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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 gras- en 

looppad van het Sportcentrum gebezigd worden. Kleedkamer 4 (dames) en 

8 (heren) zijn steeds te gebruiken. Ziehier de nieuwe data : onder de 

rubriek Lopen op woensdag. 

  

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 ???? 
 

“Mevrouw, leg eens uit : waarom heb je al je 8 kinderen Klaas 
genoemd ? 

“Wel, dat is gemakkelijk : ik roep 1 keer en ze komen allemaal.” 
“Ja, maar hoe doe je dat dan als je er 1 alleen wilt roepen ?” 

“Dan roep ik ook zijn achternaam …” 
 

 

 

mailto:evpkvm@telenet.be
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KRINGNIEUWS 
 

LEDENAANTAL 
Opnieuw is ons ledenbestand aangegroeid met enkele nieuwe mensen. Wij 

wensen Karine Cleynhens en Patrick Op de Beeck (Baal), Marleen Giron (Heist), 

Chris Mariën (Hallaar) en Glenn Mattheus (Booischot) veel loop- en kringplezier 

in onze Berglopersfamilie. Momenteel bestaat onze ledenlijst uit 138 lopers en 

wandelaars.  

 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 13 JUNI 2022 
Nieuwe bijeenkomst, in aanwezigheid van 6 bestuursmensen, met de evaluatie 

van onze Averegtenjogging. Algemene conclusie : in aanmerking nemend de 

deelnemersaantallen bij onze omliggende joggings mogen wij met onze ruim 500 

lopers best tevreden zijn. De avond kende een redelijk positief verloop waarbij 

nog wel enkele kleine zaken voor lichte verbetering vatbaar zijn. Wij denken 

hierbij bijvoorbeeld aan de telling van het verbruikte drankmateriaal waarbij de 

oplossing zeer simpel is : laat alle lege bakken onder de toog staan en tel 

achteraf al dit leeggoed want dat is ons reëel verbruik dat ons mag aangerekend 

worden. Volgend jaar worden alleen nog de op onze consumptielijst te verkrijgen 

dranken verkocht, de andere die in de koelkasten staan moeten vooraf verwijderd 

worden en vervangen worden door o.a. flesjes Leffe zodat wij deze van geen vat 

dienen te tappen. Mogelijk zal er vanaf 1 juli verplicht aan alle klanten de 

mogelijkheid moeten aangeboden worden om elektronisch te betalen (Payconiq 

in dit geval), nu was daar volgens Gert bij de inschrijvingen regelmatig vraag 

naar. Als het wettelijk wordt, zorgen wij natuurlijk voor het nodige. Hier en daar 

was er een enkele medewerker die niet helemaal wist wat hij op dat moment 

moest doen, ondanks de zeer voortijdige berichtgeving door Jos. Stijn zal volgend 

jaar zorgen voor een individuele takenfiche per helper. Eén persoon, een 

seingever (toch wel een belangrijke pion met al het verkeer) kwam zonder te 

verwittigen niet opdagen, Jos nam direct zijn taak over. Er werden enkele flesjes 

Leffe aangetroffen (gelukkig maar 4) die ruimschoots vervallen waren, dit 

kunnen we de volgende keer absoluut niet meer tolereren. Via steekproef zullen 

we dit vooraf controleren. Sommige ouders zagen zoals elk jaar hun kind(eren), 

onterecht blijkt volgens de beelden, enkele plaatsen hoger eindigen dan ze in de 

rangschikking werden afgedrukt. Volgend jaar geen bekers meer bij deze 

kinderen, alleen nog medailles en prijszakjes. Bij deze een kleine oproep aan 

onze leden die op onze loopavond eventueel een aantal, vooral Duvel glazen, ter 

beschikking kunnen stellen want er was even een tekort hieraan. De G-loop 

kende door een concurrerende loop slechts 1 deelnemer, die jongen deed zijn 

uiterste best en was zeer tevreden. Volgend jaar hopelijk meer deelnemers 

hierbij. Stijn oppert nog de gedachte om voor onze wedstrijd van 2023 iets meer 

reclame te maken voor onze loop : via scholen, via mails aan andere 

loopverenigingen, nog eens proberen om in “Hallo Heist”, ons maandblad van de 

gemeente, een aankondiging te kunnen plaatsen. Zelf ben ik beginnen lopen door 

het lezen van een affiche die ik destijds (dat moet in 2001 geweest zijn) zag 

hangen aan de ingang van de Averegten. Ik schreef me in en werd lid en  nog wat 

later zelfs bestuurslid. Dus : zowat een maand vooraf, laat ons zeggen half april 

volgend jaar, enkele affiches uithangen aan de bosranden. Eindconclusie : zeer 

geslaagde jogging met uitstekend voorbereidend werk van onze voorzitter en 

verder van alle medewerkers “in the field”. Een beetje Engels moet er 

tegenwoordig bij zijn, hè ? De datum voor volgend jaar is inmiddels ook definitief 

vastgelegd op vrijdag 19 mei 2023. Noteer deze dag alvast in uw agenda. Dank 

aan allen die meegewerkt hebben, ook onze sponsors voor hun gulheid.  
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OVERLIJDEN 
Helaas vernamen wij op 12 juni het overlijden van Jef 

Uyttersprot. Jef (bijna 69) was de voorzitter van 

Samana Heist-Goor (dé organisatie voor mensen met 

een chronische ziekte en mantelzorgers) en was lid van 

verschillende verenigingen zoals de Koninklijke Fanfare 

De Gouden Lier uit Beerzel, Okra en de Boslopers. Tot 

vorig jaar was hij ook een echte Bergloper maar 

wegens ziekte moest hij dit jaar afhaken. Wij wensen 

zijn familie en vrienden veel sterkte bij dit zware 

verlies.  

 

BESTUURSSAMENSTELLING 
Nancy Bastiaens heeft recent om persoonlijke redenen haar ontslag aangeboden 

als bestuurslid van onze vereniging. Wij danken Nancy voor haar (korte) passage 

in ons bestuur en hopen haar op vele toekomstige organisaties terug te zien. 

 

OPROEP : GLAZEN. 
Het staat reeds in het verslag van de bestuursvergadering op de voorgaande 

pagina, maar Els drong er op aan om het nog eens apart te vermelden : leden die 

zelf over een zekere voorraad glazen beschikken, vooral Duvel maar ook Leffe 

mag, en die deze kunnen missen tijdens onze joggingavond, breng ze a.u.b. mee. 

Onze tappers hadden het op sommige momenten moeilijk om ieder bier in het 

juiste glas te kunnen aanbieden, uiteindelijk lukte het nog wel maar het was nipt. 

Stel dat er volgend jaar 200 lopers meer zijn (waarvan er hopelijk een klein 

percentage een pint komt drinken), tja, dan zou er een probleem kunnen zijn. 

Dank bij voorbaat om hier volgend jaar even aan te denken. 

 
WIE VAN ONZE LEDEN LOOPT NOG REGELMATIG EEN JOGGING ? 
We kunnen niet anders, maar dat is een algemeen verschijnsel, dan vaststellen 

dat vele Berglopers die in het verleden zeer trouw aan de wedstrijden van onze 

criteriumlijst deel namen, niet langer op de recente uitslagen zijn terug te vinden, 

niet als loper en niet als wandelaar, want het mag gezegd worden  : ook onze 

wandelaars zijn er niet meer talrijk bij. Ik kan er zo voor de vuist al direct een 

aantal opnoemen die, naar eigen zeggen, definitief zijn afgehaakt : Jef, Gilbert, 

Toon, Gert, Johan Dupont, Steven, Gommaire, Louis, de andere Louis, Katrien, 

zelfs onze meerdere keren Gouden Sloef winnaar Julleke Salaerts en ik reken 

mezelf er eveneens bij. Tel daar nog een aantal anderen bij die door kwetsuren 

aan de kant staan en men begrijpt waarom wij tot zo’n lage Berglopers 

deelnamecijfers komen. Misschien dat enkele van de genoemden zich nog 

bedenken en toch opnieuw de wedstrijdloopschoenen aantrekken, anders zullen 

er niet al te veel hun criteriumprijs weten te behalen. Maar niet te pessimistisch, 

tijd brengt raad! 

 
LOPEN OP WOENSDAGEN 
U weet ondertussen dat er elke dins- en donderdag 

tussen 9 en 10 uur training is vertrekkend aan De 

Sporthal met douchegelegenheid voor al onze lopers en 

wandelaars. Kleedkamer 3 is voor de dames en 

kleedkamer 8 voor onze mannelijke atleten. Niet op 

feestdagen. 

De eerstvolgende data van ons lopen op woensdag : 7 

en 21 september, 5 en 19 oktober, 16 en 30 november 

en 14 december 2022. Voor volgend jaar krijgt U de 

volgende keer de exacte data.  
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BRABANT WALLON 
 

 

Onze voorzitter blijft in dit Waals loopcriterium de 

overwinningen opstapelen en kreeg inmiddels de 

bijnaam : “DE EDDY MERCKX VAN LE BRABANT 

WALLON”.  

Op 5 juni leverde hij in de loop “La Djiblotinne” in 

Gembloux (Gembloers) nog maar eens een 

glansprestatie :  hij liep de zware liefst 20,6 km lange 

wedstrijd in de fraaie tijd van 1u53’21”, werd 80ste 

algemeen maar won zijn +70 categorie. Het zeer 

heuvelachtige parcours, gepaard met onophoudende 

zware regenval, opspuitend water uit de riolen die al 

dit hemelwater niet konden blijven verwerken en de modderstromen die zowel 

bergop- als gevaarlijk bergafwaarts dienden overwonnen te worden met tal van 

valpartijen tot gevolg (gelukkig bleef Jos daar van 

gespaard) maakten er een 

bijzonder loodzware wedstrijd 

van. Maar Jos beet door, gaf 

volle gas in de paden vol water 

en kende ook relatief weinig  

problemen in de steile 

afdalingen dankzij zijn aangepaste schoenen : Scott 

Kinabula Ultra RC. Dat moet dit model van schoen zijn, ik 

weet niet welke kleur Jos gekozen heeft. Ziehier ook zijn 

uitermate welverdiende prijs. Verdorie : toch weeral bier 

zeker …  

 

Een nieuwe wedstrijd uit de “Challenge Brabant Wallon 

2022” deed onze voorzitter de verplaatsing maken naar 

Ottignies waarvan de universiteitsstad Louvain-la-Neuve 

een onderdeel is. Plaats van afspraak was het Centre 

Sportif de la Dyle in Ottignies dat bijna het middelpunt 

vormt van ons land. De 404 deelnemers kregen er een 

mooi parcours te verwerken in en rond de 

universiteitssite en het golfterrein, goed beloopbaar met 

verschillende ondergronden en een heuvelend karakter. 

Wij zijn het inmiddels gewend : Jos was opnieuw eerste 

in zijn categorie : hij liep de 11,7 km in 58’26” waarmee 

hij  net 1 seconde onder de 5 minuten per km bleef. 

Gelukkig was er geen bier als prijs maar wel deze 

heerlijke en gezonde fruitmand.  

 

Op zondag 3 juli ging Jos de jogging 

“Les Parcs en Balade” meelopen in 

Lombise, deelgemeente van Lens in 

Henegouwen. Een fenomenaal parcours 

van 15,6 km voerde de deelnemers 

langs 5 privé kasteeldomeinen en 2 

grote boerderijen. Jos finishte na 1 uur 

20 minuten en 52 seconden en won 

nogmaals de wedstrijd in zijn 

categorie. Het betrof een jogging van 

de ”Challenge Delhalle”. Goe bezig Jos! 

 

 

 



de jogger 2022/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 ? 

 
ONS CRITERIUM 
 
Zoals aangekondigd in ons vorige clubblad kregen onze Berglopers een 4-daagse 

aangeboden tijdens het eerste verlengde weekend van juni, met name het 

Pinksterweekend. Toch, in vergelijking met enkele jaren terug,  weer niet al te 

veel deelnemende Berglopers bij deze wedstrijden. Een overzicht : 

 

- op vrijdag 3 juni was er een eerst junipunt te 

behalen in Herselt bij de Dry Eyckenjogging. Deze 

plaatselijke voetbal caféploeg stelde haar 

voetbalplein in de gelijknamige Drie Eikenstraat ter 

beschikking, zij zorgden samen met de Herseltse 

Sportdienst voor de organisatie van deze eerste 

wedstrijd van het nieuwe Jogging Criterium Herselt. 

Een voor de volle 100 % zachte ondergrond 

doorheen de bossen van het domein Hertberg op 

een vrij vlak parcours langsheen mooie vennen en 

bospaden is iedere keer weer het prachtige decor van deze zeer 

aantrekkelijke wedstrijd. Met 181 deelnemers (120 op de 5 en 61 op de 10 

km) kan men moeilijk van een ruime belangstelling gewagen want in 2018 

waren er nog 348 lopers (214 op de 5 en 134 op de 10 km).  De “loophype” 

is duidelijk over zijn hoogtepunt. Dit geldt zeer zeker ook voor onze leden 

want er zijn slechts 7 Berglopers in de uitslagen terug te vinden. 

 

- deze mensen van het organisatiecomité 

“Uylefeesten” zorgden er voor dat er 3 

dagen lang van alles te beleven was in 

het anders zo rustige Schriek. De 

opbrengsten hierbij gaan integraal naar 

de renovatie en uitbreiding van de 

parochiezaal. Hun festiviteiten begonnen 

op zaterdag 4 juni met de “Spar Schriek 

Uyleloop”.  Het bekende plaatselijke 

Hopla bier werd nogmaals hiervoor 

speciaal gebrouwen. Op zaterdag 4 juni 

was er een showbizzavond met Gene Thomas en Willy Sommers en op 

zondag was er een aperitiefconcert van de 

plaatselijke fanfare “De Ware Eendracht” en een 

ganse reeks van volksspelen. De zondagavond 

werd gevuld met tal van optredens en afgesloten 

met het Schriekse DJ-duo “Sakke Saucisse en 

Lauwe Biefstuk”. Op Pinkstermaandag spreidde 

Bobby Prins zijn 

uitmuntende 

zangkwaliteiten ten toon. Over de jogging 

zelf nog dit : een kleine 20 Berglopers 

liepen mee, in totaal waren er 184 

individuele lopers  en 15 teams van 3 in de 

aflossing. Vergeleken met de vorige editie 

van 2019 waren er dit een 30-tal minder. 

Bevredigende deelnames dus. Hier nog 

een prachtige luchtfoto getrokken de dag 

voorafgaand aan de festiviteiten die een 

grandioos succes kenden.  
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- op de eerste zondag van juni staat 

traditioneel de “Halve Marathon 

Nijlen” op de loopkalender, een 

organisatie van “De Nijlense 

Atletiekvrienden”. Wij nemen hem 

altijd op in onze criteriumlijst maar 

nooit in het verleden was er hier 

veel belangstelling voor vanwege 

ons ledenfront. Ook deze keer weer 

niet : ik kan me vergissen maar ik denk dat Kurt Scheers onze enige 

Bergloper was, hij liep de halve marathon in een goede tijd. In de toekomst 

nemen wij deze wedstrijd wellicht beter niet meer op in onze lijst. 

 

- meer volk werd verwacht op Pinkstermaandag aan de Knoet in Aarschot 

voor de plaatselijke Stratenloop. In het verleden maakten wij van deze 

wedstrijd al eens een semi-

clubkampioenschap, gewoon 

omwille van het feit dat elke 

Bergloper die regelmatig 

wedstrijden loopt hier 

telkens van de partij was. Maar ook deze keer 

weer niet de verwachte aantallen : ik telde er 404 

in totaal waaronder een 18-tal clubgenoten. In 

2019 bij de laatste editie waren er in totaal nog  

530 inschrijvers. Deze Benoit Theyskens (den 

“Tesse”) zal wel niet in zijn weinige haren gekrabt 

hebben, maar had wellicht toch wel wat meer 

respons verwacht. Het parcours doorheen de 

Aarschotse winkelstrraten (o.a. De Schaluin en 

over de markt) en het stadsparkje aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk, is door 

iedereen gekend. Meestal is het snikheet tijdens deze jogging, het beton 

van de harde wegen weerkaatst de hitte nog wat extra. Maar deze keer 

was het prima loopweer. Het is wel een bijzonder snel parcours, getuige de 

bijna 20 km per uur van de winnaars. Murielle De Winter eindigde tweede 

op de 3 km Ladies Run want de dames hebben op de kortste afstand daar 

hun eigen wedstrijd, mannen niet toegelaten. Toeschouwers waren er 

genoeg, verdeeld over de totale lengte van het parcours. 

 

- de Berg-om-loop in Herselt van vrijdag 10 juni gaf alle 

lopers een nieuwe kans tot deelname, nogmaals 

doorheen de bossen van het prachtige domein Hertberg 

maar deze keer met een iets anders traject waardoor het 

licht heuvelachtiger werd dan de week voordien.  
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Zelf was ik met de fiets tot daar gereden om, als toeschouwer weliswaar, 

voor de eerste keer dit seizoen het nieuwe loopklimaat te gaan opsnuiven. 

Onder ideale weersomstandigheden vertrokken, volgens de omroeper, 199 

deelnemers aan de 5 km die tot 4,6 km exact gereduceerd werd. Onder hen 

kon ik een 13-tal Berglopers ontdekken. Murielle eindigde tweede bij de 

vrouwen maar was toch veruit de eerste van onze clan, inclusief onze 

mannen, die de meet passeerde. Het waren 2 rondjes van 2,3 km, bij de 

eerste passage liepen 2 Bergloopsters samen afgescheiden achteraan, 

nieuwkomers voor mij, en ik was dan ook benieuwd om bij de uitslagen 

hun namen terug te kunnen vinden. Maar blijkbaar gaven ze op tijdens de 

tweede ronde en behoorden zij tot de 13 mensen die de strijd staakten 

want de uitslag vermeldt slechts 186 finishers. De 10 km (9,2 km exact) 

trok 89 belangstellenden, onder hen 3 Berglopers. Het is niet verrassend 

dat in alle uitslagen tot nog toe dezelfde namen op het podium staan, 2 

clubs steken er momenteel bovenuit : De Dorpspomp uit Herselt en Team 

Wikkeveust uit het gelijknamige maar anders klinkende Wiekevorst. 

  

- op vrijdag 17 juni, met een tropische temperatuur van 30 graden als niet-

bondgenoot, werd de Kruistocht in Herselt-Blauberg aan het plaatselijke 

voetbalveld, van start gefloten. De omloop gaat opnieuw richting Hertberg 

over het Vegecol-pad, dit is een biologisch asfalt wat normaal zeer snelle 

tijden kan opleveren. Maar het was geen weer om in te lopen zou een 

normaal gezond denkend mens 

misschien filosoferen. Gelukkig 

voor de organisatoren daagden 

toch nog een boel kinderen en 209 

volwassenen op om er een zware 

wedstrijd van te maken. Zelf wilde 

ik de sfeer ter plaatse gaan 

opsnuiven en ondernam bijgevolg 

een fietsritje naar Blauberg. De 

wind tegen die ik elke keer ik fiets 

moet ervaren, ook de momenten 

dat ik in feite windaf zou moeten 

hebben (kortom : als ik fiets denk ik dat ik altijd WINDOP heb, wat wellicht 

niet zo is, maar toch …), zouden me weinig hitteproblemen moeten 

bezorgen, dacht ik toch. Maar ook mijn fietstocht, met enkele tussendoor 

ingeplande beklimmingen, vond ik achteraf bekeken pittig. Slechts 5 

Berglopers aan de start van de 5,4 km (143 in totaal) en 3 van de onzen 

onder de 66 lopers bij de 10,8 km. Fons liep zijn eerste wedstrijd in enkele 

maanden en werd eerste Bergloper op de korte afstand. De ene kan al wat 

beter dan de andere tegen de hitte maar voor sommigen is lopen in 

extreem warme omstandigheden een bijzonder zware beproeving. Zo ook 

voor Stella die halfweg de wedstrijd stopte. Sterke Berglopers prestaties 

op de langste afstand : onze 3 lopers eindigden in de top 12 : Senne werd 

prachtig derde, Matthias werd achtste en Tim  eindigde op plaats 12. 

Bijzonder sterk, mannen! Op naar de volgende wedstrijd en wij vermoeden 

dat daar wel wat meer deelnemers zullen zijn : de Ramselse Routeloop. Bij 

mijn vertrek van het parcours bleek er een zware aanrijding geweest te 

zijn, vlak voor de kerk van Blauberg, tussen een motorrijder en een 

personenwagen. De motard lag kreunend op de grond, wellicht met zware 

beenblessures. Politie en ziekenwagen waren reeds ter plaatse. De motor 

kan wellicht naar de schroothoop maar ook de auto is vooraan zeer zwaar 

beschadigd. Hopelijk komt het voor de onfortuinlijke motard allemaal terug 

in orde.  
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- Ik kreeg van Stijn zijn visie van deze Kruistocht en van onze volgende 

jogging op de lijst : de Gelrode Natuurloop.  

“Een zeer mooie jogging door het prachtige natuurgebied “Hertberg” 

(Herselt) maar het was warm, heel warm! Spijtig genoeg waren er niet 

veel Berglopers maar diegene die er waren, hebben zich toch wel van hun 

beste kant laten zien. Op de 5 km : Geert, Els, Fons, Stella en Stijn. Op de 

10 km  : Tim, Senne en Matthias. IN met supportersvak hebben we Eric, 

Elien (vrouw van Tim) en de familie van Matthias opgemerkt.  

Om 19.15 ging de 5 km van start en toen was de temperatuur nog hoger 

dan 30 graden. De poging van Stijn om de “revaliderende” Fons te volgen, 

bleek tevergeefs want Fons ging zelfs bij 30 graden al vlotjes richting 5 

min/km. En Els heeft blijkbaar nieuwe batterijen gevonden want ook zij 

liep een zeer knappe tijd. Geert zien we ook terug meer en meer op 

joggings verschijnen, dus we verwachten dit 

seizoen nog veel van hem … 

OM 20 uur ging de 10 km van start en toen was het 

al iets frisser. Senne kwam na 1 ronde (van de 4) 

mooi door op een vierde plaats. Matthias en Tim 

hadden elkaars gezelschap opgezocht en ze kwamen 

door rond de tiende plaats. Na 4 rondes kwam de 

topper Kenneth Laureys door op de eerste plaats 

aan 16,94 km/uur met kort daar achter op, jawel, 

de derde plaats van onze eigen Senne Verschoren 

aan net geen 16 km/uur. Knappe podiumplek, 

Senne! Matthias had ondertussen kunnen profiteren 

van wat extra powerfood onderweg en van een hele 

vijver koud water in zijn pet zodat hij toch iets 

sneller was dan Tim. Matthias eindigde knap als 

achtste aan bijna 15 km/uur en Tim als twaalfde 

aan 14,42 km/uur.  

 

Zondag 19 juni : Gelro(n)de Natuurloop. De dag begon regenachtig en met 

13 graden was het veel frisser dan de dag er voor. We zijn niet heel zeker 

wie er allemaal aan de vrije start verschenen is maar we hebben opnieuw 

Senne, Stella en Stijn opgemerkt en op Strava konden we ook zien dat  

Nancy en Joghen de 22 km afgewerkt hebben. Vanaf 10 uur was het droog 

en konden we genieten van een prachtige natuurloop! Stella en Stijn 

stonden heel toevallig samen aan de start met deze enige echte Jean-Marie 

Pfaff.”      Stijn  Op de Beeck 

 

- Op vrijdag 24 juni stond de 18de Ramselse Routeloop op 

onze criteriumlijst. Zoals steeds een verkeersvrij en snel 

parcours in de dorpskern en gedeeltelijk langs de oude 

spoorweg Aarschot – Herentals met beklimming van de 

Ramselbergen de eindspurt rond de kleiput. Bij het 

overlopen van de uitslagen stellen we direct vast : weinig  
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deelnemers! Bij de vorige editie waren er nog 532 lopers, deze keer slechts 

351 (236 op de 5 km en 115 op de 10 km) wat een verlies van 35 % 

betekent. Van Berglopers zijde : 17 deelnemers op de korte en 6 op de 

lange afstand. Voor enkele Berglopers, naarstig op zoek wellicht naar de 15 

criteriumpunten, betekende het hun debuut dit jaar. Blijven volhouden, zou 

ik zo zeggen! Volgende week een nieuwe kans in Peulis. 

 

- Op de mooie vrijdag 1 juli (want de 

grote vakantie begint) trokken een 

aantal leden naar dit clublokaal van SK 

Peulis om de hoop van lopers in de 

“Peulis Jogging” te vergroten. Ik telde 

achteraf 13  Berglopers op de 

uitslagen. In totaal arriveerden 181 

deelnemers over de 3 verschillende 

afstanden van 5 – 8 – 12 km. De 

uitslagen zijn wat ze zijn maar er 

kwamen 

meerdere 

klachten binnen 

van mensen die 

een verkeerd 

traject hadden 

gelopen : blijkbaar hadden enkele vandalen met de 

signalisatie geknoeid. Zeer vervelend om zoiets als 

organisator te moeten vaststellen. Voor de eersten 

van alle klassementen waren er gelukkig geen fouten 

gemaakt.  

 

- De lopen in Wiekevorst (‘Wikkeveust” zeggen ze daar ter plekke) komen er 

aan. De eerste is de Hoevejogging aan boerderij De Witte Lelie van vrijdag 

8 juli. De organisatie is een 

samenwerking tussen enerzijds KFOW 

(Koninklijke Fanfare Onafhankelijk 

Wiekevorst) en anderzijds de 

Landelijke Gilde Wiekevorst die met 

een  beurtrol om het jaar mogen 

organiseren. De jogging op vrijdag 

betekent telkens de start van de 

driedaagse Hoevefeesten, met op 

zaterdag o.a. een wandeling en op 

zondag een heus Spel zonder grenzen 

en een afsluitende ambianceavond. En 

ten allen tijde kan men er mosselen 

eten. Als ik de uitslagen overloop merk 

ik dat er in totaal 255 deelnemers waren waaronder een kleine 30 (dit is 

meer dan 10 %) Berglopers. Eindelijk eens een normaal aantal clubleden. 
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- Volgende halte voor onze criteriumdeelnemers : de KWB-kermisjogging van 

Geel-Larum op zondag 17 juli 2022. Helaas voor wie interesse had : ik heb 

er totaal niks van kunnen terugvinden.   

 

 

- Op woensdag 27 juli trokken enkele Berglopers 

(ik denk 5) naar Geel-Elsum om er aan de 

Natuurloop te gaan meedoen, een organisatie 

van de Geelse Atletiekclub VZW. Er wachtte de 

lopers een parcours over rustige, landelijke 

wegen, deels verhard, deels onverhard met de 

keuze uit 1 ronde van 7 of 1 ronde van 11 km. De 

inschrijvingen waren in het cafétaria van de 

atletiekpiste aan het stadion van ASV Geel (de 

Leunen). Met 66 lopers op de 7 en 102 op de 11 

km was men best tevreden. Murielle De Winter 

verkondigde onlangs te moeten stoppen met 

lopen door steeds wederkerende kwetsuren, 

maar wat merk ik op de uitslagen : zij won de 7 

km wedstrijd! Op bijgaande foto ziet U het 

podium. Eens te meer proficiat, Murielle!  

 

 

- Tijdens het laatste wekend van juli is het altijd Baal-Kermis. Op vrijdag 29 

juli werd de loop, na corona oponthoud, nieuw leven ingeblazen met een, 

vooral op de 10 km, bijzonder sterk 

deelnemersveld. Niet zozeer qua kwantiteit maar 

zeer zeker qua kwaliteit. Overloop de uitslagen 

maar even ter bevestiging hiervan. Deze 

wedstrijd, die sedert haar overlijden eind juli 

2016 bekend staat als de “Memorial Wiske 

Maes”, lokte 155 lopers op de 5 en 78 op de 10 

km. Onder hen slechts 5 mensen die onze club 

vertegenwoordigden.  Wiske Maes was de Tremelose schepen die 6 jaar 

geleden, amper 60 jaar oud, overleed aan de gevolgen van een 

hersenbloeding. Zij was 15 jaar lang schepen en betekende bijzonder veel 

voor de gemeente. Als erkentelijkheid aan haar verdiensten kreeg het omni 

sportveld in Domein Parkheide in Baal haar naam. Het sportveld bestaat uit 

een multisportkooi  met basketballringen en doelen. Men kan er vele 

groepssporten beoefenen zoals basketball, volleybal, minivoetbal, hockey, 

minitennis, enz. 

Rond deze kooi is 

een kleine looppiste 

voorzien. Er is ook 

een fitnessgedeelte 

met tal van 

toestellen. Het 

gebruik is volledig 

gratis en tot 23 uur 

verlicht. Op deze 

foto ziet U de 

openingsceremonie. 

Voor iedereen 

toegankelijk, ook 

voor U.  
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- Op dezelfde dag was er ook de “HFF 2 uur van Hertals”, vertaald als 

“Herentals Fietst & Feest 2 uur van Herentals” waarbij iedereen, volledig 

gratis, rondjes in het stadscentrum 

mocht komen lopen. Bijzonder veel 

volk dat weekend in Herentals, 

vooral op donderdag met de 

wielerkoers en de huldiging van 

de groene trui van Wout Van 

Aert die dan ook nog maar eens 

de koers zelf won, in de spurt 

voor Tim Merlier en Mathieu Van 

der Poel (zie foto). 

Bevestigingen van deelnames 

van Berglopers, aan de 2 uur 

loop hebben me helaas niet 

bereikt.  

-  

 

- Een dagje later, we zijn 

zaterdag 30 juli, en de “10 km 

van Wiekevorst” wordt 

opnieuw georganiseerd in de 

Dalstraat aan de 

voetbalterreinen van SC 

Wiekevorst. Wellicht had men 

er wel wat meer lopers 

verwacht : met 113 op de 5 km 

en 66 op de 10 km kan men 

moeilijk van een ruim 

deelnemersveld  gewagen. In 

totaal dus 179 mensen die de eindmeet passeerden, onder hen 16 

Berglopers die hun beste beentjes in de strijd wierpen, de één iets 

succesvoller als de andere. 

 

 

- Na nog een nachtje slapen is er de 

“Bosloop” in Gerhagen (Tessenderlo), een 

organisatie van De Bosvrienden vzw. Zoals  

iedereen weet die er ooit mee deed, mogen 

de lopers een bijzonder prachtig parcours 

verwachten over 3 verschillende 

afstanden. Maar door de  veel te dure 

inschrijvingskosten van 8 euro vooraf en 

10 euro ter plaatse zal deze wedstrijd in de 

toekomst niet meer op onze lijst 

verschijnen. Op naar een goedkopere 

wedstrijd! In totaal 611 deelnemers zullen 

de kas aldaar prima gespijsd hebben! 
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- Op zaterdag 6 augustus kon er wederom een 

criteriumpunt gewonnen worden in Gelrode 

t.g.v. de 36ste Stratenloop. Als het daar kermis is  

moet er gelopen worden en daar zorgen de 

mensen van Sportiva Gelrode voor. Zoals overal 

te lande niet al te veel deelnemers vergeleken 

met de vorige edities van deze loopwedstrijd, om 

dit in concreet cijfermateriaal om te zetten : 74 

mensen opteerden voor de korte loop van 2 km 

(1 ronde rond de kerktoren met een heuveltje 

erin) terwijl 136 nummers konden uitgedeeld 

worden aan de “durvers” van de 6 km die 

derhalve 3 keer bergop (maar gelukkig ook voor 

hen 3 x bergaf) dienden te lopen. Ik telde een 8-tal  aanwezige Berglopers 

op de uitslagen. Nostalgisch denken wij terug aan de “heerlijke tijd van 

toen” toen de uitslagenlijsten zowat elke keer minstens de namen van 30 

van onze leden bevatten ? Mogen wij daar op rekenen bij de volgende 

wedstrijd op onze lijst : de Booischotse Stratenloop ? 

 

- Onmiddellijk het antwoord op de op de vorige lijn gestelde vraag : JAWEL!  

De mensen van AVZK die deze 32ste stratenloop organiseerden, mochten via 

Luc De Cock liefst 35 voorinschrijvingen vanwege DCPP/Berglopers 

noteren. Onder deze 35 wel een aantal niet-leden maar  die werden 

ruimschoots gecompenseerd door meerdere lopers van onze kring die met 

ons rode wedstrijdtruitje aantraden (en derhalve niet bij deze 35 

genoteerd staan). Tel daarbij nog een handvol mensen die ook lid zijn van 

AVZK zelf en die, als ze in hun kledij lopen, gratis mee doen (maar laat het 

nogmaals duidelijk zijn : zij krijgen dan wel geen criteriumpunt van ons!).  

Bij het overlopen van de uitslagen volgende vaststelling : ik denk dat AVZK 

met in totaal 269 lopers op de 3 verschillende afstanden (139 op de 4.530 

m, 82 op de 7.520 m en 48 op de 10.510 m en waaronder 51 atleten van de 

eigen club) op toch wel wat meer externe belangstelling gerekend had. Ik 

kon zelf ter plaatse vaststellen dat velen die normaal meelopen (waaronder 

ikzelf dus) nu, door diverse omstandigheden waaronder kwetsuren en de 

veel te hoge temperatuur, gewoon verkozen als toeschouwer aanwezig te 

zijn. Ik kan U geen Bergloper op het podium laten zien want Murielle viel er 

met een vierde plaats net naast.  

Hieronder enkele foto’s van de hoofden van sommige van onze leden waar 

de geleverde inspanningen zeer zeker mede door de hitte, overduidelijk 

van af te lezen zijn (met dank aan “Fotografie Walter Verheyden” die ons 

de beelden leverde) :  
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- Op vrijdag 12 augustus stond de Limbergjogging  

op onze lijst. Mensen, wat een weer! In tropische 

omstandigheden (33 graden) vonden toch nog 170 

volwassenen de weg naar Herselt om er te gaan … 

lopen … wandelen … neen laten we zeggen : 

“afzien”. In feite niet verantwoord, gelukkig dat er 

geen meldingen gekomen zijn van lopers die 

onwel geworden zijn. Op de 5 km kon ik 10 

Berglopers tussen de 107 deelnemers in de uitslag 

ontwaren, op de 10 km waren er 63 lopers met 

hier een speciale vermelding voor Matthias 

Wauters die het zonder 1 clubgenoot moest doen en een bijzonder fraaie 

wedstrijd liep : plaats 13 aan 3’54 minuten de km, gewoon schitterend! 

Gelukkig is er voor komend weekend een daling van 10 graden 

aangekondigd want het mag allemaal terug een stuk aangenamer worden.  

 

- Na een weekje zonder wedstrijden, dat mag ook al eens, worden de 

batterijen opnieuw opgeladen voor een nieuwkomer op onze lijst met dit 

ietwat eigenaardige logo : “Waver Loopt”, en Waver is hier 

O.L.Vr.Waver. Van Luc Kusseneers kreeg ik deze tekst :  

“Het is vrijdag en een jogging bij 22° is al enige tijd geleden. 

Voor de organisatie een dikke pluim, alles was tot in detail in 

orde : voordelige inschrijving mogelijk, vlotte inschrijving ter 

plaatse, tassenbewaring,een zeer gevarieerd parcours met 

overal seingevers, professionele tijdswaarneming en kleedkamers met 

goede douches. In totaal voor de 5 (101) en de 10 (87) km 188 lopers aan 

de start. Een parcours van verhard, onverhard, een bosgedeelte en een 

unieke route door het domein van het klooster van Waver. Dat er slechts 4 

Berglopers hebben mee gelopen is waarschijnlijk omdat bijna alle anderen 

kozen voor de groentejogging in Schriek de volgende dag, gesponsord door 

DCPP, en vanwege de keuze om maar 1 jogging per weekend te lopen.”  

Nancy Bastiaens, Joghen Waegemans,  Luc Kusseneers en Karine 

Cleynhens. 

 

- Diepterecord qua lopers tijdens de Groentejogging in Schriek op 

zaterdagavond 27 augustus.  Aan onze mensen (Berglopers en 

inschrijvingen via DCPP) heeft het echt niet gelegen want wij samen 

vertegenwoordigden  bijna ¼ van het deelnemersveld. Misschien niet zo 

interessant om op zaterdagavond te organiseren, laat het ons daarop 

houden. Met slechts 126 lopers verspreid over de 4 afstanden (62 + 35 + 

19 + 10) waren er natuurlijk betere kansen voor onze sterkste lopers om 

echt op de voorgrond te treden. En zo geschiedde ook : Senne Verschoren 

won de 11,2 km in de schitterende tijd van 41’30 wat 3’42/km betekent. 

En ook bij de vrouwen was er winst voor onze club met Nele De Bakker. 

Goed bezig, leden! 

 

Wij maken bij deze nu reeds graag reclame voor de laatste wedstrijd uit het 

“Rondom Nethedal” criterium, met name “De Hei Loopt” van 10 september a.s.  

 

PINZIELEKE EN DE NETEVALLEI 
 

Stijn Op de Beeck las recent enkele prachtige artikels in het “Nete.blad”, een 

driemaandelijkse uitgave van Natuurpunt. Hij verkreeg van deze vereniging het 

kopierecht zodat wij U deze teksten over gebieden waar wij ook veel lopen en 

wandelen met veel plezier op de volgende pagina’s kunnen meegeven.  
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BERGLOPERS IN BEELD 
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ENKELE TEKSTEN VAN LUC KUSSENEERS 

 
HAACHTSE LOOP 

Zondagmiddag 21 augustus 

15.00 uur. Het is niet meer zo 

warm als de voorbije periode. 

Veel is er dit weekend niet : 

een vrije start in Mol en de 

Haachtse Loop die voor de 15e 

keer georganiseerd wordt. 

Ondergewaardeerd en daarom 

“onterecht” dat deze niet op ons criterium staat. Een jogging waarvan het 

parcours voor 66 % over onverhard loopt. Zeg nu zelf : lopen in de natuur is toch 

veel aangenamer dan constant in bebouwd gebied. Er waren voor de 5 (108), de 

10 (99) en de 15 km (62) samen 269 deelnemers aan de start waarvan 3 

Berglopers die het beste van hunzelf gegeven hebben (Luc Kusseneers, Karen 

Cleynhens en Ellen Gielis, nvdr.). Na de loop konden we kennis maken met de 

nagelnieuwe infrastructuur van de plaatselijke voetbalclub. Een perfecte douche 

en een drankje mochten niet ontbreken. Belangrijk : het uitgezwete vocht moet 

terug aangevuld worden. Dit was een goede invulling van deze augustuszondag.  

 

 

JOGGEN EN JOGGINGS 

Het is waarschijnlijk iets dat in de historie ontstaan is : ontspannen 

voortbewegen, iets vlugger dan gewoon stappen. Het is ook iets dat weinig 

investering vraagt : losse kleding en aangepast schoeisel. Zij die eraan beginnen 

met zuiver de instelling om gewicht te verliezen, zullen er even vlug mee 

stoppen. Anderen die volhouden kunnen door de 

jogmicrobe gebeten worden en ervaren dat 

sportief bezig zijn bijdraagt aan een gezonde 

levensstijl, zowel fysiek als mentaal. Wanneer 

het dan nog eens in groepsverband gebeurt is er 

sociaal contact en volgt er in sommige gevallen 

zelfs vriendschap.  

Iedereen, ook diegenen die het ontkennen, zijn 

nadien nieuwsgierig welke prestatie geleverd is : 

afstand, tijd, plaats, … en daar is niets mis mee 

zo lang de prestatiedrang niet leidt tot extreem 

gedrag.  

Joggen op een vooraf vastgesteld parcours, een 

gezamenlijke start en “de jogging was geboren” 

en groeide uit tot wat het nu is : een echte wedstrijd met tijdswaarneming en een 

uitslag. Het wensenpakket van de deelnemers is ook steeds uitgebreid : een 

vlotte inschrijving, foutloze parcoursaanduiding met de nodige seingevers, 

voldoende kleedkamers, douches, een naturaprijs of aandenken achteraf en een 

snelle bekendmaking van de uitslag. Vaak staan we niet stil bij het gegeven dat 

er gigantisch veel werk schuilt in een organisatie van een jogging, zowel voor, 

tijdens als na het lopen en dat er veel vrijwilligerswerk nodig is om het te laten 

plaatsvinden. Dankbaarheid is dan ook op zijn plaats en begrip als het niet 100 % 

loopt als verwacht. 

 

 

Bedankt Luc voor deze mooie bijdragen.  
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GEZONDHEIDSTIPS   
 

Elke sporter heeft, zeker voorafgaand aan zijn inspanning, noodzaak aan een 

goede slaap. Uit onderzoeken blijkt dat bijna 1 op 3 mensen met één of andere 

vorm van slaapproblemen kampt. Hier geven wij U graag   enkele slaaptips die, 

als U niet al te best de goede slaap vindt, mogelijk kunnen helpen : 

- het kussen waarop je hoofd rust moet absoluut bij U passen. Elkeen heeft 

zijn eigen slaaphouding en is anders gebouwd. Ontdek proefondervindelijk 

bij je gekozen handelaar, welk kussen het past bij je past. 

- gebruik je bed enkel om te slapen. Het kijken naar TV, gamen, scrollen door 

Instagram, enz. zijn allemaal nefast voor je goede nachtrust. Er is bvb. 

vastgesteld dat het blauwe licht dat je gsm verspreidt melatonine 

onderdrukt en dat is nu net het hormoon dat je lichaam gebruikt om je te 

laten weten dat het tijd is om te gaan slapen. 

- regelmaat in je slaappatroon. Het is belangrijk om elke dag rond hetzelfde 

tijdstip te gaan slapen en op te staan. De routine die je zo creëert, 

bevordert je slaap-waakritme waardoor de kwaliteit van je slaap alleen 

maar verhoogt. Niet gemakkelijk natuurlijk voor mensen die wekelijks  

wisselende werkuren hebben en toch ook dagelijks tot hun voldoende 

aantal slaapuren moeten komen. Respect 

voor deze mensen. 

- creëer een aangename slaapomgeving. Te 

veel licht, lawaai, warmte of koude, 

kunnen er voor zorgen dat je de slaap 

maar niet vat. Schik de kamerindeling ook 

zodanig dat ze je favoriete plek in huis 

wordt. 

- let op je voeding voor het slapen gaan. Eet 

’s avonds niet te zwaar en zeker niet te 

laat, er moet de nodige tijd tussen eten en 

slapen zijn, wellicht voor eenieder licht anders in te vullen. Met een lege 

maag richting bed trekken is ook geen aanrader. En iedereen weet dat je 

van cafeïne wakker blijft, een enkeling misschien niet, maar toch. Is 

alcohol een goed middel ? Neen, absoluut niet : je wordt er misschien wel 

slaperig van maar je slaap zal veel minder diep en kwalitatief zijn. 

Hopelijk bieden deze tips enig soelaas voor de mensen met slaapproblemen. 

Slaapwel! 

Bron : tekstbijdrage bij “World Sleep Day” (“De Internationale Dag van de 

Slaap”) die jaarlijks plaats vindt op de vrijdag voor dat de lente begint, dit jaar 

was dat op 18 maart.   

 

In “De Inspekteur” op Radio 2 was onlangs een item gewijd aan 

het hergebruiken van broodzakken. Het Federaal Agentschap 

voor Voedselveiligheid (FAVV) heeft er op gewezen dat het 

gebruik van een broodzak die reeds eerder een brood bevatte,  

om er bvb. een zelf gebakken brood in te bewaren, een zeer 

slecht idee is. Oude, beschimmelde broodkruimels kunnen er 

namelijk voor zorgen dat uw zelf vers gebakken brood sneller zal 

beschimmelen. Vooral wanneer je zakken van patisserie hergebruikt, bestaat het 

risico op salmonella of listeria. Ondanks dat er bijna altijd wel een vetlaagje van 

paraffine aan de zak wordt toegevoegd wat de recyclage niet bevordert, mag hij 

gewoon meegegeven worden met het oud papier. Voor onze zelf-brood-bakkers 

(waaronder recent ikzelf) : bij de Boerenbond zijn lege broodzakken te koop voor 

3,79 euro voor naar ik meen 100 stuks. Best geen risico lopen. 
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FACEBOOK 
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WANDELEN, WALKING 

 
 

Lieven Marien kroop eens in zijn pen en 

bezorgde me volgende tekst onder 

bovengenoemde titel : 

 

“De rechtopgaande wijze van wandelen (of 

lopen) is zo oud als de mensheid zelf. In 

Tanzania zijn de eerste, ongeveer 3,5 miljoen 

jaar oude afdrukken van een mensensoort 

gevonden, met name deze “Australopitheus 

Afarensis”. Het zijn afdrukken van een kind 

dat door de asregen van een vulkaan liep. 

 

Het wandelen bij onszelf begint, voorafgegaan door een 

kruipperiode, na zowat een jaar. Al vlug wordt het belang van 

wandelen (en voldoende bewegen) duidelijker en merken we 

ook beter de voordelen ervan.  

 

Velen van ons zijn gestart met lopen nadat men zelf vaststelde 

dat de conditie achteruitging of dat men overgewicht begon te 

vertonen.  

 

Maar er zijn nog redenen, kenmerkend voor 

de tijd waarin we 

leven, die ons 

deden besluiten 

om met joggen te 

starten. Zittend 

werk, geen 

beweging door 

bvb. 

computerwerk en 

TV kijken (in de beginjaren hiervan was er geen afstandsbediening en diende 

men geregeld recht te staan om van zender te veranderen, nu schakelt men soms 

om de 5 seconden vanuit zijn luie stoel) 

zijn kenmerkende voorbeelden. Maar ook 

slechte voeding kan ons naar een 

achteruitgaande gezondheid leiden. De 

actuele hype in de media die vereist dat 

we er goed moeten uitzien bevordert onze 

drang om bijzondere prestaties te leveren 

en geeft ons een extra motivatie om te 

starten met te werken aan ons lichaam. 

Onze helden zijn dan ook duur- of 

marathonlopers, recordbrekers, enz.  Zij 

geven ons de boost om dit ook te doen. 

Keerzijde is evenwel dat veel deelnemers onvoldoende voorbereid gaan mee doen 

aan de grote internationaal georganiseerde wedstrijden als de 20 km van Brussel, 

de 10 mijl van Antwerpen, een marathon zoals bvb. die van Rotterdam of de  
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Dodentocht (die dit jaar door extreme hitte van 100 naar 65 

km werd teruggebracht) met als gevolg dat ze ontmoedigend 

moeten opgeven en hun motivatie kwijt raken. In onze eigen 

kring hebben we dit ook kunnen vaststellen bij de organisatie 

van een “start to run” waar er van de ruim 20 starters er maar 

een vijftal overschieten en de anderen terug in hun oude (luie) 

gewoonten hervallen. 

 

Wandelen biedt de minder met looptalent bedeelde of de 

kwetsuurgevoelige medemens een prima kans om toch voldoende in beweging te 

blijven, om “zijn kilometers” toch elke dag te doen. Wij geven hier dan ook graag 

meerdere voordelen van het wandelen : 

- verbetering van de algemene conditie  

- voorkoming van hart- en vaatziekten  

- bevorderde bloedcirculatie of omloop 

- versterking van het immuunsysteem 

- diabetes en hoge bloeddrukwaarden worden naar beneden gehaald 

- in coronatijd is ook bewezen dat wandelen onze psychische ingesteldheid 

helpt 

- ons lichaam krijgt de kans gemakkelijker te herstellen. 

 

Deze voordelen gaven ons bestuur enkele jaren geleden de aanzet om, naast het 

gewonen lopen, te starten met ook punten te geven voor het wandelen van de 

wedstrijden uit onze criteriumlijst. 15 deelnames (dus ook 15 punten) geven 

recht op een fraaie criteriumprijs.  

Tijdens de coronatijd waren er enkele bestuursleden die het initiatief namen om 

alternatieve wandelingen en joggings uit te tekenen. Wij danken dan ook Stijn, 

Stella, Jos, Fons, Els en al de anderen die ik hier mogelijk vergeet. Mogen zij dit 

verder zetten.”                      Tekst : Lieven. 

 

Hier nog enkele gezonde tips : sedentair gedrag = alles wat je doet terwijl je ligt 

of zit en waarbij je heel weinig energie gebruikt. Slapen hoort daar niet bij.  
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VAKANTIETIPS : ROTTERDAM 

 
Een echte aanrader in Nederland : Rotterdam. En  niet eens zo ver weg, volgens 

de routeplanner 135 km en 1u46 minuten van Heist verwijderd. Ik was er al 

enkele keren en kan het U warm aanbevelen. 

 

Rotterdam vormt met een gebied dat 

zich over een lengte van 40 km uitstrekt, 

de grootste havenstad van Europa, kort 

gevolgd door Antwerpen. Op 

wereldniveau staat Shanghai (China) op 

nummer 1, gevolgd door Singapore. Om 

een idee te geven : Rotterdam bekleedt 

plaats 10 en Antwerpen rang 14 

mondiaal. De stad ligt aan de Nieuwe 

Maas, één van de rivieren in de delta die 

gevormd wordt door de Rijn en de Maas.  

 

Met bijna 590.000 inwoners is het na Amsterdam de tweede grootste stad van 

onze noorderburen. De stadsnaam is afkomstig van een dam in de rivier de Rotte. 

In 1940 werd de historische binnenstad grotendeels door een Duits 

oorlogsbombardement verwoest, wederopbouw was nodig en vernieuwende 

architectuur (waaronder de Erasmusbrug), de gekende Kubuswoningen en een 

groot aantal wolkenkrabbers zorgden voor een totaal nieuwe skyline van de stad 

met een bevolkingsexplosie als gevolg. 

 

In Rotterdam is alles te beleven, ik zou er hier 20 bladzijden aan kunnen 

besteden. Ik ga me beperken tot de “must sees” en bezienswaardigheden die U 

vrij vertaald “moet gezien” hebben.  

 

- Depot Boijmans Van Beuningen. Dit 

iconische gebouw werd ontworpen 

om kunst te bergen en te exposeren. 

Jezelf zoeken in de 1.664 spiegels die 

er hangen is een activiteit op zich. 

Het is het eerste publiek 

toegankelijke depot ter wereld waar 

men 173 jaar verzamelen van kunst 

geleid heeft tot het punt dat men er 

meer dan 151.000 werken kan 

bewonderen.  

 

 

 

 

- Rotterdam Centraal. Dit 

stationsgebouw is één van de 

architectuuriconen van de stad. Het 

dak boven de sporen is gedeeltelijk 

bedekt met zonnepanelen en gaat 

vloeiend over in de kap boven de 

stationshal. Dagelijks passeren er een 

110.000 reizigers. 
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- de Euromast. Het is de hoogste 

uitkijktoren van Nederland en biedt een 

fantastisch uitzicht op de stad en de 

haven. Een lift brengt je in 30 seconden 

naar een hoogte van 100 m waar er een 

uitkijkplatform en een brasserie is. Maar 

met de Euroscoop kun je naar een hoogte 

van 185 m klimmen.  

 

- de Markthal. Niks speciaals misschien op het eerste zicht, maar deze is 

uniek : door de combinatie markthal met woningen heeft de stad een 

wereldprimeur. De appartementen zijn in hoefijzervorm over de versmarkt 

gedrapeerd. Kijk omhoog naar het 

plafond en men ontdekt het 

kunstwerk “Horn of plenty” 

(Hoorn des overvloeds) van Arno 

Coenen en Iris Roskam. Dit is het 

grootste kunstwerk van Nederland 

en wordt daarom ook wel eens de 

Hollandse versie van de Sixtijnse 

Kapel genoemd. Ik heb dit 

persoonlijk mogen aanschouwen 

en vond het “machtig”.    

 

- het Stoomschip Rotterdam. Dit is de 

grootste oceaanstomer ooit in 

Nederland gebouwd. Als voormalig 

vlaggenschip van de Holland-

Amerika-Lijn en cruiseschip heeft het 

sinds 1959 vele wereldzeeën bevaren 

maar nu ligt het definitief voor anker 

in de haven bij Katendrecht. Het 

herbergt tal van kunstwerken wat 

bijzonder veel toeristen lokt en de 

rondleidingen zijn dan ook vooraf 

vast te leggen.   

 

- Historisch Delfshaven. Dit is een pittoreske jachthaven dat het 

bombardement van 1940 doorstaan heeft. Hier is de geboorteplaats van de 

zeeheld Piet Hein, bekend door de verovering van de Spaanse Zilvervloot in 

1628. Vroeger verdienden de mensen hier hun kost met de haringvisserijen 

het distilleren van jenever. Nu vind je in de historische grachtenpandjes 

gezellige antiek- en snuisterijenwinkeltjes, cafés en restaurants. 

 

- Kubuswoningen. De kubuswoning, 

ook wel paal- of boomwoning 

genoemd, is een ontwerp van 

architect Piet Blom. Hij zag de huizen 

als bomen en het hele complex als 

een bos, dit uitgaanspunt verklaart 

ook de naam : Blaakse Bos. De 

kubussen zijn als het ware gekanteld 

waardoor 3 zijdes naar de grond 

gericht zijn en 3 naar de hemel. Moet 

je gezien hebben. 
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- de Erasmusbrug. Deze 800 m 

lange brug is hèt icoon van 

Rotterdam, het is de verbinding 

tussen het noordelijk en zuidelijk 

deel van de stad. Deze hangbrug 

over de Maas heeft een 139 m 

hoge pyloon die met 40 tuien is 

gemonteerd. Door de vorm kreeg 

de brug de bijnaam de Zwaan.  

 

- de dierentuin “Diergaerde Blijdorp”, de grootste 

zoo van Nederland. In 2007 ontsnapte tijdelijk 

deze zilverrug gorilla Bokito, dat werd 

wereldnieuws, een vrouw werd daarbij zwaar 

verwond. Recent werd er een nieuwe vleugel 

geopend in deze dierentuin : een heus Himalaya 

gebied waar de kleine panda’s en kuifherten 

gaan samenwonen.  

 

Zeker ook een bezoek waard is De Kuip, de thuishaven van voetbalclub 

Feyenoord. Met ook Sparta (spelen op “Het Kasteel” in Spangen) en Excelsior 

(spelen in de wijk Kralingen) is het 

de enige stad met 3 voetbalploegen 

in het betaalde voetbal. Er is ook 

veel groen in de stad. Enkele 

bekende parken zijn “Het Park aan 

de Maas”, het “Park Schoonoord”, 

het “Zuiderpark” en “Het Kralingse 

Bos”. Ook nog meegeven dat er een luchthaven is, met name 

“Rotterdam The Hague Airport”, beter bekend als “Zestienhoven”. Er zijn meer 

dan 30 musea, galeries en studio’s gecentreerd in en rond het Museumpark in de 

Witte de Withstraat. 

 

Graag nog vermelding van enkele bekende Rotterdammers : Piet Den Boer, 

Gerard Cox, Pim Fortuyn, Paul De Leeuw, Erasmus, Lee Towers en niet te 

vergeten André Van Duin.  

 

 

 

 

Veel plezier bij uw trip naar Rotterdam! Zeker eens doen! 
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NADENKERTJES 
 

 

Liefde is niet alles, maar zonder liefde is alles niets. 

 

Ook tegenwind gaat een keer liggen. 

 

Soms is wijsheid niks zeggen en doen alsof je dom bent. 

 

Alles is relatief : 1 haar op je hoofd is weinig, 1 haar in je soep is veel. 

 

Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol met potvispis. 

 

Huilen is voor meisjes, vrouwen gaan shoppen. 

 

Geniet nooit met mate. 

 

Veel leuker dan vallen en opstaan : staan en opvallen. 

 

Werken is leuk! Laat genoeg over voor je collega’s. 

 

Alleen ga je sneller, samen kan je verder. 

 

Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat. 

 

Maak niet alle fouten zelf, geef je collega’s ook de kans. 

 

Wie zwijgt stemt niet altijd toe want soms hebben ze geen zin om met idioten te 

discussiëren.  

 

Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder. 

 

Als je gezond bent, heb je duizenden wensen. Als je ziek bent slechts 1. 

 

Ik zag je blauwe ogen … maar de stoep te laat! 

 

Wie geen fouten maakt … doet te weinig. 

 

Je wordt pas echt oud als de kaarsjes meer kosten dan de taart. 

 

Soms heb je vrienden voor even, maar de leukste zijn er heel je leven. 

 

Je kunt alleen teleurgesteld zijn als je verwachtingen had. 

 

Zet altijd het woordje “nog” voor negatieve dingen en gedachten. Bijvoorbeeld : 

ik kan het “nog” niet. 

 

Met pensioen gaan is een hele eer. Maar pas op : je hebt nooit vakantie meer! 

 

Zoal het tikje thuis tikt, tikt het ook … in de kroeg. 

 

Ook al heb je nog zo’n haast, plas in de pot en niet er naast. 

 

Zelfs de mooiste vlieger stijgt niet op zonder tegenwind. 
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PLEZANTE BLADZIJDES 
 

Als God Adam en Eva geschapen heeft, zegt Hij : “Ik heb nog 2 geschenken over. 

Het eerste geschenk is de kunst om rechtstaand te kunnen plassen.” 

Adam onderbreekt hem en roept : “ Oh, Heer, alstublieft, mag ik dat geschenk 

hebben ? Dat zal mijn leven veel gemakkelijker maken. Alstublieft, geef het aan 

mij.” 

Eva zegt dat het voor haar niet belangrijk is. En zo geeft God het geschenk aan 

Adam, die zot van blijdschap begint te roepen. Hij rent overal rond in het Aards 

Paradijs, plast tegen elke boom en struik die hij tegenkomt en loopt naar het 

strand waar hij plassend tekeningen maakt in het zand.  

God en Eva kijken hem na en Eva vraagt : “ Heer, wat is het andere geschenk ?” 

En God antwoordt : “Hersenen, Eva! Hersenen! En die zijn voor jou’” 

Twee bedenkingen van mijnentwege :  

1. let wel, dames, het is maar om te lachen, hè!  

2. tegenwoordig zou men nogal boetes krijgen met al dat wildplassen. 

 

“Ik heb gisteren de DVD “Gaston & Olé” gekocht”, zegt de Jef tegen de Louis. 

“Ge bedoelt toch “Gaston & Leo”, antwoordt de Louis.  

“Nee, nee, “Gaston & Olé”, het was in den Aldi … 

 

Er is een lerarentekort. Noem 2 goede redenen om toch les te gaan geven : juli en 

augustus. 

 

Komt de sneeuw tot aan uw kin … dan ben je waarschijnlijk gevallen en lig je er 

middenin. 

 

Is er ’s morgens om 10 uur nog geen licht … dan zijn waarschijnlijk uw gordijnen 

nog dicht. 

 

Als de kerkhaan van Gent ’s ochtends in Brugge kraait … dan heeft het ’s nachts 

hard gewaaid. 

 

Komt Connor Rousseau uit een konijnenpak gekropen … dan is het jachtseizoen 

weer open. 

 

Als de haan niet kraait voor het avondrood … dan gaat het regenen of … de haan 

is dood.  

 

Vader bekijkt het rapport van zijn zoon. “Ik mis een 10”, zegt hij. 

“Een 10, waarvoor ?” wil zoonlief weten. 

“Voor de moed om me zo’n rapport te laten zien …” 

 

Verzekeringsagent : “Wilt U uw kantoormeubelen verzekeren tegen diefstal ?” 

Directeur : “Ja, maar met uitzondering van de klok. Die kan onmogelijk 

verdwijnen, iedereen zit er voortdurend naar te kijken …” 

 

Er komt een cowboy in een saloon. Hij drinkt wat en gaat dan weer weg. Even 

later komt hij woedend weer terug en roept : “Als ik niet snel mijn paard terug 

heb, gebeurt er hetzelfde als in 1980!” 

Het wordt ijzig stil in het saloon. Opeens vraagt een man : “Wat is er in 1980 

gebeurd dan ?” 

“Toen … ben ik te voet naar huis moeten gaan …”, antwoordt de cowboy. 
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De 75-jarige Stonne gaat voor zijn jaarlijks onderzoek naar de dokter. Alle testen 

leveren normale uitslagen op. Als hij terugkomt voor de uitslag legt de dokter 

hem uit dat fysiek gezien alles in orde is. Hij vraagt : “Hoe is het mentaal en 

emotioneel met U gesteld ? Ben je tevreden met je situatie, en hoe is uw 

verhouding met God ?” 

Antwoord van de Stonne : “Ik heb een heel goede relatie met God. Hij weet dat ik 

slechte ogen heb en bvb. vannacht heeft hij er voor gezorgd dat wanneer ik naar 

de WC moet, het licht vanzelf aan gaat. En als ik gedaan heb, gaat het licht 

vanzelf terug uit.” 

“Amai”, zegt de dokter, “dat is echt ongelooflijk!” 

Wat later op de dag belt de dokter met Roza, de vrouw van de Stonne. Hij zegt : 

“Met de gezondheid van de Stonne is alles in orde, maar ik wou toch eens wat 

vragen over zijn relatie met God. Is het waar dat als hij ’s nachts moet gaan 

plassen, het licht vanzelf aangaat en nadien vanzelf terug uit gaat ?” 

Roza roept verbolgen : “MILJAARDE! MILJAARDE! … hij heeft weer in de frigo 

gepist …” 

 

Twee mannen zitten aan de waterkant te vissen. De ene vangt bijna niks, de 

andere heeft al bijna een volle emmer. “Hoe doe jij dat ?” vraagt de ene. 

“Wel, ’s morgens voor ik ga vissen kijk ik altijd eerst naar mijn vrouw : ligt ze op 

haar linkerzijde dan neem ik wormen mee als aas, ligt ze op haar rechterzijde dan 

neem ik maden mee als aas.” 

“Ja maar, wat als ze op haar rug ligt ?” 

“Ge denkt toch niet dat ik dan ga vissen, zeker …” 

 

Een vrouw gaat biechten bij de pastoor en zegt : “Ik heb overspel gepleegd”.  

“Oei”, zegt de pastoor, “maar kun je de volgende keer zeggen dat je van het 

brugje afgevallen bent, dat klinkt beter.” 

En dat ging zo door : iedere keer als iemand in het dorp overspel had gepleegd, 

zeiden ze bij de pastoor dat ze van het brugje waren gevallen. 

Op een gegeven moment kreeg het dorpje een andere pastoor. Die snapte er dus 

niets van want meerdere vrouwen zeiden steeds dat ze van het brugje waren 

gevallen. Toen de nieuwe pastoor een keer op een zondagmiddag door het dorp 

liep kwam hij de burgemeester tegen en zei : “ Burgemeester, je moet toch eens 

wat aan dat brugje doen.” 

“Hoezo ?”, vraagt de burgemeester. 

Pastoor : “Wel, uw vrouw is er ook al 2 keer van af gevallen, hoor …” 

 

Waarom zou men in godsnaam gaan fitnessen als men weet dat : 

- de uitvinder van de loopband al stierf op 54-jarige leeftijd 

- de uitvinder van gymnastiek al stierf op 57-jarige leeftijd 

- de wereldkampioen bodybuilding al op 41-jarige leeftijd stierf 

- Maradona, de beste voetballer ter wereld (misschien ?) amper 60 werd 

Maar :  

- de uitvinder van het merk Nutella 88 jaar oud werd 

- de sigarettenmaker Winston liefst 102 jaar oud werd 

- de uitvinder van opium zelfs 116 jaar oud werd en dan nog door een 

aardbeving aan zijn einde kwam 

- de uitvinder van Hennesey Likeur ook al 98 jaar oud werd. 

Als je dit allemaal weet, hoe kunnen artsen dan tot de conclusie komen dat 

lichaamsbeweging het leven langer maakt ? Een konijn springt altijd op en neer 

maar het leeft hoogstens 2 jaar, en de schildpad, die helemaal niet traint, leeft 

400 jaar! 

Dus : rust, ontspan, blijf koel, eet, drink en geniet van je leven … 
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Extra beeldmateriaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ziehier een aantal van onze deelnemende wandelaars in Booischot-Statie 
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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 : 

 

oktober 

02 Huguette Schepers 

05 Julie Baetens 

07 Luc Kusseneers 

09 Maarten Van Herck 

12 Els Vonckx 

14 Anja Staquet 

15 Rita De Meutter 

16 Anita Holscher 

19 Stefanie Baetens 

23 Luc Van Bael 

24 Christiane Roothooft 

 

 november 

05 Steven Vermierdt 

 06 Joghen Waegemans 

08 Frank Van Den Bosch 

10 Nicole Van Orshaegen 

14 Jean-Paul Meulders 

16 Monique Heymans 

17 Chris Hoefkens 

18 Ann Nagels 

19 Annick Luytens 

21 Mieke Cumps 

26 Eddy Rymenants 

27 Karel Van Opstal 

29 Geert Baetens en Peter Baeyens 

30 Daniella Daneels, Stella Goovaerts en Nelly Smits 

 

 december 

 02 Lauranne Van Loo 

 04 Sien Bosmans 

 08 Jef Goovaerts 

 10 Kris Huybrechts 

 11 Jos Wyns 

 13 Lieven Maeriën 

 14 Miet Heremans en Christel Storms 

 26 Myriam De Cock 

 27 Ann Dermaux 

 29 Jos Janssens en Stijn Op de Beeck 

  

  

 

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

 

 

 

 

SPORTWINKEL LORNOY  Herentalseweg 54  in Geel  

 

 

                      

 

 

 


