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VOORWOORD 
 

      Lieve Bergloopster,  
        Beste Bergloper, 

      
              

Wat biedt U dit clubblad ?  Bladzijde 
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DE BERGLOPERS VALLEN TEGENWOORDIG IN DE PRIJZEN!!! 
INDIVIDUEEL WAS DIT AL MEERMAALS HET GEVAL, MAAR NU OOK ALS GROEP :  
ZOWEL IN TREMELO ALS IN DUFFEL WAREN WIJ MET HET MEESTE AANTAL LEDEN 
VERTEGENWOORDIGD EN KREGEN HIER SPECIALE ATTENTIES VOOR. DANK AAN 
AL ONZE AANWEZIGEN! 
 

 
COLOFON 
De Jogger verschijnt viermaal per jaar digitaal en op 10 gedrukte exemplaren  
en is een uitgave van de Heistse Berglopers. 
 
 
Verantwoordelijke uitgever : 
Eric Van den Putte 
Kattestraat 48 B 
2220 Heist-op-den-Berg 

 
 
 

Teksten, foto’s en/of weetjes allerhande, blijven meer dan 

ooit welkom want mijn inspiratiebronnen geraken  stilaan 

uitgeput ! 

                    

  VEEL LEESPLEZIER !!! 
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO 
 
 

NIEUWE LEDEN 

Met Matthias Wauters, Ines Van Houtven (echtgenote van Freddy Huybrechts), 

Maarten Van Herck, Ellen De Bie en Liesbet Van Rompaey brengen we ons 

ledenaantal voor dit jaar op 144, bij mijn weten een nieuw record in onze 

clubgeschiedenis. Allen zeer welkom in onze kring!   

 

NIEUWS UIT ONZE ZIEKENBOEG 

Benny Torfs werd op 23 juni geopereerd : zijn galblaas werd afgenomen. 

Tegenwoordig gebeurt dit in dagverblijf. Hij is al bij al maar even afwezig geweest. 

Deze keer eens positief nieuws : Gert Vercammen heeft na een opgelopen blessure 

tijdens het zaalvoetballen, even gedacht dat het volledig gedaan was met lopen 

voor hem. Hij had zijn afscheid dan ondertussen ook reeds aangekondigd. Maar 

wat bleek ineens tijdens de Groentejogging Schriek van 2 juli : de Gert liep er 

probleemloos de 6 km mee. De wonderen zijn – gelukkig – nog niet de wereld uit! 

Frans Faes is herstellende van een longontsteking. 

 

GEBOORTE 

Vorige keer meldden wij U de geboorte van het dochtertje van Sarah Verschoren, 

via haar moeder vernamen wij de naam van het prima gezonde meisje dat de 

prachtige naam Amber kreeg. Nogmaals proficiat!  

 

RECHTZETTING 

Naast de 6 genoemde Berglopers in het verslag van “De zotte 50 van Geel”, deden 

er blijkbaar nog 3 andere Berglopers mee aan deze wandeltocht. Zowel Danny 

Ringoot, Johan Saenen als Kris Verhaegen beëindigden succesvol deze 50 km. 

Vorige keer meldde ik het einde van de loopcarrière van Kris wegens 

achillespeesblessure, maar wandelen kan hij blijkbaar nog wel. Danny meldde mij 

dat hij in 10 uur en 25 minuten de 50 km heeft afgelegd.  

 

TOON LIVENS 

Onze inmiddels “bekende” stadsgids van Antwerpen, den Toon, was op maandag 

29 mei uitgenodigd als sprekersgast in de “Gert Late Night  Show” op Vier. Hij 

mocht zijn verhaal komen doen over de Antwerpse Ruien, U weet wel : de 

ondergrond van Antwerpen. De opnames gebeurden zowel in de Ruien als op het 

luxejacht “Evanna” dat aangemeerd ligt in het Antwerpse Willemdok in de 

schaduw van het MAS. Het is eigendom van presentator en Studio 100 opperhoofd 

Gert Verhulst. Toon mocht plaatsnemen naast niemand minder dan Véronique De 

Kock die live iets kleiner is als ze op TV lijkt, vertrouwde hij me toe. Verdere 

gasten waren Dirk Draulans, Goedele Liekens (toch ook niet de minste – met 

andere woorden den Toon met 2 Missen België !!! – zenuwen gehad Toon ?) en ook 

gastheer James Cooke, een verre nazaat van de Britse zeevaarder  en cartograaf 

die leefde van 1728 tot 1779, neen dit is verzonnen!).  U kan de beelden via 

internet nog steeds raadplegen.  U zal merken dat de gasten gretig het ene glaasje 

champagne na het andere nuttigen, voor Toon was er alleen … plat water in een 

plastic bekertje! 
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RONDOM NETEDAL criterium 2017 

Volgende wedstrijden staan nog op de kalender : 

- zaterdag 16 september Pijpelheide  De Hei Loopt 

- zondag 24 september Itegem  Netedal Natuurloop 

 
 

RARE JOGGINGCLUBNAMEN 
Toch wel een opmerkelijke vaststelling bij het overlopen van alle uitslagen van de 
loopwedstrijden : er verschijnen tal van nieuwe joggingclubs! Meestal zijn het 
geestige bedenkingen van enkele individuele lopers want er is op internet verder 
niks terug te vinden van de zogezegde club waar zij toe behoren. Zo loopt een 
zekere Jozef Van den Wouwer uit Booischot al zijn wedstrijden voor de club 
“Trage Duiven”. Voorts zijn er tegenwoordig leden die behoren tot de clubs 
“Bergduvels”, “Bergaflopers” en zelfs “Achteruitlopers”. Ook de club 
“Bergstijgers” heeft enkele vertegenwoordigers in ons looppeloton. Via het 
internet heb ik kunnen ontdekken dat het hier om de “De Natuurvrienden 
Bergstijgers” gaat, een vzw waarvan de leden aan buitensporten doen : muur-, 
rots- en bergbeklimmen, wandelen, speleo, kanovaren enz. op een veilige en 

ecologische manier in een sociaal en kameraadschappelijk kader. Wellicht zijn 
enkele leden van deze vereniging extra fysiek aan het opdoen tijdens onze 
loopwedstrijden. Eén van de grote loopclubs, Demarsin met name, houdt er na dit 
seizoen mee op, de meesten van hen hebben ondertussen de overstap gemaakt 
naar de reeds langer bekende club “Kapsalon Luc” die zich in Holsbeek situeert.   
 
 

LOUIS VERLINDEN 
Louis Verlinden, onze oudste actieve Bergloper aan joggings, heeft er weeral een 
trofee bij. Deze keer niet van de oudste deelnemer, maar wel als winnaar van zijn 
categorie bij de Kardinaalsjogging in Vorselaar. Lang voor onze kring bestond 
won Louis bijna alle wedstrijden waaraan hij deel nam in zoverre zelfs dat hij de 
tel qua overwinningen is kwijt geraakt. Wij hopen Louis nog vele jaren in ons 
peloton te kunnen zien genieten van zijn wedstrijden ! 
 
 

CAROLIEN GOOVAERTS 

Dat op het podium staan verslavend kan zijn wisten 
sommigen onder jullie al. Maar nu weet ook mama 
Caroline hoe het voelt. Hierbij een verslagje van 
Caroline die woensdagavond ging lopen in Geel. 

Woensdagavond hadden Caroline en de kinderen wel zin 
in een loopwedstrijdje. Even googelen, natuurloop in 
Geel. Dochter Amélie was zo teleurgesteld van haar 5de 
plaats in Tremelo dat ze graag revanche wilde nemen. 
Na 3 weken sportkamp voelde zij wel de vermoeidheid. 
Wat had mama Caroline in petto hiervoor? Een 

sportgelletje. :-) We zaten in de auto op weg naar 
Geel. Een half uur voordat de wedstrijd begon nam 
Amélie dit in en wonderbaar na 20 seconden voelde zij 
onmiddellijk resultaat. Oh mama ik heb terug 

energie! �Met 9 kinderen van de atletiekclub 

begonnen ze aan de wedstrijd. Buiten 1 jongen die ook 
niet van de atletiek was. Amélie zat daar dus als 
outsider. Stress aan de piste. Ze vertrok rustig en nam 
zo een 4de plaats in. Na 250 meter nam ze gas bij en snelde naar de 2de plaats.  
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Mama had dit in het vizier en liep langs de piste de laatste 250 meter mee, met 
vele aanmoedigingen. Na 500 meter missie volbracht : zilveren medaille! 
Mama Caroline begon daarna aan de wedstrijd 6,8 km. Er waren maar 145 
deelnemers. Zo dus dacht ze, ik ga is vooraan staan op de eerste lijn. Johan 

Dupont kwam naar haar met de vraag. Zeg jij gaat om te winnen zekers? Neen, 
neen, antwoordde Caroline teveel volk van de atletiek. Ze had wel al eens 
rondgekeken en de grote namen waren niet aanwezig op deze wedstrijd. Ze nam 
een flitsende start met 4'20 sec. een blits start. Na 1 km liep ze als 10de ongeveer 
en als 2de dame. Caroline had Evi de dame die eerst liep in het vizier en dacht die 
kan ik wel kloppen. Zo dus na 2 km liep Caroline, Evi voorbij en kon zo de eerste 
plaats innemen. Dit lukte haar tot 5 km, daarna kwam Ilse haar toch voorbij 
gestoken. Na 6,8 km kwam zij als 2de dame aan op 33'46 en mocht zo ook de 

zilveren medaille mee naar huis nemen. Voor haar was dit de eerste keer op een 
podium en een hele fijne ervaring. Zo dochter, zo moeder deze keer. 

 

GUIDO VERVLOET 

1.000 maal hoera voor de fabelachtige prestatie die Guido op zondag 6 augustus 
tijdens de  IronMan Maastricht leverde!!! Dit is een  triatlon over de VOLLEDIGE 
afstand, dit betekent 3,8 km zwemmen (in 1 uur 15 minuten en 54 seconden), dan 
180 km fietsen (5’46’’53) om te eindigen met een marathon (42,195 km in 
4’04”54). Begin er maar aan ! Na iets meer dan 11 uur en 20 minuten (want er 
komen ook nog enkele recuperatieminuten bij na elk onderdeel), zijnde 40 
minuten sneller dan voorzien, wist hij de finish te bereiken. Ik zag hem de dag 
nadien in Booischot-Statie en hij was zo fris dat hij zelfs even overwogen had om 
er de 10 km mee te lopen. Er was mij een volledig relaas van de feiten beloofd, 

maar dit document heb ik nog niet mogen ontvangen.  

 

BESTUURSVERGADERING 

Op maandag 31 juli kreeg ons bestuur het bezoek van Joyce Van Heyst, een 
gewezen speelster van onze nationale dames basketballploeg die in de 
hoedanigheid van Sporta-medewerkster uitleg kwam geven over een mogelijke 

aansluiting van onze kring bij deze federatie waarbij wij over tal van voordelen 
ten opzichte van nu, zullen kunnen genieten. Verder nieuws volgt later. 

Na haar bezoek werden intern nog enkele andere punten besproken : 

- Wendy Maes komt in het bestuur als vertegenwoordigster van onze in 
aantal toenemende wandelaars 

- Eric zal telkens een verslag van de bestuursvergaderingen opmaken 

- Johan Saenen gaat zich specialiseren in onze Sporta aansluiting 

- er komt met Lauranne Van Loo een nieuwe webmaster en een nieuwe 
webbenaming : Heistse Berglopers. 

- financiële toestand oogt gezond, Averegtenjogging heeft ondanks slecht 
weer en minder aantal deelnemers het verwachte rendement gehaald 

- enkele aanpassingen aan onze criteriumlijst van volgend jaar zullen 

doorgevoerd worden 

- het probleem op dinsdag 1 augustus waarbij KSK Heist een wedstrijd 
speelde en wij het looppad niet zouden kunnen gebruiken, werd alsnog 
tijdig  opgelost en zal in de toekomst niet meer voorkomen. 

- volgens onze voorzitter is er volgend jaar de 25ste Averegtenjogging. Over 
de wijze waarop dit in de kijker zal gezet worden zijn al enkele ideeën 
overwogen (o.a. aanpassing van het parcours met voor elke afstand een 

aparte toer). Nog tijd genoeg om hierover verder te debatteren. 
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GEZONDHEIDSTIPS 
 

Oppassen met producten in de snelverkoop. Test Aankoop beweert, na een 
analyse van 81 voedingswaren, dat 20 % daarvan bedorven is. Beginnend bederf 
blijft een reëel probleem bij snelverkoop. Zeker op zaterdagavond wemelt het bij 
warenhuisketens van de intussen welbekende gele etiketten. Om “verse” 
etenswaren waarvan de houdbaarheidsdatum zeer nabij is toch de deur uit te 
krijgen worden kortingen tot zelfs 50 % toegepast. We spreken hier over vers 
vlees, rauwe vis, boterhamsalades en kant-en-klare maaltijden. Geen enkel van 
de 81 geteste snelverkoopproducten bevatte bacteriën om iemand echt ziek te 

maken maar bij 18 stuks werden wel genoeg bacteriën, gisten en schimmels 
aangetroffen om van beginnend bederf te spreken. Bij 3 producten bleek zelfs in 
snelverkoop de uiterste houdbaarheidsdatum al overschreden. Daarom het advies 
van Test Aankoop : kleine kinderen, senioren, zwangere vrouwen en personen 
met een verzwakt immuunsysteem gaan snelverkoop beter volledig uit de weg. 
Bron : Het Laatste Nieuws van 17/6/2017. 
 
 
Essentiële olie voor elk kwaaltje. Essentiële oliën zijn het natuurlijke 
verdedigingsmiddel van planten en kunnen uit alle mogelijke plantendelen 
worden gepuurd : de schors, de wortels, de bladeren, de bast, de hars, vruchten, 
bloemen … Ze zijn 50 tot 70 keer krachtiger dan kruiden maar dan ook bijzonder 
duur : zo zijn er bvb. 10.000 rozen nodig voor een flesje van 5 ml essentiële 
rozenolie. Ziehier 3 van de beste oliën die er bestaan : 

- pepermuntolie : stimuleert de vertering, kalmeert je maag en zenuwstelsel. 
1 druppel is net zo krachtig als 28 koppen muntthee. Het verfrist je adem, 
je komt er sneller mee over een jetlag na een lange vlucht en het is 
uitermate verfrissend bij heet weer. 

- rozemarijnolie : stimuleert de bloedcirculatie en zowel de gladde spieren in 
je bloedvaten als je spijsverteringsstelsel ontspannen ervan. Ook nuttig 
tegen winderigheid, maagkrampen, een opgeblazen gevoel en constipatie. 
Het geeft ook een bescherming tegen chronische stress. 1 druppeltje onder 

je neus aanbrengen zet je sinussen open zodat je makkelijker in- en uit 
kunt ademen.  

- lavendelolie : brengt rust en harmonie en zoete dromen want het zou je 
slaapkwaliteit met 60 % verbeteren. Het helpt ook bij muggenbeten, is 
aanbevolen bij menstruatiepijn en heeft een helende werking bij 
spanningshoofdpijn. 

Bron : Het Laatste Nieuws van 15 april 2017. 
 
 
Ziehier enkele eetgewoonten die je buik goed doen : 
- mensen met spijsverteringsproblemen kiezen beter niet voor rauw fruit 

met yoghurt, koffiekoeken, ontbijtgranen, muesli … als ontbijt. Beter kies 
je voor een warm ontbijt : warme havermout met warm fruit of een omelet 
met verse kruiden. 

- gebruik je tanden : het goed kauwen verkleint de oppervlakte van het 
voedsel zodat er meer spijsverteringsenzymen op in kunnen werken. 

- voedsel moet smaak hebben : wees kwistig met verse kruiden en 
specerijen. 

- gun je spijsvertering voldoende rust tussen de maaltijden door. Constant 
lopen te knabbelen belast je buik en geeft je spijsverteringsorganen niet de 
kans maaltijd volledig te verteren. 

Bron : Het Laatste Nieuws van 1/7/2017. 
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NADENKERTJES 
 

Hoe meer weerstand je ondervindt bij iets, hoe meer voldoening je hebt als je 
toch slaagt. 
 
 
Als je geluk deelt, vermenigvuldigt het zich. 
 
 
Je kan tot de hoogste trede van de ladder opklimmen … en dan vaststellen dat je 

ladder tegen de verkeerde muur staat. 
 
 
Wees niet verdrietig om iets moois wat voorbij is, maar glimlach omdat het er 
ooit was. 
 
 
Als je altijd in iemands voetsporen treedt, kun je hem nooit inhalen. 
 
 
Geld lijkt op vet : van beiden is er genoeg maar altijd op de verkeerde plaatsen. 
 
 
Leef nu, geniet nu, want voor de zorgen van morgen zal morgen wel zorgen. 

 
 
Elk huisje heeft zijn kruisje, elk meisje heeft haar muisje. 
Elke jongen heeft iets hangen om dat meisje mee te vangen. 
 
 
Geluk is de zon zien schijnen achter de wolken, een kus, een knuffel, een lieve 
lach. 

Een veilig plekje om te schuilen, geluk is genieten van elke dag. 
 
 
Op de weegschaal je buik intrekken maakt je niet minder zwaar. 
 
 
Met je smartphone kan je het leven van je vrienden en familie van ver nog volgen 
maar de mensen die dichtbij staan uit het oog verliezen. 
 
 
Wacht niet voortdurend op een bijzondere dag maar stap in elke dag met 
bewondering en een lach. 
Dat kost niets, geniet van alles wat je hartje zal raken want het zijn die kleine 
dingen die het leven bijzonder maken. 

 
 
Als je de lat te hoog legt, ga je er altijd onder door. 
 
 
Ik wens jou alles wat ik maar wensen kan, zelfs nog een beetje meer. 
Dat zoiets bestaan kan tussen mensen, dat vind ik echt een wonder, telkens 
weer. 
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Aflossingsjogging Levensloop Neteland 

 

 
Eind juni namen enkele van 
onze leden deel aan de 
fakkeltocht 2017 die 
georganiseerd werd door 
Levensloop Neteland. Hierbij 
liepen ze in 3 keer 5 km in 
totaal 15 km vanuit Nijlen naar 
“onze berg” met als doel geld 
in te zamelen voor de stichting 
tegen kanker.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vergezeld door een entourage van enkele auto’s en 
fietsers, werd de aftrap gegeven door Ronny Van de 
Velde en Fons Van Loo. Na 5 km gaven zij de fakkel 
door aan Betty Schorrewegen en Louis Liekens. 
Ronny nam even een pauze en sprong in de 
volgwagen om de drankbevoorrading voor de 
anderen in orde te maken. Daarna sloot hij opnieuw 
aan bij de lopers. Helaas voor Fons was het slechts 
water en geen trappist! Aan het punt van de 10 km 
stonden onze laatste lopers klaar : Els Cumps en Jos 
Wyns. Terwijl sommigen er voor kozen om even te 
herstellen in de volgwagen, werd er haastig verder 
gelopen met Jos op kop. Bij het bereiken van de 
laatste km sprongen al onze lopers opnieuw uit de 
wagen en trotseerden ze samen de Heistse Berg. 
Daar werden ze onder luid applaus van de 
organisatie verwelkomd en werden ze voor deze 
deelname uitdrukkelijk bedankt. Nadien vond er ook 
nog een receptie plaats in het gemeentehuis.  

 
Bij deze een dikke merci aan onze lopers, maar 
natuurlijk ook aan onze begeleiders Wendy Maes en 
Jan (Guido) Wyns. 
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TOERISME IN EIGEN REGIO  

 

Herselt 

 
Vanwege de prachtige joggings die door de 
Herseltse sportdienst georganiseerd worden, 

geef ik U graag wat meer uitleg over deze 
gemeente.  
 
De fusiegemeente Herselt bestaat naast Herselt zelf uit de deelgemeente Ramsel 
en de gehuchten Blauberg en Varenwinkel en telt bijna ruim 14.500 inwoners. De 
Grote Nete vormt de noordelijke grens van de gemeente. Herselt valt onder het 
arrondissement Turnhout. Het is 52,32 km² groot waarvan ongeveer 1.400 
hectare uit beboste oppervlakte bestaat, dat is bijna ¼ van de totale oppervlakte. 

De grote bosrijke gebieden waardoor wij kunnen lopen via de joggings van het 
Herseltse loopcriterium zijn ons allen dan ook goed bekend : Hertberg, 
Varenbroek, Helschot en Langdonken.  
 

Het boscomplex Hertberg van 
310 hectare ligt aan de 
Diestsebaan. Naast 
Corsicaanse en grove den, 
vind je ook lijsterbes, spork, 
smalle en brede stekelvaren, 
blauwe bosbes en wilde 
kamperfoelie. Aanwezige 
dieren zijn ree, vos (jawel!), 
steenmarter, havik, buizerd, 

bosuil, zwarte specht en 
levendbarende hagedis.   
 
Het Varenbroek is een 62 
hectare groot bos dat tot 
2003 een privaat jachtterrein 
van de familie De Merode 
(van Westerlo) was. Naast tal 

van planten en kruiden huizen er, naast de dieren van het Hertberg, bonte 
spechten, houtsnippen en hazelwormen. 
 
Het Helschot, gelegen vlakbij de herberg Mie Maan, is 60 ha groot. De planten zijn 
typisch voor oude bossen : muskuskruid, bosanemoon, dotterbloem, elzenzegge, 
ijle zegge, groot heksenkruid, wilde kardinaalsmuts en dalkruid. Zomer- en 
wintereik zijn naast de populier de meest voorkomende boomsoorten. 
Goudvinken, nachtegalen, spechten en kleine ijsvogelvlinders doen er zich tegoed 
aan de voedselrijkdom van dit bos.  
 
Het natuurgebied Langdonken bevindt zich in de vallei van de Kalsterloop, een 
kleine rivier op de grens tussen de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het 
bestaat vooral uit moerassen en delen van het gebied staan dan ook vaak onder 
water. Het is een biotoop voor zeldzame planten zoals klokjesgentiaan, blauwe 

zegge, moeraswolfsklauw, galigaan en zonnedauw.  
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Politiek gezien heeft de CD&V met 12 op 23 

zetels de macht in handen. Luc Peetermans is 
al sedert 1989 burgemeester, hij was toen de 
jongste van heel België.  
 
De Sint-Servatiuskerk en tal van kapelletjes 
vormen, naast de 4 genoemde bossen, zowat 
de enige bezienswaardigheid.  
 

Enkele bekende personen die ofwel geboren 
ofwel wonen of gewoond hebben in Herselt : 
Maurice Engelen van popgroep Praga Khan 
(zie foto), Stein Huysegems en vader en zoon 
Erwin en Kevin Vandenbergh.  
 
 

 
 
In mei 2011 opende het VTC (Vrije Tijd Centrum) De Mixx haar deuren. Deze 
tempel geeft een mix (vandaar de naam) van mogelijkheden, zowel binnen als 
buiten : vergaderzalen, sportvelden allerhande, tentoonstellingszalen, 
snoezelruimtes, enz. Tijdens de Limbergjogging kunnen wij van de douches 
genieten.   

 

 

Aarschot 

 
Aarschot bestaat uit Aarschot, Gelrode, Langdorp, 
Rillaar en het gehucht Bloemse Hoeve van Begijnendijk. 
Alles samen wonen er bijna 30.000 mensen. Het heeft 

een oppervlakte van 62,51 km² (Heist-op-den-Berg 
heeft een oppervlakte van 86,46 km²) en het behoort 
tot het arrondissement Leuven. De bijnaam van de 
Aarschottenaars is de “Kasseistampers”. Toen keizerin 
Maria Theresia in de 18e eeuw aan de macht kwam in de 
stad, heerste er onrust. De stadswacht patrouilleerde  

 
 

 
 
 



de jogger 2017/3 
 
 
 

11 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 
 
 
tijdens de nacht op de straten om de bewoners te beschermen tegen geweld en 
diefstal. De nachtwachters hadden vaak andere plannen om hun nachten te 

vullen, met name op café zitten drinken. Dit stelde de Aarschottenaars niet 
tevreden. Zij eisten daarom dat de stadswacht tijdens hun nachtelijke patruilles 
met hun klompen op de kasseien stampten. Zo kon iedereen horen dat ze 
daadwerkelijk hun job aan het doen waren, vandaar de naam “kasseistamper”. 

 
Over het ontstaan van 
de naam doen 3 
versies de ronde maar 

laten we het houden 
op “arend” en “schot”. 
Een schot in de 
betekenis van een 
afgebakende ruimte. 
Aarschot was dan 
aanvankelijk een 
“schuilplaats voor vee 
waar tevens een 
arend werd gezien”. 
 
Aarschot ligt langs de 
rivier op de grens van 
de Kempen en het 

Hageland. Zijn patroonheilige is Sint-Rochus. Het uitzicht van de stad wordt 
gedomineerd door de 84 meter hoge toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk die 
gebouwd is in Demergotiek-stijl.  
 
 
Sedert de middeleeuwen werd de ijzerzandsteen in de regio veelvuldig als 
bouwmateriaal gebruikt. Zijn warmbruine kleur is typisch voor oude Hagelandse 
gebouwen (o.a. de kerk).  

 
Als bezienswaardigheden vermelden wij graag het gerestaureerde Begijnhof, het 
Canterij kasteel, de Aurelianustoren (overblijfsel stadsomwalling), de Sint-
Rochustoren (deed ooit dienst als folterkamer en gevangenis), het kasteel van 
Nieuwland en het kasteel van Schoonhoven. 
Als streekproducten denken we voornamelijk 
op drankgebied aan Aarschot : zo is er naast de 
Hagelandse wijn de “Aarschotse Bruine”. Dit 
bier bestond al zeer lang maar verdween eind 
jaren 60 uit de handel. In 1989 besloot het 
stadsbestuur dat het bier opnieuw gebrouwen 
moest worden, eerst bij brouwerij Biertoren in 
Kampenhout en later door brouwerij Huyghe in 
Melle. In 2012 wed beslist om het bier terug te 

brouwen in Aarschot zelf in de nieuw 
opgerichte stadsbrouwerij in de schuur van het 
CC Het Gasthuis. In 2009 werden de Wolf 7, 
Wolf 8 en Wolf 9 gelanceerd. Aanvankelijk 
werden deze bieren gebrouwen in de 
Microbrouwerij Achilles in Itegem. Nu wordt 
Wolf 9 gebrouwen in brouwerij Wolf in 
Aarschot, terwijl Wolf 7 en Wolf 8 gebrouwen 

worden in brouwerij Het Anker in Mechelen. 
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Aarschot leeft en er worden jaarlijks tal van feestelijkheden georganiseerd. Zo 
zijn er de “Fun Days”, een driedaags gratis muziekfestival in juli. Er is ook een 

jaarlijkse carnavalstoet. Op 15 augustus wordt de Sint-Rochuskaarsjesverlichting 
georganiseerd ter ere van Sint-Rochus, die volgens de legende de stad destijds 

redde van de pest. De Orde 
van de Hagelanders 
organiseren ieder jaar een 
groot middeleeuws festijn 
waarbij groepen uit de 
Benelux, Frankrijk en 

Duitsland bijeenkomen om 
de Middeleeuwen na te 
bootsen, afgesloten met 
een veldslag. En er is ook 
de “Nacht der kroegen”, 
telkens op 30 april 
organiseert een wisselend 
aantal Aarschotse café’s 
live optredens in diverse 
muziekstijlen in hun 
respectievelijke zaken. De 
Knoet zal daar ook wel aan 
meegedaan hebben. 

 

 
 
Onder de bekende 
huidige of ex-
inwoners alsmede de 
benoemde ereburgers 
van Aarschot, citeren 
wij graag : Rik Daems, 

Greet de Keyser, 
Roland Liboton, Rudy 
Morren, Brigitte 
Raskin, Gwendolyn 
Rutten, Bart Schols, 
Maarten Van 
Gramberen alsmede 
de gebroeders Stijn en 
Steven Kolacny, oprichters van meisjeskoor Scala (zie foto met hoog bezoek van 
onze koningin Mathilde). 
 
Heist-op-den-Berg deed enkele jaren geleden enkele vergeefse pogingen om “De 
slimste gemeente” te worden, dit was een quiz op de zender Vier. Wel, Aarschot 
won dit prestigieuze TV-programma in 2013. De Pinte en Leuven werden in de 

finale verslagen. 
 
Volgende keer Geel en Keerbergen. Geel is een echte loopgemeente geworden en 
er staan dan ook tal van wedstrijden op onze kalender, zo o.a. nog 4 joggings in 
de maanden september-oktober (Beekhoek, Hei-Geel, Geel-Stelen en Geel-Bel). 
En in Keerbergen is er de jaarlijkse Heimolenjogging.  
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Plezante bladzijdes 

 
In het vliegtuig richting New-York staat ineens een mooie blonde vrouw op en 
loopt van de economy class naar de business class en laat zich in zo’n enorme 
comfortabele zetel zakken. Een stewardess ziet dit en gaat naar het blondje toe. 
Zij tikt haar op de schouder en vraagt haar ticket. Na controle hiervan zegt ze 
tegen de blondine : “Sorry, mevrouw, maar dit is de business class en U heeft een 

ticket voor de economy class.” 
De blondine roept : “Ik ben blond, ik ben mooi , ik ga naar New-York en ik blijf hier 
zitten!” 
De stewardess meldt dit voorval in de cockpit en de co-piloot gaat even 
poolshoogte nemen. “Mevrouw”, zegt hij, “waarschijnlijk heeft U de stewardess 
niet goed begrepen maar uw ticket is niet geldig voor dit gedeelte van het toestel. 
U dient zich naar de economy class te begeven.” 
De blondine roept nogmaals : “Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga naar New-York en 
ik blijf hier zitten!” 
De co-piloot gaat dit melden aan de piloot en die zegt : “Wacht maar, ik ben 
getrouwd met een blonde vrouw. Ik spreek “blonds”.” 
De piloot gaat naar de blondine en fluistert haar iets in het oor. Zonder slag of 
stoot en zonder nog iets te zeggen staat de blondine op en begeeft zich 
onmiddellijk naar de economy class. De stewardess en de co-piloot vragen aan de 
piloot hoe hij dat in godsnaam geflikt heeft. 
“Heel simpel”, zegt de piloot, “ik heb tegen die blondine gezegd dat de business 
class niet naar New-York gaat …” 
 
 
Michel en Jeanneke worden ’s morgens wakker en de Michel staat op om naar zijn 
werk te gaan. En Jeanneke roept nog : “Michel, ge hebt uw onderbroek verkeerd 
aan!” 

“Och”, zegt de Michel, “met de gulp naar achter ?” 
“Nee, nee”, roept Jeanneke, “met het bruin naar buiten …” 
 
De Nestor zegt tegen zijn vriend Isidoor : “Manneke, nu moet ik je eens iets 
vertellen. Ik vertelde gisteren een mop aan uw vrouw en die vond dat zo’n goeie 
dat ze met mij uit het bed is gevallen van ’t lachen … 
 
Twee homo’s hebben een baby aangenomen en de baby ligt nog in de 
kraamafdeling bij al die andere baby’s. De twee homo’s gaan hun baby bezoeken 
en kijken heel verwonderd want alle baby’s wenen en krijsen en die van hun lacht.  
“Zeg”, zegt de ene homo tegen de verpleegster, “hoe komt het toch dat al die 
baby’s wenen en dat die van ons als enige lacht ?” 
“Och”, zegt de verpleegster, “als ik zijnen tutter uit zijn poepeke trek, zal hij ook 
wel beginnen wenen …” 
 
De studenten in de medicijnen moeten spuugonderzoek doen. Een paar van hen 
willen met een medestudente een grap uithalen en hebben een beetje sperma 
onder de microscoop gelegd. De studente kijkt verwonderd maar kan er geen 
verklaring voor geven. Ze roept de professor erbij. Deze werpt vluchtig een blik 
door de microscoop en zegt dan bestraffend : “Het minste wat ik van U verwacht is 
dat U uw mond spoelt voor U naar college komt …” 
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Een dom blondje heeft enkele vrienden uitgenodigd. Ze vraagt aan haar gasten 
wat ze willen drinken. Eén van hen zegt dat hij niks moet drinken waarop het 
blondje naar de keuken gaat en terugkomt met een lege fles …  

 
Diezelfde blonde schone gaat een elektriciteitswinkel binnen en vraagt aan de 
verkoper : “Mag ik die TV kopen ?” 
“Neen”, zegt de verkoper, “wij verkopen niet aan domme blondjes!” 
De volgende dag gaat ons domme blondje terug naar die winkel maar met bruin 
geverfd haar. Wederom vraagt ze of ze die TV mag kopen. 
Maar de verkoper zegt opnieuw : “Wij verkopen niet aan domme blondjes!” 
“Ja maar”, zegt het domme blondje, “hoe weet jij eigenlijk dat ik een dom blondje 

ben ?” 
“Omdat dat geen TV maar een microgolf is …” 
 
Een mooi meisje, geen blondje deze keer want ze is veel slimmer, heeft een 
armband laten repareren en komt die nu ophalen. Ze vraagt hoeveel het kost. 
“Een kusje”, zegt de man achter de winkeltoog. 
“OK, mijn opa komt zo dadelijk afrekenen …” 
 
Een Belg, een Nederlander, een schoon wijf en een non zitten in een treincoupé. 
Plots rijdt de trein een tunnel in en het licht werkt niet. Het is pikdonker. Dan 
klinkt er een luide klets. Als de trein de tunnel weer uitkomt, zit de Nederlander 
pijnlijk in zijn gezicht te wrijven. Niemand zegt iets en ze kijken elkaar vragend 
aan. 
Jezus Christus, denkt de non, die Nederlander heeft natuurlijk die schone madam 

willen pakken, die wilde dat niet en heeft hem geslagen! 
Godverdomme, denkt dat schoon wijf, de Nederlander heeft natuurlijk mij willen 
pakken in het donker maar heeft per ongeluk die non gepakt, die wilde dat niet en 
heeft hem een mep gegeven! 
Potverdorie, denkt de Nederlander, die Belg heeft natuurlijk geprobeerd die leuke 
meid te pakken, heeft per ongeluk de non gepakt, die wilde dat niet en heeft hem 
geprobeerd te slaan. Maar die Belg realiseerde zich dat en heeft zich gebukt 
waardoor ik de klap heb gekregen! 

De Belg blijft er zeer rustig onder en denkt : in de volgende tunnel sla ik die 
Nederlander gewoon nog eens op zijn bakkes … 
 
Er komt een wonderbaarlijk mooi meisje bij de dokter. Hij wil haar wel eens 
grondig onderzoeken. Hij begint met over haar tieten te wrijven en vraagt : “Wat 
doet het doktertje nu ?” 
Waarop de schone zegt : “Hij zit aan mijn tieten!” 
“Heel goed”, zegt de dokter. Hij gaat met zijn hand over haar navel en zegt : “Wat 
doet het doktertje nu ?” 
“Hij zit aan mijn navel!” 
De dokter bedenkt zich geen moment en begint met het meisje te neuken als een 
stier en zegt : “En wat doet het doktertje nu ?” 
Waarop de schoonheid repliceert : “Een geslachtsziekte oplopen want daar ben ik 
voor gekomen …” 

  
Jantje is met zijn moeder op het strand. “Mam, wat heeft die man in zijn zak ?” 
De moeder van Jantje schrikt en antwoordt : “Dat is zijn portefeuille.” 
Jantje zegt : “Amai, hoe langer hij naar U kijkt hoe rijker hij wordt …” 
 
Wanneer zegt een vrouw eens iets slims ? Als ze begint met : “Mijne man heeft 
gezegd …” 
 

 

 



de jogger 2017/3 
 
 
 

15 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 

BERGLOPERS IN BEELD 
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ONS JOGGINGCRITERIUM 

 
Ziehier een gedeeltelijk overzicht van de joggings die georganiseerd werden 
tussen 1 juni en 31 augustus 2017. In de loop van deze 3 maanden stonden er 
liefst 38 joggings op onze kalender (dat is gemiddeld 3 per week), dit clubblad zou 
veel te dik worden als ik van elke wedstrijd een verslag zou moeten maken. 
Sommige leden hebben me inmiddels de vraag gesteld waarom er bepaalde 
joggings enerzijds op dezelfde dag en anderzijds toch zo ver weg van Heist-op-
den-Berg op onze lijst staan. Onze kalendermaker heeft er deze keer extra veel 

willen opzetten om eenieder voldoende kansen te geven om het vereiste 
puntenaantal van 15 te kunnen scoren. Maar joggings in bvb. Tienen (geen enkele 
Bergloper aanwezig!) of Neerpelt (als er op datzelfde moment de Aarschotse 
Stratenloop is) blijken echt geen aantrekkingskracht te hebben voor onze leden.   
 
- vrijdag 2 juni : Dry Eycken. Met 399 deelnemers (283 op de 5.250 m en 

116 op de 10.450 m) waren de organisatoren best tevreden voor deze 
vervanger van de loop in Varenwinkel Herselt. Met 26 lopers en 4 

wandelaars hadden we een serieuze inbreng hierbij. Het uiteraard prachtige 
gekende parcours, de vernieuwde kleedkamers en het gezellige gezelschap 
waarvoor we zelf zorgden, maakten er een mooie avond van die achteraf 
nog een verlengstuk kreeg in “De Living”. 
 

- zaterdag 3 juni : de 
Pallieterjogging. Opvallende 
vaststelling : meer lopers dan 
vorig jaar! Onder de 831 
deelnemers waren er slechts 7 
Berglopers voor deze 
prachtige tocht doorheen de 
Lierse binnenstad (5 km) met 
extra de dijken voor de 10 km. 

Veel volk ook op het parcours 
en op de terrasjes aan het 
Zimmerplein.    
 
 

- zondag 4 juni : de 44ste editie van de Nijlense Halve Marathon. Bij deze 
gelegenheid werd ook het derde Vlaams Kampioenschap voor alle 
brandweerkorpsen georganiseerd. Staf Nevelsteen liep een schitterende tijd 

op de 10.520 meter en werd 23ste van een zeer select gezelschap. Zoals 
ieder jaar bitter weinig Berglopers in Nijlen : ze waren te tellen op 1 hand, 5 
dus. Kleine kans dan ook voor de aanwezigheidstombola : weer niks dus! 
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- vrijdag 9 juni : de Kruistocht in Blauberg. Normaal aantal deelnemers bij 
deze wedstrijd : 338 op de 5,4 km en 124 op de 10,8 km waaronder 21 
Berglopers en 3 wandelaars. Mooi parcours met veel fruit aan de aankomst 

maar redelijk bedenkelijke wasgelegenheid.  
 

- vrijdag 23 juni : Ramselse Routeloop. Tot voor enkele jaren konden onze 
Ramselse vrienden telkens meer dan 1.000 deelnemers verwelkomen. Vorig 
jaar waren er dat nog 823 (de door mij vermelde aantallen betreffen altijd 
alleen de volwassenen!), nu nog slechts 662. Hiermede hebben zij een nog 
veel hoger minderingspercentage als wij bij onze laatste Averegtenjogging. 
Een tendens die zich, behoudens enkele uitzonderingen, lijkt door te zetten. 

Met 28 lopers en 4 wandelaars zorgden wij voor 5 % van het 
deelnemersveld.  
 

- zaterdag 24 juni : Boechout. Historische dag voor één van onze jongste 
leden : juicht allen voor Dieter Vandevelde, winnaar van 60 deelnemers op 
de 3,35 km in een schitterende tijd van 11’46 minuten! Dat is aan 3’22 
minuten de km. Hij won met een halve minuut voorsprong op de nummer 2 : 

een dame! In totaal 
203 deelnemers 
voor deze 
organisatie van 
SGOLA ( Sint-
Gabriël Oud 

Leerlingen 

Atletiek), met 
opvallend veruit de 
meeste deelnemers 
(108) op de langste 
afstand van 10 km 
en slechts 43 op de 
6,7 km. Nog zeer 
opmerkelijk : bijna 

evenveel wandelaars als lopers bij onze Berglopers : 6 tegen 4, of heeft er 
iemand van die 6 zo traag gelopen dat hij bij de wandelaars mag geteld 
worden ?  

 
- zondag 2 juli : Groentenjogging in Schriek. 

Voor deze 30ste editie kozen de 
organisatoren van de volleybal club VOC 
Schriek voor een totaal vernieuwd parcours. 
Elke deelnemer had er zijn eigen idee over, 
nietwaar Jef ? Laat ons zeggen dat er zo wel 
voor- als tegenstanders  waren maar dat er 
tegen volgend seizoen nog enkele 
verbeteringen zullen moeten aangebracht 
worden, iets wat de organisator ons 

trouwens kon bevestigen. Er waren 
opvallend genoeg wel bijna 100 deelnemers 
meer dan vorig jaar : in totaal 389 lopers 
verdeeld over de afstanden 3.720 m, 6.040m 
en 10.620 m. Met 38 Berglopers 
vertegenwoordigden we 10 % van het deelnemersveld. Gelukkig was er 
voor iedereen een erg gesmaakte groentezak ter beschikking.  
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- vrijdag 7 juli : men had op deze avond de keuze uit de Hoevejogging in 

Wiekevorst of de loop in Peulis. Helaas voor deze laatsten konden onze 
Berglopers, dankzij onze sponsor Luc De Cock (DCPP), gratis deelnemen in 
Wiekevorst, dus de keuze was gauw gemaakt. Niet zo verstandig van de 

mensen in Peulis om op vrijdag hun jogging te zetten met een volledig vrije 
zater- en zondag op de kalender. Toch konden ze nog 195 deelnemers 
inschrijven met onder hen 4 Berglopers waaronder Murielle die met ruime 
voorsprong haar wedstrijd won.  In Wiekevorst waren er in totaal 358 
lopers waaronder liefst 38 Berglopers en zelfs 8 Bergwandelaars, in totaal 
dus 46 van onze leden wat, buiten de deelnames aan Heist Loopt, een nieuw 
record is voor onze kring. Onze wandelclub zit duidelijk in de lift! Freddy 
Huybrechts behaalde hiermede zijn eerste criteriumpunt. Het warme weer 

was in die zin spelbreker dat de gelopen tijden van vorig jaar niet meer 
behaald werden. Sommigen aten achteraf ter plaatse mosselen, anderen 
trokken naar de Chirofeesten van Heist-Station. 

 
- vrijdag 14 juli : de 10 km van Wiekevorst. Met 200 

deelnemers op de 5 km en 156 op de 10 km, konden de 
organisatoren 16 lopers meer inschrijven als vorig jaar. Onze 
kring was met 33 lopers en 5 wandelaars zeer sterk 
vertegenwoordigd. Murielle won bij de vrouwen nog maar 
eens, deze keer      deed ze aan de lange afstand mee. De 
wederoptredende Benny Torfs (na zijn galblaasoperatie) 
liep een zeer degelijke wedstrijd waarmee hij best tevreden 
was.   
 

- vrijdag 21 juli : de “Grote Prijs Burgemeester Paul Dams 2017”. Veel 
publiek langsheen het parcours in Tremelo voor deze nieuwe editie. Maar 
ook een bijzonder sterke bezetting op de beide afstanden. Van de 240 
deelnemers op de 5 km waren er 24 Berglopers (10 %) present, bij de 10 
km waren er 7 onder de 148 deelnemers die in onze kleur(en) liepen. 
Enkelen zochten na de wedstrijd het zwembad van Tremelo op om er op 
kosten van de onlangs verjaarde Alex een pint te gaan drinken. Schol, Alex! 
Zie ook extra verslag verderop in dit blad. 

 
- vrijdag 28 juli : keuze uit de Baalse Kermisloop of Herentals Loopt. 

Opvallende vaststelling : bijzonder weinig Berglopers in Baal : slechts 17 en 
geen enkele wandelaar(ster) onder 
de 451 deelnemers. Qua 
drankprijzen hadden de 
organisatoren het zichzelf 
gemakkelijk gemaakt : alles aan 
1,80 euro. Er was Tongerlo maar 
geen Duvel. Toch een gezellige boel 
daar in een overvolle tent. Ik dacht 
dat er veel Berglopers actief waren 
in Herentals maar dat bleek 
evenmin zo : slechts 4. De 

deelname was er gratis maar men moest er wel 2 uur actief zijn, men moest 
niet altijd lopen maar de gelopen afstanden werden pas dan genoteerd. Om 
een idee te geven : de winnaar liep 32,419 km. Guido Vervloet liep als 
voorbereiding van zijn aanstaande triatlon en werd prachtig 47ste met 
25,760 km. In totaal staan er liefst 1.052 aankomsten genoteerd waaronder 
bijzonder veel wandelaars, want dat mocht natuurlijk ook. Men mocht 
gedurende die 2 uur zelfs pinten gaan drinken. Een aanrader voor volgend 
jaar ? 
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- zondag 30 juli : de Bosloop in Tessenderlo-

Gerhagen. Bijzonder veel deelnemers voor deze 

organisatie van “De Bosvrienden” : in totaal 897 
volwassenen verdeeld over 3 afstanden, onder 
hen slechts 11 Berglopers. Deze bosloop heeft 
volgens velen, waaronder mezelf, wellicht het 
mooiste parcours van alle wedstrijden die op 
onze criteriumlijst staan. Het startuur is voor de 
middag en de deelnameprijs ter plaatse is 7 euro, 
misschien zijn dit redenen van onze minieme 

aanwezigheid aldaar. Toch misschien best volgend jaar in uw agenda zetten 
en dan vooraf inschrijven bij Rikske Sevenants die voor 5 euro het nodige 
doet. 

 
- zaterdag 5 augustus : Stratenloop Gelrode. Toch ook wel een 

publiekstrekker (477 lopers) voor het rondjesdraaien omheen de kerk van 
Gelrode. 4 Berglopers “riskeerden” zich aan de korte afstand : laat ons 
gewoon zeggen een sprint van 2 km, 14 anderen liepen de 6 km, allen naar 
best vermogen. En stevige pint achteraf zorgde er opnieuw voor dat we een 
“plezante achternoen” hadden. 
 

- vrijdag 11 augustus : de Limbergjogging in Herselt. Met 392 deelnemers 
waaronder 23 Berglopers (19 lopers en 4 wandelaars) hadden de 
organisatoren misschien wel op wat meer volk gerekend. De spitse tent van 

vorig jaar was niet beschikbaar en werd vervangen door een zeer groot 
rechthoekig exemplaar. Prima organisatie, alleen spijtig dat het te belopen 
parcours uitsluitend betonwegen bevat.    
 

- zaterdag 12 augustus : Bierloop Pleinkermis in Holsbeek. Kenners weten 
dat dit zowat de zwaarste jogging uit ons criterium is. Het parcours bestaat 

uit driekwart bos, een steile klim en een snelle afdaling, er is 
een passage doorheen een feesttent en de aankomst is 

letterlijk aan den toog. De lopers worden over de Kesselberg 
gestuurd. Deze stevige 75 meter hoge 

ijzersteenzandheuvel strekt zich over 13 
hectare uit, voornamelijk grondgebied 
Kessel-Lo, maar ook voor een stuk in 
Holsbeek. Tussen de Kesselberg en de 
Demer strekken zich nog 3 andere, 
evenwijdig lopende ruggen uit : de 
Wijngaardberg in Wezemaal en de 
Middelberg en de Rotselarenberg in 
Rotselaar. Als prijs bekomt men er o.a. 
een fles Broeder Jacob. Met 455 
deelnemers, waaronder slechts 7 
Berglopers, waren de organisatoren best 

tevreden. Dit parcours is perfect op maat 
voor onze Murielle De Winter die haar naaste 
concurrente bijna 5 minuten achterliet. Sterke en gedurfde prestaties ook 
van Staf Nevelsteen en Marc De Belder die de volle 14 km in sterke tijden 
liepen. 
 

Volgende keer alle details over de wedstrijden tussen 1 september en eind 
november. 
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   HEIST LOOPT EN ZINGT 
 

 
Op zondag 27 augustus was het voor de tiende keer “Heist Loopt en Heist 
Zingt”, een organisatie van “Actie Zorgenmens” waarbij alle opbrengsten 
naar de sociale verenigingen uit Heist-op-den-Berg gaan.   
 
Deze tiende editie van dit grandioze loop- en zangevenement leverde een 
recordaantal deelnemers op : zowat 200 sponsorende bedrijven zorgden,  
naast de talloze individueel ingeschreven lopers, voor liefst 1.780 volwassen  
deelnemers plus 240 kinderen : fenomenaal !!!  
 
Ondanks de enorme mensenmassa verliep de organisatie vlekkeloos. 
Hoeveel Berglopers er exact hebben deelgenomen in de diverse 
gesponsorde ploegen, is bijna niet te achterhalen (ik heb het dan ook niet 
geprobeerd!) maar het waren er enorm veel, een recordaantal zelfs.  
 

Stefan Van den Broeck liep, gezien het zware parcours en de doorwegende 
hitte, een formidabele halve marathon en won met bijna 6 minuten 
voorsprong.  
 

Zowat de meeste ogen waren 
gericht op Bart De Wever, 
individueel deelnemer van de 
halve marathon. Mijn kijkvizier 
richtte zich echter veel liever 
op een veel mooiere 
deelneemster : Zohra, de helft 
van het vroegere 2Fabiola. Zij 
liep als derde in aflossing voor 
een ploeg van Van Kelst. Een 
bijzonder prachtige bijna 42-

jarige vrouw wiens schoonheid 
en elegantie nog volledig intact 
is. Ik kon niet nalaten dit haar 
ook te zeggen en kreeg een 

vriendelijk “dank U” ten gehore (verdere details hou ik achterwege).  
 
Ook het muziekgedeelte met Ronny Lee, Elentriek, Guga Baul, Nathalie 

Meskens (die via een directe lijn vanuit Mechelen arriveerde nadat ze daar 
voor een enorme mensenmassa op Maanrock had opgetreden), Peter Van 
Laet en Fillip Bollaert, was zonder meer fantastisch! Het duurde iets langer 
dan voorzien en toegelaten was (0.30 uur) maar niemand die daar bezwaar 
tegen had. 
 
Een dikke proficiat aan Gert Vercammen en zijn Rotary-team voor deze toch 
wel unieke dag!  Op naar editie 11 op de laatste zondag in augustus 2018! 
We zullen er opnieuw in grote getale bij zijn! 
 
Voor alle details qua gelopen tijden en winnaars (groepen en/of individueel) 
verwijzen wij graag naar de website van “Heist Loopt en Zingt”. 
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EEN ANDERE KIJK OP DE HERTBERG 

NATUURLOOP EN DE JOGGING IN TREMELO 

 
Donderdagavond 20 juli trapten reeds enkele van onze leden het verlengde 
weekend af met de Hertberg Natuurloop in Herselt, ondanks het feit dat deze 

wedstrijd niet op onze criteriumlijst stond.  
Stella Goovaerts behaalde daar een mooie 6e plaats bij de dames op de 4 km. Ook 
partner Stijn Op de Beeck, die door ziekte enkele weken geleden even buiten strijd 
was, zette er een puike prestatie neer. Verder vonden we op de uitslag van de 4 
km ook nog onze gouden sloef Nicole Van Orshagen en Louis Verlinden terug.  
Op de 8 km en de 12 km werden de Berglopers vertegenwoordigd door Luc 
Kusseneers en Staf Nevelsteen.  
 

Dat onze leden gevat zijn door het loopvirus hoeven wij U vast niet te vertellen. 
Want Stella, Stijn, Staf en Nicole stonden ook de volgende dag weer paraat om in 
Tremelo van start te gaan. Zij wisten ons te vertellen dat we de dag voordien een 
zeer mooi loopparcours hadden gemist. Een aanrader voor volgend jaar dus. 
 
Op de Nationale Feestdag organiseerde Tremelo voor de derde maal de grote prijs 
burgemeester Paul Dams. De zon was aanwezig en bracht een temperatuur boven 
de 25° met zich mee. Twee van onze juniors namen deel aan de jeugdreeksen. Zo 
liep Arthur Daems (zoon van Caroline Goovaerts) naar een 6e plek op de 250 
meter. Ook zus Amélie moest niet onderdoen : op de 500 meter behaalde zij een 
prachtige 8ste plaats algemeen en werd ze vijfde meisje. 
Op de 5 km zagen we heel wat Berglopers de revue passeren, alsook oud-leden 
Jurgen Van Rompuy en Patrick Van Steenkiste namen deel.  
Met Murielle De Winter haalden de Berglopers ook en podiumplaats binnen. 

Murielle moest enkel Karen Van Proeyen voor laten en behaalde zo een knappe 
tweede plaats, proficiat! 
Binnen de Berglopers kunnen we blijkbaar toch wel spreken van bendevorming, of 
is het vriendjespolitiek ? Tijdens de eerste ronde zagen we Benny Torfs nog 
doorkomen met een glimlachende Caroline in zijn kielzog. Maar blijkbaar werd hij 
onderbetaald want in ronde 2 nam hij het hazepad. Caroline moest het dan maar 
stellen met het gezelschap van Els Cumps. Alles verliep vlot tot men bij het 
voetbalveld kwam. Was er even een pitstop nodig, Caroline ?  

Ook Berglopers Lieven Maeriën, Betty Schorrewegen, Arlette Hendrickx en Alex 
Van Den Bergh hadden elkaar duidelijk gevonden tijdens de 5 km. Als een goed 
geoliede machine liepen zij netjes achter elkaar aan van start tot finish. 
Ook op de 10 km bewezen Ann Dermaux en Guido Vervloet dat ze samen sterker 
zijn. Samen uit, samen thuis! 
Naast Ann en Guido trotseerden ook Staf Nevelsteen, Peter Moens, Matthias 
Wauters, Wilfried Boogmans en Patrick Verbinnen de hitte om de 10 km te lopen. 
Ondanks het feit dat het vakantie is, waren er meer dan 30 Berglopers aanwezig in 
Tremelo. Hierdoor wonnen de Heistse Berglopers de prijs voor grootste groep. 
Bedankt aan alle leden die hiervoor zorgden! 
 
 
Lauranne Van Loo 
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TRAININGSTECHNIEKEN 

  

 

Voor lopers die ondertussen een zekere conditie hebben opgebouwd, is het 

misschien tijd om meer variatie in hun trainingsschema’s aan te brengen.  

 

Snelheidstrainingen zijn efficiënt qua tijdsplanning en ze geven je energie. Je 

wordt fitter en sneller, je daagt je lichaam steeds uit en wordt ongevoeliger voor 

blessures. Besteed altijd voldoende aandacht aan de warming-up en het stretchen 

en overschrijdt nooit je grenzen.  

 

Ziehier enkele voorbeelden om te trainen : 

 

- fartlektraining : fartlek is het Zweedse woord voor snelheidstraining. Neem 

bvb. een boom of andere markering op relatief beperkte afstand als 

uitgangspunt en ren hier zo snel mogelijk naar toe, jog daarna rustig en kies 

je volgende punt als nieuw doel, herhaal deze werkwijze een aantal keren. 

Na enkele van deze trainingen kan je de lengte of tijd van de actieve 

inspanning opvoeren : warm bvb. op door 10 minuten rustig te joggen, loop 

3 minuten hard en wandel vervolgens 1 minuut. Herhaal het hardlopen en 

wandelen 6 keer achter elkaar. 

 

- lange, rustige duurloop : dit als voorbereiding op een eventuele deelname 

aan een langere afstand bij een loopwedstrijd. Loop als je bvb. traint voor 

een halve marathon circa 15 km. Loop rustig genoeg zodat je tegelijkertijd 

met je eventuele medejoggers een gesprek kunt onderhouden.  Doe dit 

geregeld en bouw lichtjes qua afstand op. 

 

- heuveltraining : probeer te variëren, neem af en toe korte steile heuvels in 

je programma op waarbij je er niet langer dan 30 seconden over doet om 

bergopwaarts te lopen. Maar pak ook bergjes waar je 30 tot 90 seconden of 

langer over doet om het uithoudingsvermogen van je spieren te vergroten.  

 

- drempeltraining : bedoeld wordt hier het punt waarop het lichaam meer 

melkzuur gaat produceren dan het kan afvoeren waardoor een verzuurt 

gevoel ontstaat. Afhankelijk van je niveau ligt deze drempel op ongeveer 75 

à 90 % van je maximale hartslagfrequentie. Probeer qua tempo 5 minuten 

tegen deze drempel aan te lopen en loop gedurende 1 minuut langzamer om 

te herstellen. Herhaal in totaal 4 keer. Verhoog geleidelijk de duur ervan en 

breng het aantal herhalingen terug. 

 

- intervaltraining : heeft meer structuur dan de fartlektraining. Bij 

intervaltrainingen plan je de tijden en afstanden van je snelle en 

langzamere tempo van tevoren. Door de intervallen leert je lichaam om 

zuurstof efficiënter te gebruiken.   

 

Bron : “Start running, basisgids voor hardloopsters van nu.”  (Nederland) 
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LAATSTE NIEUWTJES 

 

 

De Dodentocht is ook weeral achter de rug en natuurlijk mochten er ook dit jaar 

geen Berglopers ontbreken. Johan Saenen en Josephine Cootmans bereikten beide 

de finishlijn in Bornem. PROFICIAT met jullie prestatie!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 



de jogger 2017/3 
 
 
 

26 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 

 

  VERJAARDAGEN   

 

Beste Jarige, 
 
Wij wensen jou een jaar met elke dag veel zon. 
En alleen maar positieve dingen, als dat eens even kon.  
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk. 
Dan kan je nieuwe levensjaar zeker niet meer stuk! 
 

 
Zijn jarig in oktober – november – december : 
 
01 oktober Leen De Coster 
02 oktober Huguette Schepers 
06 oktober Kristel Romont 
07 oktober Luc Kusseneers en Kris Snauwaert 
09 oktober Maarten Van Herck 
12 oktober Els Vonckx 
14 oktober Anja Staquet 
15 oktober Rita De Meutter 
23 oktober Luc Van Bael 
24 oktober Christiane Roothooft 
 
02 november Veerle Witters 
03 november Peter Moens 
04 november Stacy Van der Aerschot 
10 november Nicole Van Orshagen 
14 november Jean-Paul Meulders 
16 november Monique Heymans en Luc Saelen 
17 november Chris Hoefkens 
18 november Ann Nagels 
19 november Annick Luytens 
20 november Anouck Swyns 
26 november Ellen De Bie en Eddy Rymenants  
29 november Peter Baeyens 
30 november Stella Goovaerts en Nelly Smits 
 
02 december Lauranne Van Loo 
07 december Erwin Hoefkens 
08 december Jef Goovaerts 
09 december Gommaire De Laet 
11 december Charles Mallinus en Jos Wyns 
12 december Walter Verheyden 
13 december Lieven Maeriën 
14 december Miet Heremans 
26 december Miriam De Cock 
27 december Ann Dermaux 
29 december Jos Janssens en Stijn Op de Beeck 
 
  

MAAK ER EEN ONVERGETELIJKE DAG VAN EN NOG VELE GEZONDE JAREN! 

Verjaardagen zijn gezond! Hoe meer je er beleeft, hoe langer je leeft! 
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ONZE SPONSORS 

 SPORTWINKEL LORNOY SPORT      

Herentalseweg 54 

2440 Geel  

 

 

 

 

                      

 

 
 


