet.
We zeggen in ieder geval dank aan onze wondere mensen, die
een remedie zijn tegen de meer en meer verzuurde maatschappij.
Onze vrijwilligers zijn de longen waarlangs deze wereld nog
kan ademen.
Leo

Voor informatie raadpleeg
onze website www.a-r-s.eu
Voor persoonlijke vragen
kan je terecht via e-mail
ars-hugo@telenet.be of
leo.de.ryck@telenet.be
Telefonisch:
LEO: 0496/70 91 03
HUGO: 0495/38 66 84
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In memoriam

Greet van der Vurst
07.09.1959 – 19.05.2017

Als een donderslag bij heldere hemel is Greet onverwacht overleden.
Een liefhebbende echtgenote en mama ;
Een toegewijde verpleegster, graag geziene collega ;
Steeds met de glimlach, sprankelende ogen,
Stond altijd voor iedereen klaar.
Een luisterend oor ; een hart van goud.
En sportief, op haar eigen manier.
Persoonlijk ben ik Greet enorm dankbaar.
Dankbaar omdat ik samen met haar ;
door haar, de eerste stap gezet heb naar ARS.
Onvergetelijke, fijne sportieve momenten.
Het was een voorrecht om haar te hebben gekend.
Bewondering – respect.
Vaarwel beste vriendin van ons allen,
We hebben de herinnering aan je bestaan, het bestaan van een goed mens,
En wensen je familie enorm veel sterkte !

Betty Verpaelt
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Weetjes
weetje 1:
Binnenkort wordt er het eerste ARS kindje geboren, namelijk Lien en Philippe zijn in blije verwachting en
zouden rond 11 juni 2017 normaalgezien met een zoontje naar huis komen. Weet je waarom we het een
ARS-kindje noemen? Dit komt omdat het kindje gemaakt is tijdens het weekend van de ARS. Heel toevallig!
weetje 2:
De wandelclub van Leo begint langzaamaan uit te breiden en heeft een groot succes. De wandelaars zien
heel veel tijdens hun wandelingen in alle omstreken.
weetje 3:
Luk heeft slecht nieuws ontvangen over zijn knie, waardoor hij enkel traag en minder dan 10 km mag lopen.
Daarom start hij een nieuwe loopgroep met Stefanie op voor de 10+ km die langzaam langere afstanden
willen lopen.
weetje 4:
Hugo neemt een beetje gas terug en geeft eindelijk wat taken door aan anderen van het bestuur. Hugo
geniet er van met Sabine om een beetje meer tijd te krijgen voor jullie zelf.
weetje 5:
Kortgeleden is er een beslissing gebeurt vanuit het bestuur dat er éénmaal per jaar een free to run opgestart
wordt. Hierdoor zal Erik zijn conditie op peil moeten houden doorgaans het jaar. Op deze manier ligt hij bijna
een jaar stil als hij niets doet en zullen die tien tot twaalf weken opbouw van lopen zwaar wegen. We wensen hem alleszins een genotvolle rustperiode toe.
weetje 6:
Geert gaat 6 marathons lopen : hij gaat de World Six Marathon Majors lopen. De marathons zijn de volgende: Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago en New York. Op dit moment heeft hij de eerste 3 marathons
reeds gelopen. Indien hij deze 6 marathons in 1 jaar tijd kan lopen, zal hij de eerste Belg zijn die dit verwezenlijkt (er zijn al Belgen die deze 6 marathons hebben gelopen maar niet in een tijdspanne van 1
jaar). Veel succes Geert, we zullen aan je denken.
weetje 7:
Robert, Ina en Sebastiaan verdienen een grote pluim voor de test van 10 tot en met 12,5 km. Ze hebben
deze toer voor de eerste keer volledig uitgelopen en met veel plezier. Ina was een beetje uitgeput, maar
Robert en Sebastiaan waren nog heel energiek.
weetje 8:
Proficiat voor Els en Glenn omtrent het organiseren voor de wafelverkoop. Zoals elk jaar verliep het verkopen en de dozen wafels te ontvangen heel vlot.
weetje 9:
Nick had spijt dat hij niet met zijn zoon de test in Liedekerke bos mee kon lopen tijdens de test vanwege een
kleine operationele ingreep. Een geluk had hij dezelfde afstand de vorige week zondag gelopen met Stefanie haar groep, waardoor hij ook een attest krijgt van zijn aantal km.
weetje 10:
Vorig jaar bestond de Affligemse recreatiesporters al 40 jaar. Dat is heel bijzonder, want je weet dat in die
veertig jaar er al veel veranderingen in evolutie zijn. Toch is daar niets mis mee. Onze club is blij dat de
visie, de sfeer, de drijfveer blijft na iets meer dan veertig jaar.
Weetje 11:
Marc steleman wordt voor de tweede keer een trotse grootvader deze zomer.
Weetje 12:
Er werkt iemand in een neutraal ziekenhuis, wie kan dat zijn?
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN MARATHONLOPER
Marathon Tokyo:
Donderdag 23/2:
Met een 11 uur durende vlucht zijn we zonder vertraging geland op Narita
luchthaven. Na het aanschaffen van een busticket en een busrit van 85min kwam er eindelijk een einde aan een lange reisdag. Eens we ingecheckt waren in het juiste hotel J een eerste verkenning gedaan niet al te
ver uit de buurt van het hotel want het is best wel even schrikken van de
wirwar van niveaus en straten.
Vrijdag 24/2:
Door het tijdsverschil een zeer korte nachtrust gehad. Mijn biologische
klok wou niet meewerken waardoor ik wakker heb gelegen tot 3u…
In de voormiddag hebben we de beurs bezocht en ons nummer opgehaald.
Het was opmerkelijk hoe snel en efficiënt iedereen geholpen en begeleid
werd door die vrijwilligers.
Na het beursbezoek stond er ook nog een streepje cultuur op het programma, nl het bezoeken van enkele tempels.
De namiddag hebben we nuttig besteed aan het
verkennen van de finish zone.
Daar ter plaatse bekeken waar er een metro was,
maar aangezien het hotel niet zo heel ver van de
finish lag, opteerden enkelen om te voet een route
uit te stippelen om na de marathon de verzuring
weg te kunnen stappen.

Zaterdag 25/2:
Alweer een te korte nachtrust gehad... verdomde bioklok… alweer 3u…
De bijhorende friendship run van Tokyo
marathon stond gepland in de voormiddag.
Ik heb niet gelopen maar ben wel naar daar
gegaan om de sfeer op te snuiven en te
supporteren voor de lopende Belgen. Het
was best wel tof om te zien hoe al die nationaliteiten verbroederen en soms waande ik
mij in Aalst carnaval J.
Om de middag te vullen, hebben we een
bezoekje gebracht aan de kyototower. Dit is
een kopie van deEeifeltoren. Helaas konden
we niet tot het platform van 250m gaan door
renovaties maar het panorama op 150m was
er zeker niet minder om. Zover het oog reiken kon, zag je Tokyo…
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Zondag 26/2:
Na een ellendig korte nacht (idd die bioklok…) vroeg opgestaan om om 6u30 stipt te ontbijten. Ik had gevraagd of het vroeger kon maar Japanners geven hun stiptheid en planning niet zomaar op. Het was dus
samen met clubmaatje Christophe een kwestie van op 10 min tijd een ontbijt naar binnen te werken om die
42,2 km aan te kunnen. Om 6u45, zoals gepland, werden we opgepikt met de bus en vertrokken we naar de
startzone. Zoals we ondertussen al gewend waren, verliep alles in de startzone vlot, ordelijk en gestructureerd dankzij de vele vrijwilligers.
8u45: plaats genomen in mijn startblok E
9u00: Start werd gegeven voor de rolstoelatleten
9u10: Start van de marathon
Na 5 km zat ik op het schema van 4uur door de drukte en de vele lopers die traag liepen maar zich wel
ingeschreven hadden in een snel startblok.
Na 10 km had ik de opgelopen achterstand weg gewerkt en zat ik netjes op schema van 3u45. Ondanks het
tekort aan slaap en training dit tempo kunnen vasthouden en de finish gehaald in 3u44.
Enkele kilometers stappen richting hotel en een goede douche gaven me weer de nodige energie om naar
een Japanse afterparty te gaan samen met Stefaan en Christophe. Het was mss niet het meest uitbundige
feestje in de stad, maar het bevatte wel lekker eten, traditionele dans en saaie speeches van mannen in
kostuum J, kortom een onvergetelijke avond.

Geert Dierickx
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Warm aanbevolen
Hoe ga je als loper het best om met hoge temperaturen en felle zon?
Running.be geeft je 10 tips!
Hou het gezond!
Lopen is gezond, maar als je inspanningen gaat leveren waarop je fysiek niet
voldoende voorbereid bent, kan dat het tegenovergestelde effect hebben.
Zéker bij hoge temperaturen is het dus aangeraden om je lichaam niet te zwaar
te belasten.
2. Vermijd een overdosis zon!
Als je toch besluit te gaan lopen doe dat dan bij voorkeur 's morgens of 's
avonds, wanneer het nog niet te warm is. Wie bij warme temperaturen gaat lopen, vindt verkoeling in het bos. Wie deelneemt aan een stratenloop heeft het
tijdstip en parcours natuurlijk niet zelf te kiezen. Zet een licht wit petje op om een
hitteslag te voorkomen en zoek voor en na de wedstrijd meteen de schaduw op.
3. Geef je niet (té) bloot!
Loop niet met een (half) ontbloot bovenlijf rond. Je kan er niet alleen door verbranden, maar door het groter contactoppervlak met de zon zal je huid ook meer warmte opnemen en de
lichaamstemperatuur bijgevolg stijgen. Smeer je ontblote huid sowieso voldoende in!
4. Draag witte kledij
Draag dunne en luchtige kledij zodat je lichaam de warmte makkelijk kwijt kan.
Draag wit in plaats van zwart, om zo weinig mogelijk warmte te absorberen.
5. Eet koolhydraatrijke voeding!
Bij warm weer gaat je koolhydraatverbranding de hoogte in. Daarom is het aangeraden om een koolhydraatrijke maaltijd te nuttigen, zoals pasta, rijst, couscous, quinoa, witte boterhammen of pannenkoeken.
6. Anticipeer op zoutverlies!
Doe wat extra zout in je maaltijd of sportdrank. Dat houdt het water vast in je lichaam.
7. Prehydrateer!
Drink in het algemeen wat meer water. Met alledaagse activiteiten verlies je immers ook meer vocht dan in
normale omstandigheden.
8. Drink ook tijdens de inspanning!
Als je aan het lopen bent, is 200 ml elke 15 à 20 minuten ideaal. Kies bij rustige inspanningen voor water,
als de intensiteit hoger ligt is een isotone drank of dorstlesser aangeraden.
9. Knoei niet teveel met water!
Tijdens een wedstrijd kunnen een tuinslang, wat sponzen of bekertjes water voor een aangename verfrissing
zorgen. Giet het water echter niet ongecontroleerd over je hoofd, want natte
schoenen kunnen je voeten wel eens
met blaren opzadelen.
10. Drink ook na het lopen!
Bij warm weer is het levensbelangrijk
om het verloren vocht terug aan te
vullen. Na een inspanning mag je jezelf
gerust belonen met een biertje, maar
drink bij voorkeur eerst een hersteldrank!
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Onze 10 kilometer tocht
Op zondag, voor ik buitenkom,
kijk ik naar het weerstation.
Van het weer waren we niet zeker,
dat werd misschien de spelbreker.
De zon schept keet,
het wordt gloeiend heet.
Het weer zou ons met hitte en gedonder verwennen,
maar we lieten ons niet kennen.
We zouden die weergoden wel temmen.
Zoals steeds werden we enthousiast begroet,
dat alleen doet al goed.
Bij onze voorbereidingen hebben we ons best gedaan,
iedere zondag wandelen gegaan.
Maar nu is het andere koek,
We doen bijna in ons broek.
Aan geen kapelletjes blijven staan,
maar aan één stuk doorgaan.
Aan de 10 km in Liederkerke bos beginnen,
zo haal je jouw diploma binnen.
Leo liep steeds op kop,
zowel bergaf als bergop.
Met een mop en schalkse zin,
hield hij de moed erin.
De schapen met hun hoeder,
gevolgd door zijn spitsbroeders.
Wie had dat kunnen dromen?
We zijn met z’n allen aangekomen.
Het weer werd gelukkig niet guur,
en binnenkort hangt dat diplomaatje aan onze muur.
Marleen

Affligemse Recreatiesporters actief in alle seizoenen
De Affligemse Recreatiesporters blijven steeds wekelijks klaar staan om geïnteresseerde beginnende sporters op te vangen.
Zowel beginnende lopers, als beginnende stappers kunnen steeds op zondag om 9.30 terecht op de Finse
piste van de Bellekouter.
Ook in de week wordt er gezamenlijk gelopen op dinsdag en donderdag en afgesproken om 19.30 eveneens aan de Finse piste op de
Bellekouter en soms ook in één van onze woonwijken.
Raadpleeg daarom steeds de website: www.a-r-s.eu
Beginnende lopers hebben de mogelijkheid hun grens te verleggen
naar 5 km of hun basisconditie te blijven onderhouden.
Gevorderden kunnen een langere afstand kiezen.
Deelname is gratis.
7

Stand regelmatigheidscriterium
Plaats

8

Naam

Score

1

Ponnet Sabine

9

1

Van Der Borght Marc

9

1

Vermeiren Hugo

9

1

Beeckman Anita

9

2

De Geyseleer Robert

8

2

Huybens Marleen

8

2

Van Hemelrijk An

8

2

Van Den Brande Eric

8

3

De Cort Koen

7

4

Van Bellingen Stefan

6

4

Verpaelt Betty

6

5

Jacobs Stephanie

5

6

Van Nieuwenhove Bea

4

7

De Graeve Nathalie

3

7

De Nil André

3

7

De Baerdemaecker Thomas

3

7

Van De Gucht Marina

3

7

Van Den Borre Ina

3

7

Dierickx Geert

3

8

De Nil Mara

2

8

Bellemans Riet

2

8

Raes Francis

2

8

De Schrijver Christiane

2

8

Pessemier Johan

2

9

Carion Joeri

1

9

Van Gool Tom

1

9

Follet Erik

1

9

Vanden Bossche Sylvia

1

9

De Nil Daan

1

9

De Ro Glenn

1

9

De Waele Els

1

9

Crabbe Noël

1

