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COLOFON
De Jogger verschijnt viermaal per jaar digitaal en is een uitgave van de Heistse
Berglopers. Verantwoordelijke uitgever : Eric Van den Putte, Kattestraat 48 B
2220 Heist-op-den-Berg evpkvm@telenet.be
Onze trainingsmogelijkheden waarvan U kunt genieten :
- elke dinsdag en donderdag : training aan de Sporthal van 19 tot 20.30 uur
waarbij kleedkamer nummer 3 voor de dames en nummer 8 voor onze
mannelijke lopers reeds vanaf 18.30 uur beschikbaar zijn. Op feestdagen
zijn er geen trainingsmogelijkheden.
- op woensdagvoormiddag om de 2 weken (van 9 tot 10 uur) kan het
kunstgras van het Sportcentrum gebezigd worden. Kleedkamer 4 (dames)
en 8 (heren) zijn steeds te gebruiken. Ziehier de resterende woensdagen :
1, 15 en 29 juni 2022.
Voor de vakantiemaanden juli en augustus rekenen wij er op dat U zelf, zonder
ons, uw conditie onderhoudt. Laat ons hopen dat het goed weer gaat worden en U
aan vele loopwedstrijden gaat kunnen deelnemen.

LIDGELD
Nieuwe, maar ook ex-leden, kunnen nog steeds hun lidgeld dat 25
euro bedraagt voor het kalenderjaar 2022, overschrijven op onze
bankrekening BE48 9731 6275 5627 met vermelding van naam en
lidgeld. Voor uw kinderen betaalt U 12,50 euro. Dit mag ook cash
aan één der bestuursleden overhandigd worden.
Momenteel staat onze ledenteller op 133, enkelen hernieuwden
recentelijk hun lidmaatschap van de vorige jaren en met Monique
Heymans, Christiane Roothooft, Frank Van den Bosch en Kris
Huybrechts kregen we er 4 nieuwe Berglopers bij. Veel plezier in
onze kring nieuwelingen !
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TRAININGSLOPEN
Op zondag 27 februari verzamelden
deze Berglopers onder een stralende
zon bij aangename sporttemperaturen
aan de Abdij van Tongerlo om er een
loop- en wandelfestijn van te maken
doorheen de prachtige natuur van het
abdijdorp
en
de
Beeltjens
van
Westerlo. Achteraf werd het nodige
gegeten en gedronken om het lichaam,
na al het uitgezwete,
weer in een
normale toestand te brengen. Voor de
aanwezigheidstombola (die er niet
was, grapje!) : Els was de maker van
dit kiekje en moet meegerekend
worden.
Een week later waren er enkelen blijkbaar op vakantie of, door mijn reclame er
voor in het vorige clubblad, naar een wedstrijd van de Brabant Wallon. Zo
daagden er slechts 5 lopers op voor een race vertrekkend aan de Sportschuur in
Gelrode : Murielle De Winter, Els Cumps, Fons Van Loo, Luc Kusseneers en Benny
Torfs liepen er een 11 km zware bergop- en bergafloop doorheen het
schilderachtig mooie parcours van de Appelbloesemjogging die op 1 april weer
veel deelnemers zal lokken. Lieven Maeriën en ikzelf bewandelden er een zeer
heuvelachtig uitgekiend traject van ruim 7 km. We waren iets later vertrokken en
bij onze aankomst waren de 5 genoemde vroege vogels al gaan vliegen. Er is
geen fotomateriaal beschikbaar.
We zijn zondag 13 maart en we nemen afscheid van onze trainingslopen met
nogmaals een bezoek aan Kruiskensberg. Volgende zondag is het Hallaar
jaarmarkt en onze organisatoren worden daar verwacht. En een week later
starten
wij
met
de
eerste wedstrijd van ons
criterium, met name de
Lentejogging in Reet.
Het weer is goed en
deze 10 Berglopers zijn
ter plekke : 7 lopers die
een kleine 13 km te
verwerken krijgen en 3
wandelcollega’s die in
ongeveer
dezelfde
tijdspanne ruim 6 km
gaan overwinnen wat hen toch een kleine 10.000 stappen oplevert. Met wafels,
chocomelk, de keuze uit een ruim bierassortiment (waaronder deze “Stouterik”,
speciaal gebrouwen voor “stoute Eric” (nietwaar, een grapje!) en voor deze
laatste keer zelfs de eerste paaseitjes, zijn alle
ingrediënten aanwezig om een lange periode van
trainingslopen op een zeer waardige manier af te
sluiten.
Dank aan allen die de voorbije maanden door hun
aanwezigheid
mee
gewerkt
hebben
aan
het
welslagen van deze loopbijeenkomsten. Veel succes
bij de wedstrijden die vanaf nu op de loopkalender
staan!
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KRINGNIEUWS
Met deze keer veel individueel nieuws van leden.

NELE DE BAKKER
Op zondag 6 maart leverde onze Bergloopster Nele De Bakker een grandioze
prestatie bij de vierde editie van de Naturarun Westmalle, een trail op een
bijzonder zwaar parcours doorheen de prachtige Kempische natuur met een
passage langs de Abdij van Westmalle. Ik heb een kwartier lang op vele websites
gezocht naar de plaats van vertrek maar vind enkel maar : Zoersel. Ik begrijp niet
waarom de organisatoren deze toch wel belangrijke plaats zo moeilijk bekend
maken, of ik ben totaal in de war (kan natuurlijk ook). Afstanden waren 9, 14 en
21 km. Nele liep de middelste afstand. Ze eindigde als derde vrouw en haalde
derhalve het podium.

Maar wat nog veel beter haar bijzonder sterke prestatie accentueert : ze liep de
14 km in 1’01’’10, gewoon fantastisch! En er passeerden slechts 21 atleten (18
mannen en 2 vrouwen) voor haar de eindmeet, waarmee ze liefst 212 andere
deelnemers het nakijken gaf. Geweldig, Nele!
Nele stuurde ons haar eigen relaas van de feiten :
“… wat er gebeurde de maanden voorafgaand aan de Naturarun Westmalle :
- november 21,5 km Kasterlee, 50 % onverhard zeer glad parcours, veel
modder met veel klimwerk in 1 uur 50 minuten
- december : 18,3 km Meerdaalwoud trial, 90 % onverhard met ook weer een
glad modderig parcours met heel wat klimwerk in 1 uur 38 minuten
- januari : 21 km Chartreuse in Holsbeek, 90 % onverhard, parcours super
glad met bijzonder veel modder (bijna tot aan mijn knieën) en extreem
veel klimwerk. Kortom : één van de zwaarste trails die ik ooit deed, mijn
looptijd was 2 uur en 8 minuten.
Hierop volgde dan in maart deze Westmalle trail waar ik koos om voluit te
gaan op de 14 km. Liesbeth Monsecour had me wat goede raad tijdens mijn
trainingen gegeven. Een tamelijk vlak, voor 90 % onverhard parcours,
wachtte ons op. Het werd wel veel springen en ontwijken van bomen en
takken want die lagen door de voorafgaande storm ruim op het looppad
verspreid. De temperatuur van 8 graden was ideaal om in korte broek te
lopen. Bij het vertrek ging het direct zeer vlot, ik had er wel geen zicht op in
de hoeveelste positie ik aan het lopen was. Ik ging voluit en kon mijn tempo
aanhouden. Er was wel een Hollandse dame die mij, nadat ze me zo ongeveer

?

driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

4

de jogger 2022/2
10 km achtervolgd had, voorbij stak. Ik probeerde haar bij te houden maar
dat lukte net niet. Plots kwam ik al aan de finish : het was voorbij zonder dat
ik het wist. Daar riepen ze dat ik derde was, ik kon het niet geloven! De
Westmalle die ik daar aangeboden kreeg maakte het helemaal kompleet. Weer
een rijke ervaring rijker en … op naar de volgende!”
Maar over Nele heb ik nog heel wat meer
kunnen terugvinden : naast haar kapsalon
Knip-it in de Nieuwe Laan in Hallaar, is ze
ook 1 van de 5 centrale figuranten uit de
gloednieuwe imagofilm die onze gemeente
sedert kort in première liet gaan. Het is een
korte videofilm met een centrale rol voor
muziek
want
met
het
rijke,
lokale
fanfareleven,
een
gereputeerde
brassband
en
een
indrukwekkende murgaband (specifiek muziekgenre van meestal ZuidAmerikaanse landen maar ook bvb. op de Canarische eilanden en sinds 2006 in
België), lag die keuze voor de hand. Nele is de saxbariton van de KF (Koninklijke
Fanfare) “De Berthoutzonen” en treedt
duidelijk op de voorgrond bij deze film die
kan bekeken worden op
www.heist-op-den-berg./be/imagofilm. Ik
verklap U toch al het einde van de film :
een groots volksfeest op de Heistse berg.
Het fraaie resultaat van twee volledige
opnameweekends met in totaal meer dan
150 Heistse figuranten. En het houdt deze
keer niet op met Nele : nu staat ze ook nog
op de cover van onze Gemeentekrant
“Hallo Heist” van mei 2022, nu kent iedereen Nele, of niet ?

JOSEPH GOOVAERTS
Ons trouwe lid Joseph Goovaerts, de Jef, wie kent hem niet ?, ijzersterke kerel,
zelden of nooit geblesseerd, werd in de tweede week van maart opgenomen in
het Imelda Ziekenhuis van Bonheiden. Hij heeft enkele
dagen zijn kort geheugen kwijt geweest. Hoe ontdekt men
zoiets ? Wel, door bvb. niet te weten waar men de dag er
voor geweest is. Zeg 3 woorden en vraag de persoon in
kwestie om diezelfde woorden 5 minuten later te
herhalen. Veel kans dat er slechts 1 of zelfs geen woord
kan uitgesproken worden. Dat had de Jef dus voor, hè!
Gelukkig werd hij na 2 dagen en meerdere controletesten,
uit de kliniek ontslagen. Zoals U weet is hij lesgever van
het Cursuscentrum, hij geeft mede de cursus “Bier”. Hij
meldde dit zijn cursisten en ik citeer letterlijk zijn mail :
“Ik ben juist in de Imelda kliniek te Bonheiden ontslagen
omdat ik mijn kort geheugen kwijt was, en misschien de rest ook, en dat zal je
donderdag (n.v.d.r. 10 maart) misschien ook wel merken als ik er even naast sla
of als ik verkeerde bieren bij heb. Spijtig genoeg mag ik nooit nog alcoholische
dranken drinken, behalve op donderdagnamiddag.”
Tot daar zijn integrale tekst. Ik kan U verzekeren dat zijn geheugen inmiddels
volledig terug op normaal niveau is (zijn niveau, wat dat ook mag zijn), dat hij
ons de correcte bieren voorgeschoteld heeft en dat hij toch al wel eens een sterk
biertje gedronken heeft op een andere dag dan donderdag … met name op
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag. Gelukkig voor hem
zijn er geen andere dagen meer …
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ElS CUMPS
Op dinsdag 8 maart viel Els, bij een huishoudelijke taak, van een
ladder en kwam slecht ten val. Ze kneusde enkele ribben en
moest een 3-tal weken het lopen aan de kant zetten, gelukkig dat
ze nog wel haar nodige kilometers al wandelend kon mee doen.

TIM WINCKELMANS
Deze Bergloper is, na ex-voetballer, ook een fervent
tafeltennisliefhebber. Naslagwerk deed mij ontdekken dat
hij
secretaris
is
van
KTTC
Hallaar
(Koninklijke
TafelTennisClub Hallaar). Deze
club werd op 27 december
1964
opgericht
(en
mag
derhalve sedert 2014 de titel
“Koninklijke” in haar naam
dragen) en telt een 70-tal
leden. Tim, die bijzonder snel
kan lopen, is secretaris van de club. Op 4 maart ll.
(wij zagen het op RTV en konden het in de krant
lezen) werd hun nieuwe tafeltenniszaal ingespeeld.
En niet door de minsten want Jean-Michel Saive en
zijn broer Philippe waren ter plekke en speelden
een demonstratiewedstrijd waarbij alle mogelijke
showelementen
uit
het
pingpongen
werden
toegevoegd. 175 genodigden konden het spektakel
live meemaken, nog eens een 400-tal mensen
kwamen op zaterdag en / of zondag een kijkje
nemen in het moderne sportcomplex.
Wellicht volledig overbodig maar toch even
vermelden wie in feite Jean-Michel Saive is. Hij is
een 52-jarige Luikenaar die sinds september 2021
voorzitter van het BOIC is, dit in opvolging van
Pierre-Olivier Beckers-Vieujant (ik weet
zeker dat dit niemand wist!). Van 1994 tot
1996 stond hij op de eerste plaats in de
internationale ranking. In 2013 was hij voor
de 22ste keer actief op een WK waarmee hij
recordhouder is. Hij is 25 keer Belgisch
kampioen geweest. Tussen 1988 en 2012
deed hij 7 keer mee aan de Olympische
Spelen met in 1996 de kwartfinales als beste
resultaat. Op 3 december 2015 kondigde hij
het afscheid van zijn actieve carrière aan.

CORONA
Er blijken toch recent enkele van onze leden positief te hebben getest op corona,
gelukkig belandde niemand in het ziekenhuis en is het herstel volop beëindigd.

NANCY BASTIAENS
Zij maakte recent eindelijk (na corona stop) haar eerste bestuursvergadering
mee. Ondertussen blijft ze de ereplaatsen opstapelen, recentelijk zowel tweede
plaats op de 6 km bij de Oosteljogging (Geel-Oosterlo) als op de 5 km in de
Gijmeljogging.
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OVERLIJDEN STAN GEBOES
Op vrijdag 13 mei 2022 overleed Stan (Stanneke)
Geboes. Hij zou op 29 juli a.s. 88 jaar geworden
zijn.
Stanneke was er van in het prille begin van onze
club bij. Na het aankondigen van zijn einde aan het
effectieve lopen, begon hij nog wel eens terug
maar hing uiteindelijk toch al een zeker aantal
jaren geleden zijn loopschoenen aan de figuurlijke
haak. Voor onze voorzitter en de andere
Berglopers van het eerste uur, blijft Stanneke een
echte filosoof waarop ze geen vat kregen. Als Stan
mee naar een wedstrijd reed met meestal Eddy
Van Parys, (medeoprichter van onze kring) kreeg
Stan een vaste plaats, achteraan in de auto, want als hij van voor zat kon hij niet
van de topjes op het dashboard blijven : de radio met klassieke muziek moest er
aan geloven want wie luistert er nu, naast Eddy, naar dat soort muziek! Maar ook
de andere schakelaars van de ruiten en diens meer, werden steevast getest. Ook
als hij met onze voorzitter mee reed, was zijn vaste plaats achterin waar er geen
topjes voor handen waren. Een leuke anekdote die steeds zal bijblijven als mooie
herinnering aan de fijne mens die Stanneke was. Veel sterkte voor gans zijn
familie!

LEDENAANTAL
Tijdens onze Averegtenjogging betaalden 4 aanwezigen ter plaatse hun lidgeld
zodat er momenteel 133 personen op onze ledenlijst vermeld staan. Louis
Verlinden is één van hen en hij verzekerde mij dat hij lid blijft van onze club zo
lang hij leeft. Hij is er nu 79 en hij wordt zeker 100 jaar !

TE BEHALEN PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
Gelukkig liggen de ergste problemen van de corona perikelen achter ons en
kunnen we met een iets vrolijker gemoed de nabije toekomst tegemoet treden.
De gekende virologen sturen ons bij momenten nog wel licht waarschuwende
mededelingen inzake mogelijke wederopflakkering van het virus in het najaar,
maar laat ons maar niet aan dit doemdenken mee doen, we zien ten gepaste tijde
wel hoe de situatie evolueert.
Het is dan ook met blijdschap dat we U nog even kunnen herinneren aan de
prijzen die U, zowel lopend als wandelend, dit kalenderjaar opnieuw kunt winnen.
De eerste deelnamecijfers van onze leden aan de wedstrijden zijn niet
indrukwekkend te noemen maar we gaan er van uit dat vanaf nu, met bvb. 4
joggings op 4 dagen begin juni, de behaalde criteriumpunten wel sterk zullen
oplopen. Sommige leden vertelden me dat ze eigenlijk wel zin hebben om naar de
joggings te gaan en mee te lopen maar dat ze er op het laatste ogenblik, als ze
hun kledij en sporttas moeten samenstellen, toch wederom niet zo ver geraken
en nog maar eens passen. Het is precies een hoge drempel die moet overwonnen
worden. Ik weet zeker dat, eenmaal die eerste stap gezet is, de loopmicrobe het
gaat winnen van deze licht “gemakzuchtige” instelling. Daarom : begin mee te
doen en de vooropgestelde 15 te behalen punten zijn veel vlugger de uwe dan U
denkt. De “Gouden Sloef” nog winnen zal moeilijk worden, een zekere Nicole Van
Orshagen heeft nog (bijna) geen enkel punt laten liggen. Prachtig bezig, Nicole!
Maar wees gerust, Nicole, je zal binnenkort terug veel meer clubgenoten in het
deelnemerspeloton kunnen verwelkomen.
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BRABANT WALLON
Onze voorzitter, Jos Wyns, stuurde mij een
zeer interessante
bijdrage
over “Le
Challenge du Brabant Wallon” waaraan hij
jaarlijks deel neemt. Als wij dit alles even
bekijken zit hier toch wel degelijk
materiaal in om er eventueel eens een
gezamenlijke uitstap van te maken, een
totaal dagje uit laat ons zeggen. Iedereen
kan dan al dan niet meelopen, maar zeer
zeker genieten van de prachtige natuur
waarin gelopen wordt en zo een stukje van ons toch wel prachtige Walenland
beter leren kennen. Volgend jaar toch maar eens de meest aantrekkelijke
wedstrijd ervan op onze kalender zetten ? De meerderheid mag beslissen.
In ons vorige clubblad verhaalde ik reeds over Jos’ deelname aan de eerste
wedstrijd van dit seizoen in Mont-Saint-André. Ziehier al zijn verdere deelnames
tot nog toe. Maar ik laat vanaf hier Jos zelf aan het woord :
“De titel “Challenge Brabant Wallon” staat voor een reeks wedstrijden die ergens
tussen einde januari en half september plaats hebben in Waals Brabant. Ze
worden georganiseerd in liefelijke idyllische plaatsjes die luisteren naar namen
als Vieusart, Héze, Céroux, Baisy-Thy, Sart-Risbart, Nil-St-Vincent, enz. Wedden
dat je er nog nooit geweest bent ? Eens Leuven voorbij en de taalgrens over is
het dan ook meestal de gps volgen over de glooiingen van de Zuid-Brabantse
heuvels tot men opgelucht een plakker “Challenge BW” ziet die de juiste richting
aanwijst en voor enige gerustheid zorgt. Het dorpje in kwestie ligt meestal heel
goed verscholen tussen een paar hellingen, alsof men niet wil dat er vreemden op
bezoek komen. Met wat geluk piept enkel het kerktorentje boven de bergjes uit.
Eens echter in het centrum (of wat er voor zou moeten doorgaan) aanbeland, is
er geen twijfel meer mogelijk : hier is ‘t!
Het volgende probleem is wel een degelijk parkeerplaatsje te bemachtigen
hetgeen niet zo evident is in zo’n gehucht met slechts enkele inwoners. Gevolg :
kilometers ver auto’s geparkeerd aan weerszijden van de rijbaan.
Het “secretariaat” vinden is minder moeilijk : meestal in de parochiezaal, in het
kleuterschooltje of het sportterrein.
Het deelnemersaantal gaat van 400 tot soms 1.200! Dit succes is volgens mij te
danken aan volgende feiten :
- het absoluut prachtige decor waarin gelopen wordt
- er wordt slechts 1 ronde gelopen per afstand die steeds varieert tussen de
10 en 15 km voor de lange en rond de 7 km voor de kortere afstand
- de deelnemers worden qua leeftijd per 10 jaar in categorieën ingedeeld
met het geboortejaar als maatstaf en niet de datum
- per deelnemer worden de 9 beste resultaten in aanmerking genomen voor
een algemeen klassement (eveneens per categorie) waardoor men al eens
een wedstrijd kan missen zonder te erge gevolgen.
De wedstrijden zelf zijn meestal niet van de poes. Het enorme aantal deelnemers,
de meestal smalle weg waarop wordt gestart en de onderlinge strijd in de
verschillende categorieën maken het zwaar.
Het startsignaal weerklinkt en de aanloop van de ene te lopen ronde gaat over
een beton- of asfaltweg. De organisatoren doen meestal hun best om de mooiste
plekjes van hun streek te tonen en daarvoor moet steeds geklommen (en
gedaald) worden over kasseibaantjes (type Parijs-Roubaix), holle-, zand- en
veldwegeltjes. Vergis je niet wanneer de wedstrijd staat aangekondigd als
“tamelijk vlak”! Zelfs dan mag je je nog aan het ergste verwachten. Die mensen
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hanteren gewoon andere maatstaven! Het is dan ook steeds een beetje lopen met
de handrem op : men weet immers nooit wat er nog komt want achter elke
helling ligt er daar een andere!
De kwaliteit van het deelnemersveld is met de jaren stevig opgebouwd. Al de
winnaars in hun leeftijdscategorie (soms de eerste 3) worden gehuldigd, zowel
mannen als vrouwen per afstand. De prijzen worden niet verdeeld volgens de
aankomsten maar verloot onder alle deelnemers : zo kan het dat iemand die meer
dan 100 kilo weegt en als voorlaatste over de meet komt, triomfantelijk met de
mooiste prijs wegstapt.
Alle gekheid op een stokje : over het algemeen gaat het er na zo’n wedstrijd wel
gezellig aan toe. Daar zorgen speciale streekbieren (jij drinkt toch geen alcohol,
Joske ? n.v.d.r.) en dito gerechten wel voor. Het overgrote deel van de lopers
trekt dan ook moe maar tevreden over nog smallere wegen naar huis, een dorpje
achterlatend dat, eens bekomen van al deze drukte, weer voor een jaartje
verweesd ingedompeld achter blijft.
Op de zonovergoten zaterdag 12 februari 2022 met
een aangename looptemperatuur voor de tijd van
het jaar, was het weer zo ver om deel te nemen
aan mijn tweede wedstrijd van de Challenge BW
over een afstand van 13 km. Het startschot werd
gegeven om 15 uur aan het Centre Sportif Solvay
La Hulpe langs de gebouwen van Swift met een
passage langs het Château de La Hulpe en het
museum Folon, door het zeer heuvelende Domaine
Solvay (6,5 km) en het prachtige Zoniënwoud (4
km), vervolgens het park uit langs dezelfde weg
terug naar de aankomst. Mijn tijd was 1u06’09”
(5,05 min/km) waarmee ik 218de op 636
deelnemers en 2de bij de +70 werd. Wegens de
corona maatregelen geen douches of podium en het cafétaria was buiten onder
open tenten.
Een week later, zaterdag 19 februari, liep ik met de “Crêtes Brainoises Lillois”
mijn derde wedstrijd van dit criterium. Deze keer 12,8 km. Na de start om 15 uur
direct een snelle afdaling met daarna bergop door de verkaveling naar het
onverharde prachtige parcours tussen het fameuze Crêtes de Lillois en OphainBois-Seigneur-Isaac, het Brabantse plateau met een prachtige afwisseling van
boerderijen. Maar met volle wind op kop
wordt elke meter zwaarder, de Keerbergse
kiné Willy Symus komt me voorbij gelopen,
mijn wagonnetje aanhaken lukt niet. Ook
Rudy Calders (gekend van het lopen in
bloot bovenlijf) zie ik maar verder van mij
weglopen. Een beetje later komt ook Daniel
Lissens van kapsalon Luc bij mij aansluiten
en voert het tempo op, nu moet ik wel mee
gaan want Daniel is ook +70. Halverwege
de laatste km komen we aan de Sentier du
Pré Coquette, een steile helling naar de
aankomst
en
mijn
concurrent
moet
beginnen te stappen zodat ik hem voluit voorbij loop en 20 sec voor hem arriveer.
Mijn tijd was 1u04’38” (5.02 min/km), 230ste op 634 deelnemers en 1ste +70. Als
prijs een pakket Chimay.
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Zondag 20 maart : mijn 4de wedstrijd
Challenge BW, de “Jogging de la
Chouette Ecole Hamme-Mille over een
afstand van 11,2 km. Ditmaal start om
11 uur. Een heuvelend onverhard
parcours op land- en holle wegen langs
de dorpen Hamme-Mille, Bossut, Pécrot
et Néthen en het Meerdaalwoud. Weer
1ste +70 met een tijd van 55’19” (4.56
min/km)
en
plaats
115
op
381
deelnemers.
Zaterdag 26 maart : mijn 5de wedstrijd BW, de “Jogging du Pisselet Vieusart” met
start om 15 uur aan de Place de l’Eglise richting Rue du Fraignat met een kleine
aanloopronde. De grote ronde door de valleien van Pisselet en du Train die sinds
1994 unaniem worden gewaardeerd, loopt door de straten en landweggetjes van
het charmante Brabantse dorp, een zeer
mooie holle weg, gaat rond het park van
het Château de Vieusart (foto), door een
klein bos, volgt de oude route van du Train
en brengt de lopers terug via een
ruilverkavelingspad gevolgd door een pad
bij de hal en vervolgens terug naar de Rue
de Neussart, dit keer voor de eindsprint.
Even leek het dat ik tweede zou worden
maar het bleek dat de eerste +70 loper
niet de langste afstand had gelopen. Na
deze rechtzetting werd ik alsnog op het
podium geroepen en mocht naast de nodige verontschuldigingen enkele flessen
rode en witte wijn in ontvangst nemen. Ik liep de 12,6 km in 1u03’29” (5.02
min/km) en werd algemeen 101ste op 361 deelnemers.
Op zaterdag 2 april (weer verre van lente bij de start om 15 uur) liep ik mijn 6de
wedstrijd uit dit criterium, de “Jogging D’Oisquercq”, een deelgemeente van
Tubize gelegen op een plateau van de Sennette
vallei. Langs het kanaal van Charleroi splitst de
Sennette Oisquercq in 2 delen : de westkant met
glooiende hellingen en plateaus vruchtbare grond, de
oostelijke helling met steile, dorre en rotsachtige
bodem. Op monumentaal niveau heeft Oisquercq een
kostbare getuige van het verleden : de kerk SaintMartin waarvan de oorsprong zeer oud is, de
romaanse toren dateert zelfs uit het einde van de
12de eeuw. Het dorp staat ook bekend om de eerste
elektriciteitscentrale uit 1889.
Na de start eerst een rondje door het dorp en dan
met een lange klim door het bos richting het kanaal
Brussel-Charleroi.
Na enkele km
langs deze
waterweg de brug over door het natuurgebied en
enkele heuvels terug naar de aankomst. Ik liep de
11,2 km in 57’35” (5.08 min/km), werd 128ste op
421 en 2de +70 en kreeg een fles rode wijn als prijs.
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Zaterdag 23 april, mijn wedstrijd 7 staat op
de kalender. Deze keer neem ik deel aan de
“Jogging de Sainte-Gertrude Nivelles”. Om
15 uur start deze country course die ons,
soms vlak of in stijgende lijn, naar de
golfbaan de la Tournette voert waar we een
mooi panoramisch uitzicht over de stad en
deze kerk “La Collégiale Sainte-Gertrude de
Nivelles”
kunnen
aanschouwen.
Het
looppad is 9,4 km verhard, de onverharde paden zijn slechts 1.082 m lang met op
300 m van de aankomst de beroemde ”muur” van de “de la Batterie”. De 10,53
km in 53’38” (5.05 min/km), 127ste plaats op 462 lopers, 3de +70.
Zaterdag 14 mei : loop 8 voor mij, de “Jogging de
Sombreffe”, op de grens van Waals-Brabant. Na de
start om 15 uur eerst de helling af en dan door de
mooie onverharde paden op en neer met eindeloze
uitzichten, met als kleine verrassing op het laatste een
stevige kuitenbijter richting aankomst. Nieuwe eerste
plaats +70, 103de op 330 deelnemers, tijd over de 12,8
km was 1u03’39 (5.05 min/km).
Na het douchen kon ik niet wachten tot het podium, ik moest onmiddellijk naar
huis rijden, Sombreffe is 1u30 rijden en ik werd verwacht op het helpersfeestje
van de KWB-Hallaar.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, nam ik aan mijn 9 de wedstrijd uit de
challenge deel, de “Jogging du Buchet, Bierges”, in de naaste omgeving van

Walibi waarvan de attracties en de bijbehorende geluiden tijdens het lopen
duidelijk waarneembaar zijn. De race ontleent zijn naam aan de Col du Buchet,
een soort miniatuurversie van de “muren” die we tegenkomen bij
onze
“Flanders
classics”
:
deels
verharde
gemengde
ondergronden (49 % weg, 50 % aarde en 1 % kasseien) met
ongekende stijgingspercentages zoals 40 m met 20 % helling, 80
m met 30 % en 150 m met 15 % helling. De 11,1 km is behoorlijk
heuvelachtig en omvat 5 moeilijkheden : het valse plat van de
oude tramlijn, de rue du Blanc Try, de rue de la Haie, de Champ
des Fontaines-route en de Buchet-route. Ik deed de 11,1 km in
56’35 (5.08 min/km) waarmee ik 92ste op 248 werd maar weer
1ste +70. Als prijs kreeg ik deze mega grote fles chimay die ik,
met al die ongelukkige voorbeelden op TV (remember Biniam
Girmay) niet ontkurkt heb op het podium.”
Tot daar de teksten van Jos. Wat valt direct op ? Jos liep elke keer het podium en
won in zijn +70 categorie liefst 6 wedstrijden van de 9 die hij meedeed (2x
tweede en 1 x derde). Dan ben je gewoon de beste! Dikke proficiat, Jos! Alleen
spijtig dat je gewonnen prijzen altijd bieren of wijnen zijn. Maar misschien is
Arlette daar niet rouwig om ?
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ONS CRITERIUM
Op zaterdag 26 maart nam
ons criterium, na een
onderbreking van 2 jaar,
een nieuwe start met als
eerste wedstrijd op onze
lijst, de Lentejogging in
Reet.
Het
werd
voor
eenieder, organisatoren en
deelnemers, een bijzonder
flauwe start : een totaal
van 102 lopers over de 4 afstanden samen, is echt ontgoochelend te noemen.
Mensen zijn er blijkbaar nog niet klaar voor : de besmettingscijfers vertonen
opnieuw een sterk toenemende trend en lopers zijn nog niet geneigd zich zomaar
in de massa te mengen.
De vaststellingen bij het overlopen van de resultaten zijn de volgende : slechts 5
Berglopers trokken in Reet hun loopschoenen aan :
- Ellen Gielis op de 2,8 km
- op de 5,6 km hadden we met Murielle De Winter (winnares met 4’30
minuten voorsprong), Fons Van Loo en Els Cumps 3 actieve Berglopers
- Luc Kusseneers deed zijn opperste best op de 8,4 km
- De 14 km werd door 14 atleten gelopen maar hier geen Bergloper
aanwezig. Het verschil tussen nummer 1 en nummer laatste bedroeg 31’09
minuten.
Doordat de twee langste afstanden na aankomst van de 2 kortere startten, kon
Chris Wouters 2 nieuwe overwinningen op zijn palmares bijschrijven.
Het daaropvolgende weekend oogde bijzonder aantrekkelijk : liefst 3 wedstrijden
op evenveel dagen en dus kansen genoeg voor onze Berglopers om hun eerste
criteriumpunt(en) te verwerven. Met op vrijdag 1 april de Appelbloesemjogging
in Gelrode, op 2 april de Kastelenloop in Zandhoven en op 3 april de Lentejogging
in Winksele die gezien de deelnameprijs niet meer helemaal voldoet aan onze
eigen criteriumvoorwaarden.
Luc Kusseneers deelde mij schriftelijk zijn ervaringen
mee over de 2 eerste wedstrijden :
“En dan werd het 1 april, eindelijk, terug een
Appelbloesemjogging in Gelrode. Er stonden een 7-tal
Berglopers aan de start. Minder deelnemers in totaal
dan 2 jaar geleden maar de sfeer was er niet minder
om. Na het startschot stormde iedereen op weg voor
een vernieuwd parcours, zoals te verwachten zeker
pittig genoeg. Maar het was ideaal loopweer, niet te warm, niet te koud en
kurkdroog. Een warme douche en een donker biertje maakten de avond verder
compleet.
Zaterdag 2 april in Zandhoven dan : de Kastelenloop op het
programma. Het weer was zowaar nog beter, droog parcours en
een lentezonnetje. De gezamenlijke start van de 5 en 10 km met
een mooi deelnemersaantal. Ook hier een veranderd parcours dat
best in de smaak viel voor diegenen die van een vlak en snel
loopcircuit houden. De Berglopers die aanwezig waren, met o.a.
het heroptreden van Staf Nevelsteen, hebben genoten van deze
jogging, de afwezigen hadden zoals gewoonlijk ongelijk. Dat de naturaprijs een
(waardeloze) tas was, zullen we maar vlug vergeten, de organisatie was prima.”
(Luc Kusseneers)
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Op vrijdag 8 april
waren we aan een
nieuwe editie toe van de Gijmeljogging aan de terreinen van VC Langdorp. Ik
moet eerlijk bekennen dat mijn lange speurtocht geen resultaat heeft opgeleverd
: ik heb geen uitslagen kunnen terugvinden (Jef vertelde me dat er gewoon geen
opgemaakt werden). De belangstelling voor deze anders toch wel sterk bezette
wedstrijd, was blijkbaar minimaal, zowat 1/3 van vorige edities. Welke
Berglopers er mee gedaan hebben … ik weet het niet.

Beheercomité Mollenhof vzw organiseerde op
zondag 10 april de 3de volwaardige editie van
de Mollenjogging. Twee unieke omlopen over
asfalt- en boswegen voerden de lopers langs
de mooiste plekjes van Poederlee. Keuze had
men uit de 5,2 km en de 10,1 km voor de iets

gevorderde atleten. Onze leden zijn
blijkbaar nog niet erg
actief aan het
deelnemen aan de wedstrijden van ons
criterium want ik kon maar enkelen van
hen op de uitslagen terugvinden. Een
steeds wederkerende deelneemster en
daarmee een certitude is wel : Nicole Van
Orshagen! Doet ze nu al een nieuwe gooi
naar de “Gouden Sloef” ? Met 110
kinderen, 88 aan de korte en 96 aan de
lange afstand waren de organisatoren
bijzonder tevreden. Nele De Bakker liep
opnieuw sterk en behaalde een fraaie tweede plaats.
De 30ste editie van de Oosteljogging, een organisatie
van KWB Oosterlo, ging dit jaar door op vrijdag 22
april. En ook hier weer een terugkerend fenomeen :
veel te weinig deelnemers! Want met in totaal 125
namen op de uitslagen (waaronder dan nog een aantal
die eerst de 3 km liepen en daarna nog een tweede
keer meededen op de 6 of 12 km) kan men toch niet
van een groot succes gewagen. Ook onze leden vallen
op door … afwezigheid! Ik kon er amper 6 terugvinden
te midden van de 42 lopers op de 3 km, de 47 op de 6
km en de 36 op de 12 km. Nancy Bastiaens blijft tal
van ereplaatsen opstapelen, ook hier was dit weer het
geval. En Nicole Van Orshagen … jawel : ze was ook
weer van de partij! Hopelijk hebben de lopers in de
derde week van mei meer goesting om bij onze
Averegtenjogging mee te komen doen.
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Een weekje later, we zijn vrijdag 29 april,
zijn er nieuwe loopkansen in Geel t.g.v. de
Holvenjogging, een organisatie van de
Landelijke Gilde Holven en de Geelse
Atletiekclub. De algemene deelnamecijfers
zijn blijkbaar in stijgende lijn want met 286
lopers op de verschillende afstanden, kunnen we toch van een redelijke opkomst
spreken. Onze leden zijn blijkbaar nog niet zo actief bezig want ik kon er
wederom slechts 6 terugvinden op de 3 uitslagen : geen onder de 57 op de 12,5
km, 3 van de 81 deelnemers op de 8,6 km en ook 3 van de 148 op de kortste
afstand. Mogelijk zijn er, na een weekje rust, meer Berglopers op vrijdag 13 mei
bij de Meetshovenloop in Betekom.
En inderdaad, heel wat meer belangstelling
van onze lopende collega’s voor deze
wedstrijd. Met 358 deelnemers verspreid over
de 3 afstanden (31 op de 3 km, 197 op de 5
km en 130 op
de
10
km)
waren
de
organisatoren
best tevreden.
Ik kon 17 mensen die met onze clubnaam
“Berglopers” inschreven, op de uitslagenlijsten
terugvinden. Nancy Bastiaens wist op de kortste
afstand alle loopsters achter zich te houden, ze
won dan ook in een schitterende tijd en mocht na
de wedstrijd een mooie prijs in ontvangst nemen.
Mooi zo, Nancy!
Een week later stond de belangrijkste jogging van het jaar op de kalender : onze
Averegten jogging. Op de volgende bladzijden leest U hier al het nodige over.
Een blik vooruit op de wedstrijden waar criteriumpunten kunnen behaald worden
tijdens de maand juni (althans indien ze niet op het laatste moment worden
afgelast) en U zal merken : tussen 3 en 6 juni kunt U niet minder dan 4 punten
behalen, dat is meer dan 25 % van de benodigde 15!
- vrijdag 3 juni : Dry Eyckenjogging in Herselt. Prachtig parcours met voor
slechts 3 euro veel fruit aan de meet.
- zaterdag 4 juni : Uyleloop in Schriek, dit t.g.v. de Uylefeesten die er
gehouden worden tussen 4 en 6 juni. Mooi totaalprogramma daar in
Schriek met op zaterdag gratis optreden van Willy Sommers en Gene
Thomas en op maandag Bobby Prins. Raadpleeg best hun website.
- zondag 5 juni : de 47ste halve marathon van Nijlen. Gelukkig is er ook een 5
en een 10 km, 8 euro inschrijving (6 euro vooraf) is nogal veel.
- maandag 6 juni : de Aarschotse Stratenloop aan de Knoet. Details bekend.
- vrijdag 10 juni : Bergomloop in Herselt, prachtige omloop.
- vrijdag 17 juni : Kruistocht in Blauberg, ook tamelijk mooi parcours.
- zaterdag 18 juni : Groentenjogging Schriek, uw zak groenten staat klaar.
- vrijdag 24 juni : de Ramselse routeloop. Steeds bijzonder veel volk daar.
- zondag 26 juni : mijn verjaardag … ah nee … dan is er geen jogging!!!
Voor de wedstrijden in juli en augustus kunt U best onze website raadplegen.
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AVEREGTENJOGGING 20 MEI 2022
Eindelijk !!! Na 2 jaren afwezigheid, konden wij opnieuw onze jogging laten
doorgaan. Even deed een bericht ons nog even denken van “het kan toch niet
waar zijn”, maar gelukkig bleek het aangekondigde noodweer (code geel) niet zo
catastrofaal als voorspeld. Enig opzoekwerk leerde mij dat Frank Deboosere, toch
onze nationale 1 qua weer, volgende verklaring gaf voor zijn minder correcte
weersvoorstelling van de dag er voor en ik citeer hem letterlijk : “Doordat het
hele onweersysteem vroeger is gekomen dan verwacht waren de temperaturen
iets minder hoog en was er minder dynamiek in de atmosfeer. Daardoor zijn de
donderwolken – gelukkig – minder fel geweest dan voorspeld.”
Inderdaad, gelukkig maar zo, want een mogelijke afgelasting van onze wedstrijd
op het laatste nippertje door dat bvb. de
gemeente (in casu de boswachter) ons de
toegang tot het bos zou ontzeggen door
noodweer (het Averegtenbos is al meerdere
keren om deze reden voor het publiek
gesloten geweest!), zou al het prima
voorbereidende werk te niet gedaan hebben.
In Limburg kwamen ze er minder goed van af
met heel wat wateroverlast, bij ons had de
hevige regen in de namiddag een eerder
helende werking want al het stof dat zich de
laatste weken opgestapeld had, werd nu
ruimschoots weggespoeld. En tegen de
starturen van onze wedstrijden (vanaf 19 uur voor de jeugd en om 19.45 uur en
19.55 uur voor de 5 en de 10 km) was er door de frisse afkoeling duidelijk veel
meer zuurstof voorradig voor alle lopers die dan ook betere tijden konden lopen.
De situatie is gekend : door corona konden bijna 2 jaar lang geen wedstrijden
meer doorgaan. De deelnemersaantallen van de wedstrijden die nu sedert enkele
maanden gelopen worden, vallen veel lager uit dan voorheen. Het blijkt dat velen
ondertussen zijn afgehaakt (voorlopig of definitief, dat is nog niet volledig
duidelijk, bij sommigen moet de “loopmicrobe” nog wat aangewakkerd worden),
ook in onze eigen kring stellen wij dat vast.
Het was dan ook ietwat koffiedik kijken om een aantal voorop te stellen. In 2019
stonden er 751 mensen op onze 5, 10 en 15 km afstanden en 96 bij onze jeugden G-lopen. Dat aantal was dit jaar natuurlijk niet reëel. Achteraf kunnen we
bijzonder tevreden zijn met de aantallen die nu gekend zijn : er zijn 258
sportievelingen gearriveerd aan onze meet na 5 km lopen en 181 na een ruime 10
km. Tel daar nog 66 jeugdige atleetjes en 1 G-atleet bij en we komen aan een
totaal van 506 deelnemers. Men mag daar nog een zeker aantal
vooringeschrevenen aan toe voegen die om welke reden dan ook niet aan de start
verschenen. Twee jaar geleden was het voor al onze medewerkers een bijzonder
drukke dag, deze keer kon alles iets rustiger maar toch zeer vlot verlopen.
Deze keer hadden we er voor gekozen om de 15 km niet op ons programma te
zetten, echte afstandslopers konden daardoor hun snelheid beter verdelen over
de 10 km. Het parcours was ook licht gewijzigd en het leverde ons niets dan
positieve reacties op. “Schitterend parcours en prima organisatie” werd ons
meermaals meegegeven.
Hieronder volgen alle podiumwinnaars met onze Heistse politici die voor de
prijsuitreiking zorgden (met name Mevr. Eva Van den Brande en de heer Jan De
Haes) alsmede nog wat sfeerbeelden. De volledige uitslagen kan je op onze
website terugvinden.
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links afslaan, lopers!

Senne zoals altijd super geconcentreerd

doorheen de prachtige Heistse natuur

lopen is toch echt plezant, hè ?

zou er een vogel zijn nest hebben op haar hoofd ?

Dank aan allen die er mede voor gezorgd hebben dat het opnieuw een volledig
succes geworden is. Speciale dank voor al onze sponsors (zie laatste blad) die
weer zeer gul waren.
Afspraak volgend jaar, normaal gezien de derde vrijdag van de maand mei, voor
onze volgende editie. Bij leven en welzijn, graag tot dan !
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HEIST WANDELDE NAAR SCHERPENHEUVEL
Op zondag 1 mei, Dag van de Arbeid, wandelden velen
naar de basiliek van Scherpenheuvel ten voordele van
Actie Zorgenmens. Vorig jaar werd door corona de
wandeling verschoven naar 15 augustus. Deze keer was
er wel veel concurrentie van o.a. de tocht die vertrok van
aan de MIXX in Herselt.
Het parcours is gekend : door de volle natuur, langs
paden, bossen en kleine wandelwegen (die natuurlijk ook
belopen kunnen worden). Drukke verbindingswegen
worden gemeden zodat alles op een zeer veilige manier
kan gebeuren.
De goede doelen dit jaar zijn :

-

Nethedal : men is al bezig een nachtverblijf voor 12 personen met een
beperking in Heist Centrum te bouwen, maar voor de afwerking zijn er nog
heel wat fondsen nodig.
- Project “Schoolondersteuning Heist” : vroegtijdige schoolverlaters zonder
behaald diploma secundair onderwijs betreden in een kwetsbare positie de
arbeidsmarkt. Dit project helpt deze jongeren.
De resultaten : de kaap van de 200 beoogde deelnemers werd ruimschoots
overtroffen zodat het bedrag dat aan de goede doelen kon overhandigd worden
echt fraai te noemen was (juiste bedrag bij het ter perse gaan nog niet bekend)
wat tot uiterst tevreden organisatoren leidde.
Hier volgen enkele sfeerbeelden :
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LOOPCRITERIUM “RONDOM NETEDAL”
Eindelijk, na 2 jaar afwezigheid,
kunnen de organisatoren met veel
blijdschap opnieuw een volwaardige
kalender
aanbieden
waarop
7
loopwedstrijden die deel uit maken
van ons gekende “Rondom Netedal”
criterium,
een
definitieve
datum
toegewezen kregen.
Als U dit leest is inmiddels onze eigen
organisatie, de “Averegtenjogging”
van 20 mei 2022 reeds succesvol gepasseerd. Voor alle details hieromtrent : zie
elders in dit clubblad.
De wedstrijden van de komende maanden zijn :
- zaterdag 4 juni de Uyleloop in Schriek
- zondag 18 juni de Goentenjogging, wederom in Schriek
- vrijdag 8 juli de Hoevejogging in Wiekevorst
- zaterdag 30 juli de 10 km van Wiekevorst
- maandag 8 augustus de Kermisstratenloop in Booischot-Statie
- zaterdag 10 september De Hei loopt in Pijpelheide.
Tijdens de eerste 3 joggings zullen er
criteriumkaartjes beschikbaar zijn. Zorg bij
elke deelname dat je dit documentje bij je
hebt en laat het afstempelen. Vijf stempels
bezorgen
je
achteraf
deze
Heistse
Geschenkcheque
ter
waarde
van
10
euro
geschonken
door
onze
gemeente en het team
Sport & Jeugd. De bon is
in bijzonder veel Heistse
winkels bij uw aankopen
te verzilveren, als ik goed begrepen heb in liefst 72 zaken kan U
die 10 euro gebruiken. Een extra steuntje in de rug voor onze
Heistse neringdoenden die hopelijk een lange moeilijke periode definitief kunnen
afsluiten en iets vreugdevoller de toekomst kunnen beleven.
Inruilen van de stempelkaart kan tot en met 31 oktober 2022 bij De Sportdienst
in de Sporthal, Lostraat 48 A in Heist-op-den-Berg.
Extra voor onze leden : DCPP (Luc De Kock) verzekerde ons er van ook dit jaar
deze 7 wedstrijden volledig te sponsoren, d.w.z. dat al onze leden via de gekende
website vooraf gratis kunnen inschrijven. Ze lopen dan wel uiteraard in het door
Luc gekozen sponsorshirt. Er is nog een zekere voorraad, hiervoor kunt U best
met Els Cumps contact opnemen.
Veel succes bij uw medewerking aan deze Heistse organisaties!

Dit jaar : GEEN HEIST LOOPT.
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BIJGELOOF IN DE SPORT
Heeft U, Bergloper, ook vaste rituelen voor U aan een wedstrijd deelneemt,
m.a.w. bent U bijgelovig ? Ik moet eerlijk bekennen : ik wel! Ik heb vaste rituelen
voor ik een jogging mee doe of een wedstrijd ga vlaggen. Welke die zijn ? Enkele
hou ik geheim maar 1 wil ik wel verklappen : bij het voetbal moet ik altijd als
eerste de kleedkamer verlaten en het speelveld betreden. Geloof me : mijn dada’s
zijn klein bier bij hetgeen ik ontdekte bij mijn speurtocht naar rariteiten van
“grote vedetten”.
In je broek plassen, geen seks voor de wedstrijd of juist wel, geen nummer 13,
een Lucky bra, een kruisje op je borst slaan en waterflessen met militaire precisie
in een rechte lijn zetten. Bijgeloof en sport zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Een onderzoek bij veel topsporters bewees dat zowat 80 % van hen
bijgelovige handelingen verricht voorafgaand aan een wedstrijd.
Dat in de broek plassen geldt voor een Braziliaanse voetballer (Eder Loko) die
ooit bij het spelen van het volkslied plots dringend moest plassen, hij kon niet
naar het toilet en liet het maar lopen. De match begint en hij scoort al na 30
seconden een doelpunt. Sedertdien doet hij dat altijd … dat plassen … dat scoren
na een halve minuut is er niet altijd bij … nooit meer zelfs …
Mark Van Bommel, gewezen Nederlandse voetballer, luisterde altijd vooraf naar
keiharde muziek om voorbereid te zijn.
De echte koning van het bijgeloof blijkt Rafael Nadal te zijn. De flesjes water die
hij gedurende zijn tennispartij drinkt, “moeten” in een rechte lijn neergezet zijn.
Daarnaast heeft hij nog enkele van die eigenaardigheden : niet over de lijnen
lopen, aan zijn gezicht kriebelen en zijn kleding heel vaak rechttrekken. Let er
maar eens op de volgende keer dat U hem ziet spelen.
Deze Hongaarse doelman Gabor Kiraly keepte
elke wedstrijd in dezelfde lange broek, ooit
bleek hij totaal onklopbaar met die kledij aan.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij op
26 juni 2016, het was stikheet, op het EK in
Toulouse tegen onze Rode Duivels in zijn
gekende tenue aantrad. Dat dit bijgeloof niet
altijd werkt beseft U best als ik U vertel dat
België met 4-0 won … Toch bleef hij die broek
daarna nog altijd dragen.
Andere voorbeelden die ik ontdekte :
- de Franse voetballer Laurent Blanc kuste
voor elke wedstrijd de kale kop van doelman
Fabien Barthez. Het hielp want onze
zuiderburen kroonden zich dat jaar tot
wereldkampioen.
- Michael Jordan, de voormalige NBA-ster
speelde heel zijn carrière (van 1982 tot
2003) met steeds dezelfde trainingsshort van
zijn universiteit North Carolina onder zijn
wedstrijdshort.
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LeBron James, nog zo’n ster van het NBA basketbal,
gooit voor elke match een handvol krijtpoeder in de
lucht om zo een stofwolk rond zichzelf te creëren.
Sergio Goycochea, de ex- doelman van Argentinië,
stond bekend als strafschopspecialist. Zijn geheim :
voor elke strafschoppenreeks plaste hij op het terrein.
“Niemand heeft er ooit over geklaagd, ik deed het heel
subtiel”, zegt hij.
de Mexicaanse bokser Juan Manuel Marquez ging nog een stap verder : hij
dronk geregeld zijn eigen urine in zijn voorbereiding op een wedstrijd.
Evi Van Acker, onze zeilster die brons won op
de Olympische Spelen van 2012 in Londen,
heeft immer 3 talismannen (gelukssymbolen)
bij zich en ze geeft ze zelfs een naam : Sir
George, Miss Emily en King Julian zijn er op al
haar zeiltochten steeds bij.
Kim Clijsters, onze tenniskampioene, had bij
elke
partij
een
volle
zak
zogezegde
“geluksbrengers” bij : dat zijn er van haar zelf
en van haar fans maar ook van haar vader Lei, de voetballer die als speler
van KV Mechelen in 1988 de Gouden Schoen veroverde en die zelf ook
bijzonder bijgelovig was. Kim is naast bij- ook gelovig want als haar
supporters haar iets van Lourdes aanbieden, zal het zeker in haar
“gelukszak” belanden.
van Sven Nys is geweten dat hij nooit een wedstrijd kon rijden zonder dat
hij de avond daarvoor met zijn familie zou getelefoneerd hebben.

Waarom doen sporters al die steeds wederkerende bijgelovige acties ? Volgens
psycholoog Paul Van Lange heeft dit allemaal te maken met onzekerheid die
alleen maar groter wordt naarmate de tegenstander sterker en de wedstrijd
belangrijker is. Vaste rituelen kunnen dan houvast bieden, de vorige keer ging
het goed, dus ditmaal zal het ook wel loslopen. Sportpsycholoog Yves Vanden
Auweele van denktank Logia treedt dit standpunt bij en zegt : “Als mensen
moeten presteren en hun zelfbeeld en eigenwaarde op het spel staan, is een
nuchtere realiteitszin soms wat zoek. Als trainer kun je beter daar respect voor
hebben en iedereen laten doen wat hij of zij zelf het best vindt.”
Sommige sporters weigeren met het rugnummer 13 te spelen, anderen willen
steeds als eerste of als laatste het terrein op, er zijn er die geen metalen
voorwerpen willen aanraken en er zijn er die letterlijk een konijnenpootje bij de
hand houden.
Bijgeloof is alom : er zijn ook studenten die enkel met hun “gelukssokken”
examens willen afleggen omdat ze ooit eens een schitterend examen met die
bepaalde kousen aan, afgeleverd hebben. Of met steeds hetzelfde ondergoed.
Dit bijgeloof heeft toch wel een positieve kant : het (kan) stress verminderen. Het
kan de motivatie, het zelfvertrouwen en de concentratie verhogen wat de kans op
het neerzetten van een goede prestatie verhoogt. Men mag deze effecten niet
overschatten maar onbestaande zijn ze toch ook niet. Bijgelovige praktijken
kunnen evenwel ook negatieve invloeden creëren : er wordt soms te veel
verwacht of het kan dwangmatig worden en het vertrouwen in het eigen kunnen
verstoren.
Daarom zou ik tegen U allen willen zeggen : als het geen (wild)plassen is, doe
hetgeen U denkt te moeten doen en voel U daar goed bij. Uw prestaties zullen er
wel bij varen … of niet …
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GEZONDHEIDSTIPS
Heeft U al eens hoofdpijn en neemt U dan een pijnstiller in ? Een dokter gaf in het
radioprogramma “De inspecteur” een zeer interessante tip hieromtrent : meestal
neemt men een product in waarin paracetamol zit met een glas plat water. Men
heeft hierbij de keuze uit gewone
pillen en bruistabletten. Volgens de
betreffende arts is deze laatste
medicatievorm
de
beste
:
het
werkende bestanddeel wordt direct
opgelost in het water en kan direct na
het opdrinken ervan aan zijn helende
werking beginnen. Een gewoon tablet
moet eerst nog “uiteenvallen” in je maag, dit kan tot een half uur duren eer het
pijnstillende effect uitwerking heeft. Dus in feite zijn bruistabletten te verkiezen
maar U zal merken dat, als U naar de prijs van beiden informeert, de tweede
soort veel duurder is, bijna eens zo duur. Daarom raadt de dokter aan om
voortaan je paracetamol in te nemen met bruisend water, je zal veel sneller van
je storende pijn verlost worden en het kost je niets extra.
De wetenschapsexpert Martijn Peters (HLN, 12/3/2022) stelt dat je door te
ademen door de neus tot 20 % meer zuurstof uit de lucht haalt waardoor je van
meer uithouding en comfort tijdens het sporten kan genieten. De lucht wordt dan
gedwongen door allerlei gespecialiseerde structuren te stromen. Terwijl dat
gebeurt wordt die lucht verwarmd, bevochtigd, onder druk gezet en gefilterd. Als
de lucht dan in je longen terechtkomt, kan hij veel makkelijker naar de
bloedvaten vloeien. Dit filtersysteem in onze neus speelt ook een belangrijke rol
in het immuunsysteem : de neusharen vangen stuifmeel en andere allergenen op
waardoor bijvoorbeeld hooikoortspatiënten minder kans hebben om astma te
ontwikkelen. Vervolgens bereikt de lucht uit onze neusholte, het daar aanwezige
slijm en de trilhaartjes verzamelen stof, roet en bacteriën. Tijdens de
neusademhaling komt er stikstofmonoxide vrij in je neus, een stof die helpt om
de bloedvaten te verwijderen wat een betere zuurstofcirculatie in je lichaam
oplevert. Dit zijn allemaal voordelen bij het ademen door de neus. Als nadelen bij
het ademen door de mond vermeldt de expert : het verlies van vocht wat een
droge mond kan veroorzaken alsmede de kans op allergische reacties op
allergenen, astma, een slechte adem, tandbederf, tandvleesontstekingen, een
kaak- of tandafwijking, slaapapneu en verhoogde kans op serieus gesnurk.
Conclusie Berglopers : wellicht zijn in de realiteit de mogelijke gevolgen van
mondademhaling niet zo verontrustend als voorgesteld, maar ik zou toch maar
zeggen : zorg dat je geen verstopte neus hebt als je serieuze loopinspanningen
gaat ondernemen.
Ter info : deze Martijn Peters won begin
maart van dit jaar een “Jamie” voor zijn
TikToks in de categorie “Explainer”. Zijn
filmpjes
zijn
allemaal
wetenschappelijk
georiënteerd en sommige er van worden
honderdduizenden keren bekeken. Hij heeft
meer dan 72.000 volgers en 2 miljoen likes
verzameld. Zijn grootste verdienste vindt hij
zelf dat hij hiermee de jeugd inspireert om
wetenschap te gaan studeren. Studenten
vertellen hem dat ze veel meer leren van hem
dan van hun docenten op school/universiteit.
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VAKANTIETIPS : NOORD-BRABANT Nederland
Deze keer trekken we noordelijk de grens over en belanden er in het Nederlandse
Noord-Brabant. ’s Hertogenbosch is de hoofd- maar Eindhoven de grootste stad

van deze provincie. Het is na Gelderland de tweede grootste provincie van onze
Noorderburen. Er wonen ruim 2,5 miljoen inwoners, bijna 10 % daarvan in
Eindhoven. Andere bekende plaatsen zijn Bergeijk, Vught, Helmond, Bergen op
Zoom, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Zundert en Oss. Deze
laatste stad is misschien minder bekend maar deze
Bob Peeters verdiende er zijn kost als trainer van de
plaatselijke voetbalclub TOP Oss (Tot Ons Plezier), ze
spelen in de Eerste Divisie (onze 1B) en die heet daar
de “Keuken Kampioen Divisie”, vernoemd naar de
generale
hoofdsponsor
van
deze
competitie.
Vergelijkbaar met onze “Croky Cup”, onze Beker van
België die door het chipsmerk gefinancierd wordt.
Maar half mei werd hij ontslagen.
Als we de toeristische brochure mogen geloven , wacht ons in Noord-Brabant een
verrassend, vernieuwend, historisch, oogstrelend, rustgevend, hip en altijd
gezellig verblijf. Ontdek deze parels (waarvan ik er U enkele ga voorstellen) en
plan je weekendje weg. Geniet er van kunst, cultuur, design, winkels en heerlijk
eten. Maar ook voor natuur en out door, recreatie en ontspanning en sport is deze
streek een ideale bestemming voor een korte vakantie. En het is echt niet zo ver
want alle plaatsen bevinden zich binnen de 100 km van ons eigen Heist.
Graag wat meer informatie over enkele interessante plaatsen :
- Zundert.
Dit prachtig stadje situeert zich net over de grens, even voorbij Meer. Het
dankt zijn bekendheid aan deze Vincent Van Gogh die er in
1853 geboren werd. Als men de stad binnenrijdt, valt direct op
dat men in “Van Gogh-city” is want alles verwijst er naar hem :
allerlei foto’s, het Van Gogh-kerkje en het Van Gogh-huis. Dit
is niet het originele huis waar hij zijn levenslicht voor het eerst
zag, maar wel een prachtig gebouw dat op exact dezelfde
plaats werd opgetrokken. We kennen Vincent beter van al zijn
geschilderde zelfportretten, maar op deze foto zien we hem in
1872 als 19-jarige. Hij stierf op 29 juli 1890 in het Franse
Auvers-sur-Oise, slechts 37 jaar oud.
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Hierboven ziet U 3 bekende werken van de grootmeester : “Zelfportret met
verbonden oor” (na dat hij zelf zijn oor had afgesneden), “De sterrennacht” en
“De zonnebloemen”.
Veel van zijn werken zijn te bewonderen enerzijds in het Van Gogh-museum
aan het Museumplein 6 in Amsterdam, anderzijds in het Kröller-Müller
museum in de Houtkampweg 6 in Otterlo waar 90 schilderijen en 180
tekeningen ten toon gesteld worden.
Graag vermeld ik nog dat er elk jaar, de eerste
zondag van de maand september, een prachtig
vermaard bloemencorso door de straten trekt : het
“Dahlia-corso” wat tientallen duizenden mensen
lokt.
Op 2 km ten zuidoosten van het stadscentrum ligt het prachtige natuurgebied
“Gooren en Krochten”, een bezoek absoluut waard.
In Zundert, vlak voor het centrum een baan links inslaan, kunt U zich (op alle
mogelijke denkbare manieren!!!) laten verwennen in de saunaclub “Diana”, de

reclamepanelen hiervoor vindt men in gans België. Tussen 1986 en 1991
werd een wielerploeg gesponsord door het eigenaars echtpaar, hun 3 zonen
reden koers en met deze bus trokken ze van wedstrijd naar wedstrijd. Later
belandde de bus in een museum. Een vernieuwde versie werd als reclame in
een weiland geplaatst maar op eerste kerstdag 2021 in brand gestoken en
totaal vernield.
Last but not least moet ik U natuurlijk ook nog
meegeven
dat
er
hier
door
de
“Trappistenbrouwerij De Kievit van de Abdij
Maria Toevlucht” 2 fameuze bieren op de markt
gebracht worden : de Zundert 8 (een koperblond
bovengistend bier van 8°) en de Zundert 10 (een quadrupel met een kruidige
toets van 10 °). Zij voldoen aan alle voorwaarden (binnen de muren van de
abdij gebrouwen, onder toezicht van monniken van de orde der cisterciënzers
en de opbrengsten moeten gespendeerd worden aan het levensonderhoud van
de kloosterlingen en het onderhoud van het klooster) en behoren daardoor
dan ook tot de klasse van de “Trappistenbieren”.
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- Eindhoven.
Bij het woord Eindhoven denken we direct aan Philips,
PSV (Philips Sport Vereniging),
het Evoluon en
Eindhoven Airport. Maar deze vijfde grootste stad van
Nederland heeft nog wel wat meer te bieden, o.a. meer
dan 150 rijksmonumenten waaronder een groot aantal
historische bouwwerken zoals o.a. de Sint-Catharinakerk
(dateert uit 1867) en de Heilig Hart of Paterskerk uit 1898. Het hoogste
gebouw van de stad is de Admirant, een woontoren van 105 m hoog die naast
het
eerste
gloeilampenfabriekje
van
Philips staat. Een andere plaats waar oud
en nieuw samenkomen is het Van
Abbemuseum met een zeer moderne
aanbouw. Het Evoluon is ook een
voorbeeld van moderne architectuur.
Liefst
20
verschillende
oorlogsmonumenten zorgen er blijvend
voor dat deze droevige periodes uit het
verleden, nooit mogen vergeten worden.
Ongeveer 1/3 van de openbare ruimte is natuurgebied, Eindhoven is daarmee
één van de “groenste” steden van Nederland. Bekend zijn het
Stadswandelpark, de Gennepper Parken met een pre-historisch dorp er in, het
Philips Van Lenneppark, het Philip De Jongh Wandelpark en het Henri
Dunantpark. Dit laatste wandeldomein ligt aan de Rode Kruislaan in het
stadsdeel Woensel, in de wijk De Tempel. Dunant was de stichter va het Rode
Kruis, vandaar deze gekozen naam. En ook
om Kampense Plas is er een groengebied.
De rivier die door de stad stroomt is de
Dommel.
Tal van musea kunnen bezocht worden. Het
bekendste is het Van Abbemuseum met
moderne en hedendaagse kunst, geopend
in 1936 en vernoemd naar zijn oprichter
Henri van Abbe. De collectie herbergt ruim
2.700 kunstwerken waarvan ongeveer
1.000 op papier, 700 schilderijen en 1.000
sculpturen, installaties en videowerken.
Werken o.a. van Picasso, Kandinsky, Chagall en Mondriaan. Er is ook een DAF
museum met alles over het ontstaan van deze
Nederlandse auto, een ontwerp van “Van Doorne’s
Automobiel Fabriek”, kortweg DAF.
Het predicaat “Lichtstad” komt raar genoeg van de
gloeilampengigant Philips, maar wel van de
luciferfabricage die er in 1870 startte. In 1885
werkten er niet minder dan 900 mensen voor de
stekjesfabrikant “Mennen & Keunen, dat was nodig
want de brandbare houtjes werden over de hele
wereld aan de man gebracht. Vanaf 1891 kwam Philips op, dat samen met DAF
een gigantische bijdrage heeft geleverd voor de werkgelegenheid in
Nederland. Rond 1980 heeft Philips zich grotendeels uit Eindhoven
teruggetrokken, hoewel de kennis van Philips Lighting en Philips Research in
Eindhoven zijn gebleven.
Het Evoluon werd door de architecten Louis Kalff en Leo De Bever ontworpen
en in 1966 gebouwd als uithangbord voor de technologische vooruitgang. Tot
1989 is het als educatief technologiemuseum in gebruik geweest. Het was
zeer attractief voor de bezoekers omdat ze zelf mochten experimenteren en
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demonstratiemodellen konden bedienen. Maar in de jaren 80 kregen ze
concurrentie van o.a. het NEMO in Amsterdam en andere gelijkaardige centra,
de bezoekers bleven meer en meer weg en men belandde in de rode cijfers. In
1989 besliste men dat er geen publieksfunctie meer was. Sedertdien
verschenen tal van nieuwe gebouwen in de onmiddellijke omgeving die er
voor zorgden dat in 1996 het Evoluoncomplex opnieuw functioneel werd als
congres- en evenementencongres. Bedoeling is evenwel om er opnieuw een
“futurelab” van te maken,
financiële middelen hiervoor
werden inmiddels door de
gemeente Eindhoven en de
provincie Noord-Brabant ter
beschikking gesteld zodat het
“New Evoluon” binnenkort zijn
deuren kan openen.
- Hilvarenbeek.
Leuk dorp, vooral bekend van het Safaripark en Speelland Beekse Bergen, met
daarnaast toch nog een speciale attractie : Bierbrouwerij De Roos anno 1877,
de enige authentieke dorpsbrouwerij in Nederland. Alles ter plaatse is in zijn
oorspronkelijke toestand bewaard,
men waant er zich in de 19e eeuw.
Het is een echt museum dat kan
bezocht
worden,
zaterdag
en
zondag tussen 13 en 17 uur, of in
groep op afspraak, wel tegen
betaling. De brouwsels kunnen
geproefd worden ter plaatse, ze
hebben 9 verschillende bieren, elk
met zijn eigen kleur. Meest bekend
zijn de Bikse tripel, de Rooie Fik en
de Witte Roos.
De Beekse Bergen is het grootste dierenpark van de Benelux. Er worden ca.
100 diersoorten gehouden, variërend

van kleine zoogdieren tot grote vogels. De eerste opening dateert van 1968.
In 2019 was er een recordaantal bezoekers van 1,15 miljoen mensen. Als men
echt wilde dieren vrij in de natuur wil zien paraderen, moet je hier zijn. Op
uitgestrekte open vlaktes bevinden zich zebra’s, giraffen en struisvogels. Maar
er zijn ook neushoorns, leeuwen, olifanten en jachtluipaarden te bewonderen.
Sedert 1987 kwamen er speeltuinen en waterattracties bij wat het voor alle
bezoekers, groot en klein een “must” maakt.
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- Kaatsheuvel.
Maakt deel uit van het dorp Loon op Zand dat
van oudsher bekend staat vanwege zijn
schoenenindustrie en de turfwinning. Het is
een echt carnavalsdorp dat in die dagen als
“Turfstekerslaand” bekend staat. Wij kennen
het natuurlijk van de Efteling maar er is ook
nog het “Nationaal Park De Loonse en
Drunense Duinen”, een ruim 3.500 ha groot
natuurgebied. Droge zandverstuivingen en naaldbos wisselen zich af. Het
wordt ook wel eens de “Brabantse Sahara” genoemd.
In de Efteling zijn er wellicht al velen van U geweest. Naast het attractiepark
is er ook nog een theater, 2 hotels en 2 vakantieparken. Na het Franse
Disneyland Parijs en het Duitse Europa-Park staat het met tussen de 5 en 6
miljoen ticketkopers (in niet corona tijden) in de top 3 van de meest bezochte
attractiepark van Europa. In 1972 won het de “Pomme d’Or”, de prijs voor
het beste attractiepark van Europa. Aanvankelijk was het opgericht voor
ouders met hun jonge kinderen, maar doorheen de jaren groeide het uit tot
een themapark voor alle leeftijden. Het is gegroeid van een natuurpark met
speeltuin, roeivijvers en een theehuis tot een attractiepark met diverse
achtbanen en darkrides van wereldwijd opererende bedrijven als Vekoma,
Intamin AG, ETF Ride Systems en Great Coasters International, deze namen
zeggen U waarschijnlijk niks maar tik ze maar eens in Google in en een
nieuwe kijk op de wereldmarkt komt je tegemoet.

Op deze foto’s o.a. Holle Bolle Gijs die constant roept “Papier hier”, de ingang tot
het Sprookjesbos, de Python, Langnek, de Piranha en de Vliegende Hollander.
Ik hoop dat ik, nu we begin juni zijn en de zomer en de bijhorende vakanties toch
voor de deur staan, U enkele ideetjes bezorgd heb. Zij die graag gaan wandelen,
lopen of fietsen in dit Nederlandse Noord-Brabant : mogelijkheden legio.
Raadpleeg de nodige websites en een overvloed van voorstellen rolt uit uw
computer/laptop. Veel zomerplezier gewenst!
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NADENKERTJES
Van delen wordt niemand arm.
Ik denk altijd goed na voor ik iets stoms zeg.
Al ben ik oud en word ik grijzer, ik word iedere dag een beetje wijzer.
Beter helemaal gek dan een halve gare.
Er zijn maar 2 perfecte mensen : de ene is al dood en de andere moet nog
geboren worden.
Geluk is het enige dat vermenigvuldigt als je het deelt.
Een kus is een afdruk van een indruk die met nadruk vraagt om een herdruk.
Goede raad is duur, er niet naar luisteren nog duurder.
Het mooiste gesprek is als je geen woord hoeft te spreken en elkaar toch
begrijpt.
Men heeft beter verlof tussen Nieuwjaar en Kerstmis dan tussen Kerstmis en
Nieuwjaar.
Een verhaal heeft altijd 3 kanten : mijn kant, jouw kant en de waarheid.
In het donker zijn alle katten grijs : als de situatie niet duidelijk is, zijn de zaken
niet goed te beoordelen.
Geniet van het leven, het is al later dan je denkt.
Geluk is niet steeds meer willen hebben maar tevreden zijn met wat je hebt.
Wie met gesloten ogen door het leven stapt, zal niet veel zin.
Hoe komt de bestuurder van de strooiwagen op zijn werk ?
Liever brood in de zak dan een pluim op de hoed : van eer alleen kan men niet
leven.
We realiseren ons pas hoe goed ons geheugen is als we proberen iets te
vergeten.
De betovering zit overal maar je moet ze toelaten.
Nachtvorst : een koning die overdag vrij heeft.
We doen de hele dag zaadjes op waarvan een klein deel ooit zal ontkiemen.
Kinderen en dronkaards spreken de waarheid, ze zeggen wat ze vinden, ze zijn
ongeremd.
Wanneer vertrouwen gebroken is, betekent een “sorry” niets meer.
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PLEZANTE BLADZIJDES
Een man komt elke dag op kantoor, wandelt naar een vrouwelijke collega toe,
gaat dichtbij haar staan, ruikt eens goed en zegt dat haar haren lekker ruiken. Na
een week, waarbij de man dat elke dag doet, wordt de vrouw het beu en gaat ze
naar Personeelszaken om een klacht neer te leggen. Zonder de identiteit van de
man vrij te geven vertelt ze wat die collega doet en dat ze een klacht wil neer
leggen voor ongewenste seksuele intimiteiten..
De bediende van Personeelszaken is verwonderd door deze formele klacht en
vraagt : “Komaan zeg, wat is er nu seksueel bedreigend aan een collega die zegt
dat je haren lekker ruiken ?”
De vrouw antwoordt : “Het is Stafke, de dwerg …”
Jantje vraagt aan zijn vader waar de kinderen vandaan komen, hij gelooft niet in
de ooievaar.
Zijn vader weet eigenlijk niet wat hij daar mee moet en zegt dan maar dat de
kinderen uit appels komen.
Jantje is hiermee tevreden en stopt een appel in zijn broekzak voor hij naar
school gaat, met de pauze eet hij deze wel op.
In de klas vraagt Marietje toevallig ook waar de kinderen vandaan komen. De
juffrouw vraagt de andere kinderen hierop een antwoord te geven.
Jantje mag het zeggen en hij zegt dan ook : “Zal ik hem uit mijn broek halen …?”
Vrouw bij de dokter : “Mijn man denkt al 2 weken dat hij een vliegtuig is.”
De dokter : “Ik kan hem misschien wel helpen maar dan moet hij toch zelf even
meekomen.”
Vrouw : “Dat wil hij wel, maar hij kan hier nergens landen …”
Waarom neemt een blondje een spiegel mee naar bed ? Om te kijken of zij slaapt.
De boerendochter zegt tegen haar vader die net terug komt van het veld : “Daar
net is er iets heel vreemd gebeurd. Er was een man die aanbelde en toen ik de
deur opende begon hij me te kussen.”
Boer : “Zei hij iets ?”
Dochter : “Nee, mar oen begon hij me uit te kleden en raakte me overal aan.”
Boer : “En, zei hij iets ?”
Dochter : “Neen, maar dat is nog niet alles, hij nam me mee naar boven en begon
intens te vrijen met mij.”
Boer : “Ze hij toen dan iets ?”
Dochter : “Nee, daarna is hij vertrokken.”
Boer : “Dan zullen we nooit weten wat hij hier kwam doen …”
Twee blondjes tegen elkaar over de alsmaar duurder wordende winkelaankopen :
“Vindt gij nu ook niet dat de winkelkarren zo duur aan het worden zijn ?”
“Wie koopt er nu …een winkelkar ?”
Tussendoor geen grap : onder de deelnemers van de Kastelenloop in Zandhoven
ontdekte ik een persoon die luistert naar de troosteloze naam “Jopie Hopeloos”.
Ga met die naam door het leven. Of was het toch een grap ?
Onderzoek heeft aangetoond dat 75-plussers :
- niet rimpelloos door het leven gaan
- wel nog willen maar niet meer kunnen
- hun broek hoger optrekken naarmate ze ouder worden.
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Wat moet je doen als je maagpijn hebt ? Naar een dokter gaan, hij moet ook
leven. De dokter zal je medicamenten voorschrijven. Die haal je bij de apotheker
want die moet ook leven. Dan kom je thuis en je werpt die pillen in de vuilbak
want … jij moet ook leven!
De Sus en de Jef komen elkaar in de Bergstraat tegen. Sus : “Jef, gij als notoire
vrouwenkenner, wat vindt gij van borsten ?”
Jef : “Over welke borsten wil je iets weten : ronde, kleine, dikke, assymetrische,
zijdelingse, klokvormige, druppelvormige, atletische, traandubbelvormige … zeg
het maar want ik kan nog een “tetteke” doorgaan …”
De juf vraagt aan Jantje : “Tel van 1 tot 10 maar dan achteruit.”
Jantje : “Oké Juf, 10/9/7/6/5/4/3/2/1.”
Juf : “Maar Jantje, je vergeet de 8!”
Jantje : “Je zei toch : acht eruit …”
Een vader vraagt aan een collega : “Vind je dat mijn zoon op mij gelijkt ?”
De collega : “Ja, maar dat is niet erg, als hij naar gezond is …”
Een klant vraagt aan den toog aan de cafébaas : “Hebt ge een plastieken zak ?”
De cafébaas : “Nee, ’t is al erg genoeg dat ik valse tanden heb …”
De apotheker zegt tegen de klant die shampoo komt kopen : “Wij hebben
shampoo voor vette haren, shampoo voor droge haren, shampoo voor normale
haren, shampoo voor …”
De klant onderbreekt hem : “Heeft U ook shampoo voor vuile haren ?”
“Thuis bidden wij altijd voor het eten”, zegt Lowieke tegen zijn vriendje, “doen
jullie dat ook ?”
“Nee hoor, mijn moeder kan goed koken …”
De politie ziet een sportwagen aan 40 km per uur op de E 40 rijden. De agenten
doen de wagen stoppen waarin An achter het stuur zit.
Agent : “Wel ? Je moet hier minstens 70 km per uur rijden.”
An : “Maar ik zag al die borden met E 40 op ?”
Naast haar zit een man te schudden en te beven.
Agent : “Wel meneer, wat scheelt er met U ? “
Man : “We komen van de E 313 …”
Ene blondje tegen het andere : “Wat is dichterbij : de maan of Parijs ?”
Andere : “De maan natuurlijk! Of kan jij Parijs van hier zien misschien … ?”
Even later staan beiden voor een stoplicht, zegt de ene : “Het is groen.”
“Een kikker”, zegt de andere …
Een blonde vrouw is zo depressief dat ze besluit een einde aan haar leven te
maken, ze staat op het punt in de Schelde te springen, een matroos merkt dit en
spreekt haar aan zeggende dat wat er ook loos is, dit geen oplossing is. Hij stelt
haar voor om mee naar Amerika te varen om daar een nieuw leven op te bouwen.
Hij zal haar verbergen op zijn schip en als verstekeling mee smokkelen. Elke
avond brengt hij haar 4 boterhammen, en stuk fruit en … een avond vol passie.
Het loopt allemaal prima tot de 17de dag … en ze gevonden wordt door de
kapitein.
“Wat heeft dit te betekenen ?” wil die weten.
Het blondje legt uit : “Ik heb een regeling met één van uw matrozen, ik krijg
gratis eten, een gratis reis naar Amerika en hij … naait me.”
“Ik weet wel zeker dat je genaaid wordt”, zegt de kapitein, want dit is … het
veerpont in Bornem …”
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VERJAARDAGEN
Beste Jarige,
Ze zeggen wel eens : leeftijd is maar een
getal. Maar met jouw jeugdige looks, wist
je dat natuurlijk al!
Vandaag is jouw dag, de dag waarop jij alles
mag. We zingen van “ “Lang zal je leven!
Iemand gaat jou een mooi cadeau geven …”
(hopelijk)
Onze jarigen voor de komende maanden :
juli
02
04
05
06
07
10
11
13
16
25

Steven De Hondt
Katrien Buts
Freddy Huybrechts en Kurt Scheers
Brenda Caers
Alex Van Den Bergh
Patrick Witters
Anne Verschueren
Katelijn Meulders en Ivo Naets
Bart Van den Schoor
Chantal Vandenbergh

augustus
11
Peter Uytterhoeven
12
Stefanie Vandevelde
13
Murielle De Winter
19
Germaine Ceulemans
22
Chantal Van Gorp en Kris Huybrechts
24
Eddy Pellegroms
september
03
Arlette Hendrickx
09
Nancy Bastiaens, Wilfried Boogmans,
Suzy Jacobs en Johan Saenen
18
Daniela Stefanescu
20
Willy Anthonis
23
Ronald Van Casteren
25
Eddy Jacobs en Gert Vercammen
28
Michel Van Dyck

NOG VELE GELUKKIGE EN GEZONDE JAREN GEWENST !!!
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ONZE SPONSORS

SPORTWINKEL LORNOY Herentalseweg 54 in Geel
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