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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, steeds welkom !
Op de cover ziet U het grootste gedeelte van onze 50 criteriumwinnaars. Hopelijk
bent U er volgend jaar opnieuw of gewoon voor het eerst ook bij !

VEEL LEESPLEZIER !!!
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Kringnieuws en clubinfo
NIEUWE LEDEN
Bij het begin van dit kalenderjaar 2017 konden we tal van nieuwe mensen als lid
van onze club inschrijven. Nooit eerder lid waren, in alfabetische volgorde, deze
29 personen :
Aerts Willy
Bellekens Ivonne
Claes Geert
De Cock Miriam
De Coster Leen
De Meutter Rita
Deviere Elisabeth
Dockx Patricia
Goossens Milan
Goossens Talle
Heymans Monique
Hofmans Inge
Huysmans Nancy
Jacobs Eddy
Janssens Jos

Kusseneers Luc
Luytens Annick
Mallinus Charles
Mergaerts Diane
Moens Peter
Paessens Daniel
Schepers Huguette
Staquet Anja
Uyttersprot Jef
Van den Dries Jan
Van den Dries Jef
Van den Mieren Hilde
Vonckx Els
Witters Jesse

Momenteel telt onze Berglopers familie 130 leden, op dit tijdstip 1 jaar gelden
waren er dat 113. Zoals elk jaar zijn er natuurlijk ook enkelen (echt niet veel dit
jaar) die verkozen hun lidmaatschap om welke reden dan ook niet te vernieuwen.
Wij wensen al onze eerdere leden en alle nieuwkomers veel loop- en kringplezier
in onze vereniging. Eenieder is altijd van harte welkom op onze trainingen, zowel
op dinsdag als op donderdag in alle weersomstandigheden met vertrek aan de
Heistse Sporthal waar achteraf telkens gelegenheid tot douchen is. Er zijn altijd
meerdere groepen die elk aan hun aangepaste snelheid een toer lopen. Niemand
hoeft dus alleen te trainen. Bovendien kunnen al onze leden deelnemen aan de
loopwedstrijden die overal te lande georganiseerd worden (men moet natuurlijk
telkens wel ter plaatse de deelnameprijs bij de inschrijving aan de organisatoren
betalen, deze zit uiteraard niet in uw lidgeld!). Voor de joggings die op onze
criteriumlijst staan (dat zijn er dit jaar liefst 92 !!!) vragen we wel om in onze
kledij te lopen.
Per gelopen wedstrijd uit onze lijst, gelopen in onze kledij, bekomt U een
wedstrijdpunt. Met slechts 15 behaalde punten heeft U in januari 2018 recht op de
gewonnen criteriumprijs. Voor aanschaf van uw kledij : zie verder in dit clubblad.
Alvast veel succes gewenst!
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NIEUWS UIT ONZE ZIEKENBOEG
Als we een blik werpen op onze zieken- en gekwetstenboeg moeten we eigenlijk
de vraag stellen : “Is lopen werkelijk wel zo gezond als we denken ?” Tal van onze
leden blijken, en dan heb ik zeer zeker nog geen volledige weet van alle huidige
situaties, momenteel gekwetst te zijn. Een kleine bloemlezing :
-

-

Johan Dupont : serieuze knieproblemen met een voorlopige inactiviteit van
2 à 3 maanden
Gert Vercammen : na minivoetbalwedstrijd serieuze kuitkwetsuur (wellicht
een scheur)
Jos Wyns : herstellend na een operatieve ingreep aan de achillespees maar
blijkbaar wacht hem wederom nog een nieuwe operatie
Katelijne Meulders : werd begin januari geopereerd aan de onderkant van de
voet, enkele maanden herstelperiode wachten op haar
Peter Baeyens : hele tijd onbeschikbaar wegens achillespeesblessure
Alex Van Den Bergh : tijdens training begin januari eveneens klachten aan
de achillespees
Eric Van den Putte : wellicht licht blijvende pijn aan de linkerachillespees en
een nieuwe kuitblessure ten gevolge van steeds wederkerende krampen
door een tekort aan magnesium
Murielle De Winter : was enige tijd “out” met kuitblessure maar wint
ondertussen terug bijna al haar wedstrijden
Arlette Hendrickx : ondertussen, na 2 geslaagde operaties aan het oog,
gelukkig terug aan de beterhand
Ann Nagels : gelukkig ook prima herstellende van haar tandenoperatie
Freddy Huybrechts heeft blijvend last van zijn voeten maar heeft er nu ook
nog knieproblemen bij gekregen.
Louis Liekens heeft problemen aan de heup.

AANKOOP LOOPKLEDIJ
Wij hebben nog steeds enkele singlets aan 10 euro in aanbieding. Of uw maat er
nog bij is kunt U best bij Betty en/of Els van het bestuur navragen.
Wedstrijdpunten voor ons criterium kunnen enkel behaald worden als er in onze
singlets gelopen wordt.

VERNIEUWING LIDMAATSCHAP, OPGELET : NIEUW BANKNUMMER!
Tijdens de ledenvergadering van donderdag 27/10 kregen alle aanwezigen een
overschrijvingsopdracht. Opgelet : vanaf heden zouden wij U vriendelijk willen
vragen, ook diegenen die dit gewoon via pc banking doen, om dit steeds via onze
nieuwe rekening bij ARGENTA Heist-op-den-Berg te willen regelen. Dit nummer is
BE48 9731 6275 5627. Het lidgeld bedraagt reeds meerdere jaren onveranderd 20
euro waarvan het merendeel door uw ziekenkas wordt teruggestort. Cashbetaling
aan één der bestuursleden kan uiteraard ook.
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RIJKSREGISTERNUMMER
Mogen wij al onze leden vragen dat zij hun rijksregisternummer aan één van onze
bestuursleden doorgeven. Wij hebben dit nummer, dat U vindt op de achterzijde
van uw identiteitskaart en dat bestaat uit uw omgekeerde geboortedatum + 5
cijfers, nodig voor de verzekering. Dank bij voor baat!
LOPEN OP HEISTSE KUNSTGRAS
Om de 2 weken op woensdag
tussen 9 en 10 uur ’s morgens,
huren wij voor onze leden het
kunstgrasveld en de douches van
het Heistse Sportcentrum. Heel wat
lopers, meestal vrouwen, komen
zich daar een uur lang sportief
amuseren onder de kundige leiding
van
Betty
Schorrewegen.
De
eerstvolgende mogelijkheden zijn
er op 22 maart, 19 april, 3 mei, 17
mei en verder elke woensdag om de
2 weken. Kom ook eens meedoen
op deze prachtige ondergrond!
Op de foto zien wij een aantal van
deze nieuwe leden die aanwezig
waren toen onze fotograaf van
dienst dit kiekje maakte.
WAT KAN ER DIT JAAR AAN PRIJZEN GEWONNEN WORDEN ?
Net zoals alle vorige jaren kunnen de meest actieven van onze leden volgende
ereprijzen winnen :
- Bergloper – Bergloopster van het jaar : hij of zij die de meeste kilometers
loopt
tijdens
officiële
wedstrijden
wint
deze
prachtige
trofee.
Wandeltochten à la “De Dodentocht of “De zotte 50 van Geel” komen
hiervoor niet in aanmerking. Alle andere loopwedstrijden, ook al staan ze
niet op onze criteriumlijst, tellen mee.
- De Gouden Sloef : hij of zij die bij de meeste wedstrijden uit onze
criteriumlijst weet te finishen, ook al is het telkens de kortste afstand, mag
deze prachtige prijs op zijn/haar naam schrijven.
- Nog een mooie te winnen prijs : het loopplezier en de contacten met onze
collega’s tijdens en na de wedstrijden.
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20 jaar Heistse Berglopers
Zonder er tot nog toe echt veel aandacht aan te hebben gegeven (vandaar dat wij
dit nu bij deze doen!) kunnen wij U het heuglijke feit melden dat de Heistse
Berglopers inmiddels ruim 20 jaar bestaan. Het moet zowat rond 1 september
1996 geweest zijn dat een aantal joggers zich in feite afscheurden van de
atletiekclub AVZK waartoe ze tot dan toe behoorden.
Tijdens dit eerste seizoen telden de Heistse Berglopers 26 leden. Vanaf het
ontstaan van onze joggingclub, kregen alle leden een volg- of stamnummer. Dit
nummer bestaat uit het kalenderjaar plus een volgnummer in functie van datum
van lid worden.
Graag geven wij U hiermede de eerste ledenlijst, niet in alfabetische volgorde
maar gerangschikt volgens hun stamnummer :
1996/01
Simone Van Thienen
1996/02
Eddy Van Parys
1996/03
Willy Goris
1996/04
Kristel Goris
1996/05
Imelda Verlinden
1996/06
Frans Symons
1996/07
Louis Vinckx
1996/08
Luc Goyvaerts
1996/09
Marc De Belder
XXX
1996/10
Jules De Preter
XXX
1996/11
Jos Wyns
XXX
1996/12
Stan Geboes
1996/13
Jef Goovaerts
XXX
1996/14
Diane Van den Bergh
1996/15
Willy Van Parys
1996/16
Victor Florenty
1996/17
Jean-Paul Meulders
XXX
1996/18
Freddy Huybrechts
XXX
1996/19
Roger Cammans
1996/20
Kurt Scheers
1996/21
Johny Van Roosbroeck
1996/22
Edwin Portauw
1996/23
Leo Keynen
1996/24
Christiane Van Woensel
1996/25
Jozef Wyns
1996/26
Heidi Wyns
XXX = deze leden zijn tot op de dag van vandaag steeds lid geweest van onze
vereniging. Proficiat, mannen! En op naar de volgende 20 jaar!
Momenteel heeft onze club 130 leden. De 29 leden die dit jaar zijn toegetreden
hebben dus als stamnummer 2017/??. Om een voorbeeld te geven : Luc
Kusseneers was dit jaar ons eerste nieuwe lid en heeft derhalve nummer
2017/01.
Leden die hun stamnummer wensen te kennen, kunnen dit ten allen tijde
opvragen.
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Nuttige gezondheidstips en -weetjes
VERSLAAFD AAN KOFFIE ?
Wetenschappers hebben recent aangetoond dat een specifiek gen beïnvloedt
hoeveel koffie mensen gemiddeld drinken. Dit gen PDSS2 vertraagt de afbraak
van cafeïne in het menselijk lichaam. Mensen die beschikken over deze genvariant drinken in het algemeen minder koffie dan personen die geen drager zijn
van het gen.
KOFFIE TEGEN KATER ?
Liever niet! Wie de ochtend na een paar glazen te veel de kater wil wegspoelen
met koffie, ontneemt zijn lichaam de kans om te rehydrateren. De typische
hoofdpijn bij een kater wordt veroorzaakt door uitdroging. Koffie en andere
cafeïnehoudende dranken bevatten wel veel vocht, maar cafeïne droogt eigenlijk
nog meer uit. De beste remedie blijft veel water drinken. Jawel : water tegen
kater! (kruidenthee is ook goed). Enkel zo raken je hersenen weer snel in
topvorm.
FEITEN OVER BIER
- Steeds vaker ontdekt men dat een glas bier ook heel goed aan tafel past.
Waar wijn de smaken zoet en zuur kent, heeft bier nog een derde dimensie :
bitter. Dat maakt bier extra spannend aan tafel of om mee te experimenteren
in de keuken.
- Een standaard glas bier bevat ongeveer 100 kcal terwijl een boterham met
kaas als snel richting 160 kcal gaat. Maar toch is alcohol een dikmaker : je
kan dus zowel van bier als van wijn een “buikje” krijgen.
- Vrouwen de zwanger zijn of het wensen te worden, drinken beter geen
alcoholische dranken.
- Het afwisselend drinken van wijn, bier of sterkedrank, maakt je niet sneller
dronken. Het is enkel het alcoholpercentage in je bloed dat bepaalt hoe
dronken je bent.
MYTHES OVER VOEDING EN DRANKEN
Volgens een artikel uit “Het Laatste Nieuws” van 31 oktober 2015 moeten we niet
al te ongerust zijn over hetgeen we dagelijks binnenspelen als we er maar
rekening mee houden zeer gevarieerd en niet te veel te eten en te drinken.
Volgende beweringen zijn volgens dit onderzoek dan ook allemaal te relativeren :
- rood vlees is kankerverwekkend : Fout! Niet de consumptie van vlees of
charcuterie gaat gepaard met borst-, darm- of pancreaskanker, wel de
overconsumptie in het algemeen.
- suiker is vergif : Fout! De mens eet al 200 jaar suiker maar de laatste 30 jaar
zijn we er te veel van gaan gebruiken. Best gebruiken maar minimaal.
- aspartaam is gevaarlijk : Fout! Het bestaat al sinds de jaren 60 en is perfect
veilig.
- biologisch is gezonder : Fout! Voor uw bijdrage aan het milieu zijn het
gebruik van biologische groenten en fruit een prima zaak maar dat het beter
voor je gezondheid is, kon nog niet aangetoond worden. Wel veel duurder.
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-

-

-

-

we krijgen te veel koolhydraten binnen : Fout! 50 % van onze energie
moeten we uit koolhydraten halen. Aardappelen, volle rijst en deegwaren
zijn een goede energiebron zonder verzadigde vetzuren. Het probleem is dat
we tegelijk ook te veel geraffineerde koolhydraten eten, zoals ontbijtgranen,
koekjes en gebak. Probeer die te minderen.
je doet er goed aan vitaminepillen te slikken : Fout! Op termijn te veel
opname van vitamine A en D kan zelfs levengevaarlijk worden.
glutenvrij is gezonder : Fout! Voor ongeveer 50.000 Belgen is glutenvrij een
dure gezondheidsprioriteit, voor de andere 11 miljoen Belgen absoluut niet.
aardappelen maken dik : Fout! Gekookte aardappelen bevatten tussen de 70
en 80 calorieën per 100 gram, 100 gram quinoa bevat er 130, net als rijst en
pasta. Daar wordt men dus sneller dik van. Voor een evenwichtig
voedingspatroon mag je 150 à 200 gram aardappelen bereiden.
eieren zijn slecht voor cholesterol : Fout! Eigeel bevat inderdaad veel
cholesterol maar dat wil niet zeggen dat die ook allemaal in je lichaam
terechtkomt. Je darmen kunnen er maar een beperkte hoeveelheid van
opnemen waardoor een groot deel in je stoelgang verdwijnt. Bovendien
bevatten eieren geen verzadigde vetten en dat zijn degene die je cholesterol
doen stijgen. 3 à 4 eieren per week zijn prima, meer echter niet.
leve superfoods : Fout! “Superfoods” is een term die ontstaan is in de
marketingafdelingen van voedingsfirma’s. Misleidende reclame als “een
oergraan dat zelfs de Inca’s al verbouwden”, slaat aan maar betekent niks.
light is beter : Fout! Is eigenlijk wel beter maar bij zowat alle producten is
het verschil in calorieën tussen gewoon en light heel klein terwijl de prijs
dikwijls veel hoger ligt. Alleen bij frisdranken is de weerslag op onze
gezondheid zeer duidelijk aanwezig. Een echte aanrader dus : drink light of
zero dranken!

Dit artikel, toch zeer degelijk gesteund op wetenschappelijk onderzoek, duidt er
ook op dat volgende gegevens toch wel als waar aan te nemen zijn :
- vegetarisch is gezonder : Juist! Wel te verstaan als je het vlees vervangt door
waardevolle stoffen die plantaardige eiwitten bevatten. Wie alleen chips en
frieten eet kan zich ook een vegetariër noemen, maar leeft veel ongezonder.
- 2 glazen wijn per dag is OK : Juist! Alcohol is kankerverwekkend maar heeft
ondanks dat een beschermende werking tegen hart- en vaatziekten. Als men
zich beperkt tot die 2 glazen, kan het geen kwaad. Wat niet klopt is dat wijn
gezonder is dan bier, dat is snobisme en marketing van de wijnboeren.
- volkoren is beter : Juist! Wit brood bevat geen vitamines of mineralen maar
louter calorieën. Eet zeker zo donker mogelijk brood, zoals rogge.
- bananen eet je best niet veel : Juist! Alle fruitsoorten bevatten rond de 40
calorieën per 100 gram terwijl 100 gram banaan goed is voor 100 calorieën.
Als vieruurtje kan het geen kwaad – en zeker voor sporters is er niets mis
mee - maar best toch niet overdrijven met bananen.
- verkies sojamelk boven koemelk : Juist! Koemelk is gezond maar
sojaproducten zijn tegenwoordig verrijkt met calcium. Door over te
schakelen op dit sojamelk kan men zijn calciumbehoefte binnenkrijgen
zonder de verzadigde vetzuren in halfvolle en volle melk.
Deze gegevens werden in het artikel medegedeeld door dhr. Patrick Mullie die in
2010 aan de KU Leuven promoveerde tot doctor in de Biomedische
Wetenschappen. Hij is ook expert bij de Hoge Gezondheidsraad.
Enkele beweringen van zijn betoog druisen in tegen de lectuur die wij
tegenwoordig in menig kook—en natuurboek kunnen terugvinden. Aan U de vrije
keuze om het juiste pad in dit voedingslabyrint te bewandelen.
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Plezante bladzijdes
Een blondje schrijft vanuit de gevangenis aan haar vriend : “Bedankt voor de vijl
die in het brood zat, schat. Ik heb nu de mooiste nagels van het hele blok …!”
“Weet uw zoon al wat hij later wil gaan doen ?, vraagt de leerkracht.
“Jazeker”, antwoordt moeder. “Hij wil vuilnisophaler worden.”
“Wat raar, dat hoor je niet veel.”
Moeder : “Hij denkt dat hij dan alleen dinsdags hoeft te werken …”
2 mannen hebben het over hun echtgenote. Zegt de ene: “Steeds als ik ruzie heb
met mijn vrouw, wordt ze historisch!”
“Historisch ? Je bedoelt histErisch”, zegt de andere.
“Nee nee, histOrisch! Ze herinnert me dan aan alles wat ik ooit tegen haar gezegd
heb …”
“Die biefstuk was van topkwaliteit. En ik kan het weten, want ik zit in het vak”,
zegt een gast tegen de ober.
Waarop de ober antwoordt : “Oh, bent U dan slager van beroep ?”
“Neen”, zegt de gast, “ik ben schoenmaker …”
Een klant bij de slager : “Mag ik een kilo speklappen ? Maar niet te vet, niet te
mager, er net tussenin. En dan nog een pond verse worst, niet te vet, niet te
mager maar er net tussenin.” Zo gaat het nog 10 minuten door.
Op een gegeven moment zegt de slager : “Meneer, zou U eens even aan deze kant
van de toonbank willen komen ?”
“Hoezo ?”, zegt de man. “Daar heb ik toch niks te zoeken ?”
“Neen”, zegt de slager. “Maar ik zou je niet tegen je rechterbeen en niet tegen je
linkerbeen willen schoppen maar net er tussenin …”
Een getrouwde man heeft een verhouding met zijn secretaresse. Op een dag rijden
ze naar huis en bedrijven ze de hele middag gepassioneerd de liefde. Uitgeput
vallen ze in slaap en worden pas om 20 uur wakker. Terwijl de man zijn kleren
aantrekt, zegt de vrouw dat hij zijn schoenen door het gras en het slijk achter haar
huis moet halen. De man begrijpt dat niet maar doet wat zij gezegd heeft. Terug
thuis vraagt zijn vrouw : “Waar ben jij de hele dag geweest ?”
“Schat”, zegt hij, “ik kan niet tegen je liegen. Ik heb een affaire met mijn
secretaresse en we hebben de hele middag seks gehad!”
Zijn vrouw kijkt naar zijn schoenen en zegt opgelucht : “Leugenaar, je bent weer
gaan golfen …”
Een leraar vraagt aan zijn leerlingen : “Wat is volgens jullie een mooie dood ?”
Een klein meisje achterin de klas zegt : “Dat is sterven zoals mijn opa!”
“Ah ja”, zegt de leraar, “en hoe is je opa dan wel gestorven ?”
“In zijn slaap”, zegt het meisje.
“Inderdaad”, zegt de leraar, “in je slaap sterven is een mooie dood. Kan er iemand
een voorbeeld geven van een erge dood ?”
Weer zegt hetzelfde meisje achterin : “Dat is sterven zoals de vrienden van mijn
opa!”
“En hoe zijn die vrienden dan gestorven ?”, vraagt de leraar.
“Die zaten bij opa in de auto … toen hij in slaap viel …”
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De kleine Pieter ziet, als hij aan het wandelen is, een ezel in een wei staan. Hij
zoekt de boer/eigenaar van het dier op en vraagt hem of hij die ezel niet kan
kopen voor 100 euro. De boer gaat hiermee akkoord. Pieter betaalt 100 euro en de
boer zal de volgende morgen het dier leveren. Helaas : ’s morgens ligt de ezel
dood in zijn stal. De boer begeeft zich naar Pieter met het droeve nieuws.
“Sorry jongen, mijn ezel lag deze ochtend dood toen ik hem wilde voederen.”
“Jammer, maar geef me dan mijn 100 euro terug.”
“Dat kan ik niet, ik heb ze al uitgegeven.”
“Wel goed dan, breng me de dode ezel toch maar.”
“En wat ga je er dan mee doen ?”
“Wel, ik ga hem als prijs verloten in een tombola!”
“Maar je kunt toch geen dode ezel verloten ?”
“Zeker weten van wel! Ik zal gewoon aan niemand zeggen dat die dood is.”
De boer vindt dat dit niet zijn probleem is en levert de dode ezel.
Een maand later loopt de boer de kleine Pieter tegen het lijf. “En jongen, hoe is het
nu met mijn dode ezel afgelopen ?”
“Wel, zoals ik al zei, ik heb hem verloot. Ik heb in het totaal 500 tombolabiljetten
van 2 euro kunnen verkopen en daardoor uiteindelijk een winst van 898 euro
behaald.”
“En is er dan niemand geweest die geprotesteerd heeft ?”
“Alleen maar de winnaar, maar ik heb hem onmiddellijk zijn 2 euro teruggegeven
en klaar was kees …!”
De Wannes stapt een café binnen en bestelt een cola. Hij drinkt die direct uit,
bestelt een nieuwe, drinkt ook die direct uit en bestelt weer een nieuwe. Als hij er
al 8 binnen heeft vraagt de herbergier : “Altijd maar cola, wil ik er eens een
whisky bij doen ?”
“Neen, neen, meneer, ik drink nooit alcohol en mijn vrouw zou het echt niet
kunnen waarderen. Ziet ge deze knoop hier niet op mijn vest, die is van de AA
club!”
“Ah, ge zijt getrouwd ? En hebt ge kinderen ?”
“Ja ja, 12!”
Zegt de cafébaas : “Je had die knoop beter aan de rits van uw broek geknoopt ..!”
Een groep Antwerpse mannen trekken met de bus naar Amsterdam en komen op
de gekende “Walletjes” terecht. Op de deuren van 3 hoertjes die naast elkaar
hokken, staan de volgende uitnodigingen :
op deur 1 : “Ik ben Blonde Ann, voor 50 euro verwen ik iedere man!”
op deur 2 : “Ik ben Marie uit Delft en ik doe het voor de helft!”
en op deur 3 : “Ik ben oud en nog vrij en geef er nog 10 euro bij …!”
Sus en Pier, 2 collega’s, zijn in Antwerpen op kroegentocht. Ze zijn al goed
aangeschoten als ze aan kroeg 14 komen. Weinig of geen volk daar, ze gieten
opnieuw enkele pinten achter de kiezen en op een gegeven moment moet de Sus
naar het toilet. Potverdomme, denkt hij, ze hebben hier een gouden toilet! Hij gaat
terug naar zijn collega, vertelt hem dit en de Pier wil dat ook wel eens gaan
bekijken. En inderdaad : een gouden toilet!
Een week later zijn beide heren weer op drinktocht en na vele pinten komen ze
terug aan het café met het “gouden toilet”. Geen enkele klant aanwezig. Ze
bestellen elk een pint en beginnen een gesprek met de vrouw achter de toog.
Volgens haar zijn het bijzonder slechte tijden, er komt bijna geen volk meer.
“Dat is bijzonder spijtig en vreemd”, zegt de Pier. “Een café met zo’n prachtig
gouden toilet, en toch zo weinig volk ?”
“Gouden toilet ?”, vraagt de herbergierster stomverbaasd.
“Wel ja”, treedt de Sus zijn vriend bij, “jullie hebben toch een gouden toilet ?”
“Jef”, roept de vrouw bijzonder luid naar de achterkamer. “Ik heb hier de mannen
gevonden die verleden week in jouw bombardon gescheten hebben …”

driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

10

de jogger 2017/1
Een bijzonder knappe vrouw, groot, slank en prachtig gitzwart haar, is met haar
kleine in de wieg op wandel. Een voorbijganger kijkt even in de wieg en schrikt
enorm : zo’n beauty van een moeder en zo’n lelijk ros kindje! Hij informeert even
bij de vrouw : “Was de vader ook ros ?”
“Dat weet ik niet”, zegt de schone, “hij had zijn klak op …”
Kurtje, een jongen van 10, is een boek over de dieren op een boerderij aan het
lezen. Hij bemerkt een foto van een stier op een koe. Zijn ouders zitten ook in de
kamer. Zoonlief vraagt aan zijn vader : “Hoe kan die stier zien dat die koe bereid
tot paren is ?”
“Dat kan die stier niet zien”, antwoordt vader, “hij ruikt dat.”
Moeder mengt zich in het gesprek en snauwt naar haar man : “Dan heb jij zeker al
2 maanden een zware kopvalling …?”
In een restaurant van een heel groot hotel zit een man alleen aan een tafeltje te
eten. Na een tijdje komt er een dame en die zet zich ook aan dezelfde tafel. Wat
later heeft de man gegeten, staat op maar stoot hierbij met zijn elleboog tegen de
linkerborst van de vrouw. Die mens, geweldig gegeneerd, zegt : “Pardon, madame,
maar als uw hart zo zacht is als uw buste, dan bent U een schat!”
De madam antwoordt snel : “Meneer, als alles bij U zo hard is als uw elleboog … ik
logeer in kamer 4 …”
“Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist” (Theo Maassen)
“Een goed huwelijk is het geluk hebben dat je onderweg niemand beter
tegenkomt” (Urbanus)
Gehoord op Radio 1 op zondag 8 januari 2017 (maar ik heb helaas de geniale
bedenker van deze oneliner niet kunnen identificeren) :
“Als mens hebben we eigenlijk maar 1 echte vijand : de tijd! En we hebben maar 1
ding om dat te bestrijden : de liefde!”
Dus Berglopers, hou U niet te veel met negatieve details en futiliteiten bezig, wees
niet jaloers op anderen waarvan je denkt dat ze beter af zijn dan jezelf en doe zo
veel mogelijk zo vaak wat je graag doet met de mensen die je dierbaar zijn, want
op een dag zal al hetgeen je nu als volkomen normaal ervaart, niet meer kunnen …
Hopelijk is die dag voor allen van ons nog niet direct daar!
Gehoord vanwege Luc Vandeput, de ex-presentator van de VRT die tegenwoordig
gewoonweg schitterende opgietsessies in de sauna Mineraal in Rijmenam leidt :
“De mooiste manier om te zeggen “Ik hou van jou” is … zonder woorden …”
Geluk gaat voorbij, anders zou het geen geluk zijn en wordt het verveling (Robert
Long)
Een jongeman zoekt werkt en komt bij een boerderij aan waar alleen een boerin
woont. “Kan je soms nog een knecht gebruiken ?”, vraagt hij.
De boerin antwoordt : “Ja, maar dan moet je eerst een proef afleggen. Ik ga bloot
in de kruiwagen liggen en dan moet je me het hele erf rondrijden.”
De knecht vervult de opdracht en vraagt dan doodmoe : “Ben ik aangenomen ?”
“Nee”, zegt de boerin, “je ziet het werk duidelijk niet liggen ... !”
Het is prachtig zomerweer en 2 buurvrouwen, Hilde en Marie, gaan zonnebaden
aan het zwembad van deze laatste. Er is verder niemand aanwezig in de prachtige
tuin en beiden durven het aan om volledig naakt te gaan. Marie kijkt vol
bewondering naar al het “natuurschoon” en kan niet nalaten te zeggen : “Amaai,
Hilde, je hebt een mooie clitoris.”
“Ja maar daar ken ik niks van, mijn man onderhoudt de tuin …”
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Berglopers in beeld
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Ons joggingcriterium
Ziehier een overzicht van de joggings die georganiseerd werden tussen begin van
dit kalenderjaar en heden :
Begin van de maand januari was er een loop met vrij
vertrek in Meerhout : de tiende Natuurloop Meerhout,
een organisatie van KWB Meerhout-Berg. Afstanden
gaande van 5 km tot 21 km alsmede een cava run van 7
km. Ook vorig jaar stond deze organisatie reeds op
onze kalender. Ik heb van horen zeggen (ik heb er zelf
nog niet kunnen deelnemen) dat het daar een bijzonder
mooi parcours is. Over het aantal deel genomen
Berglopers kan ik U helaas niets melden.
Opnieuw enorm veel deelnemers (er staan er 952 op de
uitslagen) bij de januari-editie van de 14e editie van de
Powerplus Natuurlopen in Lier. Bij het overlopen van de
resultaten van de 5 km, de 10 km en de halve marathon,
kon ik vaststellen dat er 18 Berglopers de finish gehaald
hebben, onder hen meerdere van onze nieuwe leden. Bij
de foto’s aan de finish kon ik zien dat er enkelen
blijkbaar nog niet in onze juiste kledij liepen. Volgende keer rekening mee houden
a.u.b.
AC Lyra bestaat in 2017 70 jaar en gaat om dit te vieren o.a. op 26 maart a.s. een
marathon organiseren, naast de 5 en 10 km natuurlijk. Wie voelt zich geroepen ?
Op zondag 5 februari konden wij gaan deelnemen aan de Kajakjogging in Geel –
Ten – Aard (de plaatselijke voetbalploeg draagt de naam FC Beekhoek). Slechts
141 deelnemers in totaal voor 4 afstanden variërend van 3,5 tot 14 km. Onder hen
onze “vaste” deelneemster Nicole Van Orshagen op de 7 km en nieuwkomer Peter
Moens die prachtig elfde werd op de 10,5 km. Zij waren de enige Berglopers die
present waren.
In
Lichtaart
organiseert
de
KWB
jaarlijks
de
“Valentijnjogging”, zo ook dit jaar op zondag 12 februari
2017. Het was de 19e editie van deze loop op een uniek
parcours in de bos- en dennenrijke omgeving van de
Rulloop en de Zandschel in Lichtaart. Met 106 op de 4
km, 109 op de 8 km en 116 deelnemers op de 12 km
waren de organisatoren meer dan tevreden. Ik heb,
behoudens vergissing, 4 Berglopers onder deze in totaal
331 lopers, kunnen terugvinden. Lieven Maeriën en de
immer aanwezige Nicole Van Orshagen liepen de 8 km,
Luc Kusseneers en Murielle De Winter verkozen de lange
afstand. En laatstgenoemde, na haar kwetsuur duidelijk
terug volledig in orde, won bij de vrouwen met liefst
bijna 4 minuten voorsprong, m.a.w. zij kwam aan op het moment dat de tweede
vrouw in de uitslag aan haar laatste kilometer begon! Geweldige prestatie,
Murielle!

driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

13

de jogger 2017/1
Op zaterdag 18 februari waren we, onder een stiekem ontluikend lentezonnetje,
toe aan heat 4 van de Natuurlopen in Lier. Weer veel deelnemers maar toch iets
minder dan tijdens de vorige manches : dit keer waren er 833 lopers. Met in totaal
3.617 over de 4 edities, zit men aan een gemiddelde van 904 deelnemers. Liefst
363 atleten haalden de eindmeet van de 25 km, onder hen 3 Berglopers. Tel daar
nog 8 van de onzen op de 5 km en 10 op de 10 km bij en men komt tot 21
deelnemende Berglopers, een normaal gemiddelde voor Lier. Fons Van Loo is nog
lang niet versleten en liep een schitterende korte afstand. Ook Senne Verschoren
liep een fantastische tijd op de 25 km. Bij de verschenen uitslagen worden alle
ingeschreven lopers vermeld, ook deze die vooraf ingeschreven waren en die ofwel
niet aan de start verschenen zijn ofwel de eindmeet niet haalden. Zij allen krijgen
een NO TIME als uitslag. Als men al deze mensen gaat meetellen zou men tot een
totaal van 1.029 deelnemers komen. Als die allemaal betaald hebben …
Op zondag 5 maart betekende de Volksloop van Putte-Grasheide de start van het
KWB-criterium 2017 in onze regio. Keuze was er uit de afstanden 2,5 - 5,240 of
10,480 km. Het was slecht weer waardoor de organisatoren in totaal slechts 362
deelnemers waaronder 20 Berglopers konden noteren. Het werd naar ik vernam
een gezellige after-jogging.
Hiermede maken wij al reclame voor enkele eerstvolgende wedstrijden uit onze
lijst. De eerstvolgende criteriumpunten kunnen in de maand maart behaald
worden als volgt :
-

-

-

zondag 12 maart : de Flitsrun in Averbode. U wordt in de voormiddag
verwacht aan het voetbalterrein van Everbeur Sport. Dit is een organisatie van
de joggingclub Demarsin die iedere keer
weer bijzonder veel deelnemers
mag
verwelkomen.
zondag 19 maart : de Plussersloop in
Tienen. Deze maakt deel uit van de
“Challenge Plussersloop” die in Diest op 31
maart zijn eindverloop kent.
zaterdag 25 maart : KWB Lentejogging in
Reet waar steeds zeer mooie prijzen bij de
aanwezigheidstombola te winnen zijn.
zondag 26 maart : eindfase van de
Natuurlopen van AC Lyra met mogelijkheid
tot marathondeelname.
vrijdag 31 maart : de Plussersloop in
Diest waar ons bestuurslid Johan Saenen
mee
voor
de
organisatie
instaat.
Wasgelegenheid in de catacomben van het
Warandestadion waar dit seizoen FC Diest
probeert
zijn
behoud
in
de
derde
amateurklasse te bewerkstelligen.

Voor de verdere wedstrijden van april (dat zijn er 11) en mei (7) : raadpleeg de
kalender op onze website of vraag na bij één van onze bestuursleden.
Nog 2 tips, vooral voor onze nieuwkomers :
vermits er toch een aantal joggings bij zijn die iets verder weg van Heist
gelopen worden, probeer indien mogelijk samen te rijden.
op sommige plaatsen is er een aanwezigheidstombola : besef dat men wel
degelijk persoonlijk aanwezig moet zijn als men een prijs wil winnen.
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Ledenfeest
Met liefst 116 personen aanwezig
hebben wij, qua feestjes, een
nieuw record gebroken : nooit in
de
geschiedenis
van
de
Berglopers
waren er zo veel
feestgangers bij één van onze
activiteiten! Het was dit keer
eigenlijk wel een combinatie van
onze nieuwjaarsreceptie en ons
helpersfeestje.
Onze
nieuwe
leden durfden blijkbaar nog niet
meedoen want zij bleven helaas
afwezig.
De start van dit festijn was om 19 uur voorzien. Ons bestuur zorgde vanaf een
uurtje eerder dat de zaal van de Pit (Ten Kerselaere) in een mooi feestelijk decor
werd omgetoverd.
Vanaf het ogenblik dat alle ingeschrevenen present waren, wachtte ons een avond
vol verrassingen, een avond
die in feite door slechts de
helft van ons bestuur in elkaar
was gestoken want de andere
helft was niet op de hoogte
van hetgeen dat nog ging
volgen.
Nadat
wij
het
aperitief
genuttigd hadden, mochten
alle aanwezigen een
plaats
aan tafel opzoeken en werd de
tomatensoep opgediend. Er
kon
à
volonté
bijbesteld
worden.
Terwijl er gezellig gekeuveld werd, vergezeld van het nodige witte of rode glaasje
wijn of een andere frisse drank, stond het lekkere warme buffet inmiddels
uitdagend op zijn eters te wachten. Er werd “ferm” gegeten en gedronken. Eten
(en drank tegen kleine betaling) was er in overvloed.
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Plots werden we verrast met een
gastoptreden van niemand minder dan
de … “Berglopers K3”. Maar waren dat
wel
allemaal
personen
van
het
vrouwelijke geslacht ? In ieder geval
oogstten zij veel succes met één van
hun
topnummers,
geplaybackt
weliswaar maar wel met de nodige
choreografie.
Daar hadden onze 3
meerdere avonden voor gerepeteerd,
kon ik achteraf vernemen.
Ondertussen was het tijd geworden
om een aantal leden in de bloemetjes
te zetten. En er werd begonnen met
het
voltallige
bestuur.
Ieder
bestuurslid mocht, als teken van dank
voor de gepresteerde inspanningen,
een geschenk bestaande uit chocolade
en een roos, in ontvangst nemen. Dit
was de tweede verrassing van de
avond. Vervolgens werd door onze
voorzitter de top 3 van onze “Gouden
Sloef editie 2016” bekendgemaakt.
Nicole Van Orshagen was
vorig
kalenderjaar praktisch bij geen enkele
jogging uit onze lijst niet aanwezig. Zij won met ruime voorsprong dan ook deze
trofee, tweede werd Benny Torfs en derde Jules Salaerts. Maar voor Nicole was dit
nog niet alles : zij liep doorheen al
deze wedstrijden ook de meeste
kilometers (374 om precies te zijn) en
werd dan ook meer dan verdiend onze
nieuwe “Bergloopster van het jaar
2016”. Een zeer dikke proficiat,
Nicole,
voor
uw
bijzonder
opmerkelijke prestaties van vorig
jaar! Jij was het uithangbord bij
uitstek van onze vereniging. Doe
gerust zo verder maar je weet dat je
maar om de 5 jaar Bergloopster van
het jaar kunt worden, hè ? Die andere
trofee kun je elk jaar winnen.

Maar onze voorzitter had nog een
speciale attentie voor één van onze
leden. En wel voor ons oudste lid :
Jules De Preter mocht als dank voor
al zijn trouwheid aan onze club
gedurende vele jaren een mooi
geschenk in ontvangst nemen : een
pak van één van zijn favoriete
dranken : Tongerlo. Schol, Julleke en
op naar de volgende 20 jaren
lidmaatschap!
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Fons Van Loo had ondertussen de micro ter hand
genomen en begon met de huldiging van al onze
criteriumwinnaars. In 2016 wisten 50 Berglopers deze
mooie prijs te behalen. Fons had er werk van gemaakt
want voor elke persoon had hij een grappige en zeer
gewaardeerde typerende zin op papier gezet. Een
kleine bloemlezing hiervan waarbij telkens de nodige
foto’s getoond werden :
- Danny Ringoot : onze Brusselse allochtoon
- De Winter Murielle : onze lopende winnende
gazelle
- Jef Goovaerts : onze crosser voor en na de cross
(remember de foto uit een vorig clubblad van het
gehavende gezicht van de Jef die gevallen was
tijdens een cross)
- Mario Rits : die even dacht dat een marathon
maar 36 km was (moest gekwetst stoppen)
- Chris Hoefkens : onze snelle Busschotter
Dank ook aan Lauranne, dochter van Fons, die op
schitterende
wijze
mee
voor
de
perfekte
voorbereiding en organisatie zorgde. Moeder Els zal
ook wel geholpen hebben, zeker ?
Na al deze huldigingen konden alle aanwezigen nog aanschuiven voor een
rijkelijke desserttafel. Wafels, verschillende soorten rijstpap, biscuit en
kaastaarten : keuze ten over! Allemaal om ter lekkerst! Een dikke proficiat voor Els
Cumps, Wendy Maes en Christel Laeremans die dit alles bewerkstelligde.
Rond 23 uur begonnen de
eersten, na een geweldig
geslaagde avond, de “tent”
te verlaten. Goed gegeten,
rijkelijk gedronken en met
een voldaan gemoed voor
de fijne avond die ze zonet
hadden
meegemaakt.
Ondertussen begonnen de
mensen van het bestuur
met de opruiming van de
zaal. Dank voor de beide
dames op deze foto die,
samen
met
Els,
het
merendeel van het toog- en afwaswerk presteerden. De klok wees al 1 uur ’s
nachts aan toen de laatste aanwezige de deur van de Pit konden vastmaken. Ook
dank voor allen die deze avond, ieder op zijn/haar manier, tot een groot succes
hebben gemaakt!
Afspraak ergens in februari volgend jaar voor de volgende editie!
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Onze erelijst
Sedert 1998 werd door het toenmalige bestuur van onze vereniging de trofee
“Bergloper van het jaar” ingevoerd. Hij of zij die de meeste wedstrijdkilometers in
een kalenderjaar aflegt, en deze gelopen afstanden ook aan ons bestuur door
geeft, wint deze unieke prijs.
Ziehier onze erelijst met laureaten :
- 1998
Marc De Belder
- 1999
Jos Wyns
- 2000
Cynthia Huybrechts
- 2001
Fons Van Loo
- 2002
Freddy Huybrechts
- 2003
Johan, Janssen
- 2004
Jos Wyns
- 2005
Cynthia Huybrechts
- 2006
Marc De Belder
- 2007
Eric Van den Putte
- 2008
Jan De Ceuster
- 2009
Jos Wyns en Francinne Ceulemans
- 2010
Fons Van Loo en Els Cumps
- 2011
Staf Nevelsteen en Cynthia Huybrechts
- 2012
Roger De Cocq
- 2013
Guido Vervloet
- 2014
Benny Torfs
- 2015
Peter Baeyens
- 2016
Nicole Van Orshagen
- 2017
??? U misschien ?
Enkele opmerkingen :
- sommige namen komen om de 5 jaar terug : men kan na het behalen van deze
trofee hem ten vroegste pas 5 jaar later opnieuw winnen.
- voor de jaren 2009 – 2010 – 2011 werd er, tijdelijk, beslist om deze trofee
voor zowel mannen als vrouwen te voorzien. De reden dat men dit daarna
terug afgeschaft heeft, is me niet helemaal duidelijk.
- om U een idee te geven van hoeveel kilometers men in feite moet lopen om
kans te hebben : het absoluut gelopen record bedraagt 1.079,270 km en werd
verwezenlijkt door onze eerste winnaar ooit, in 1998, met name Marc De
Belder. U leest het inderdaad goed : hij liep dat jaar meer dan 1.000
wedstrijdkilometers ! Fantastisch ! Ooit won er iemand met 80 km, vorig jaar
liep onze winnares 374 km. Kortom : alles is mogelijk want niet iedereen geeft
blijkbaar zijn gelopen afstanden door aan het bestuur. U wel dit jaar ?
Onze erelijst van “Gouden Sloef” winnaars is veel korter want deze werd nog niet
zo lang in het leven geroepen.
Winnaars tot nog toe waren de volgende Berglopers :
- Marc De Belder
- Eric Van den Putte
- Jef Goovaerts
- Ingrid Beckers – Guy Pauwels – Benny Torfs (gelijktijdig in 2011)
- Jules Salaerts
- Nicole Van Orshagen.
U dit jaar ?
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Trainingstips
Uit : “De basisregels van een succesvolle training” (Bron : Running).
Lopen is, dat zullen al onze actieve Berglopers zeker kunnen beamen, één van de
meest belastende sporten. De meesten willen zo veel en zo hard mogelijk trainen.
Maar als men te weinig tijd voor herstel vrijmaakt blijft de beoogde vooruitgang
meestal uit, erger nog kan men met een terugval te maken krijgen en/of
overbelastingsletsels. Dus : trainen kan alleen een positief effect hebben als je
voldoende rustpauzes inlast. In het begin zal men zijn basisconditie gestaag zien
toenemen, maar men mag nooit forceren. Op een gegeven ogenblik zal je
natuurlijk je top bereikt hebben en zal je aan je limiet zijn, dat is de natuurlijke
gang
van zaken, maar ook dan moet je het principe van de nodige rust
aanwenden om je “topniveau” te kunnen aanhouden.
Hoe lang moeten deze ingelaste rusttijden dan wel zijn ? Na een extensieve
training (snel genoeg om te zweten maar traag genoeg om onderweg nog te
praten) heb je normaal gezien 24 tot 48 uur nodig en na een heel intensieve
training kan de volledige hersteltijd zelfs 3 dagen zijn. Twee zeer zware trainingen
per week lijkt dan ook voor de meesten het absolute maximum, maar dat moet
eenieder voor zich uitmaken. Zo heb ik er weet van dat enkelen soms wekelijks
200 km en meer “zwaar” trainen maar dat zijn natuurlijk “echte” atleten. Daar
moeten wij Berglopers ons niet mee vergelijken, al laat ik aan ieder voor zich de
keuze.
Een goed getrainde loper heeft natuurlijk minder hersteltijd nodig dan een minder
geoefende collega. Maar ook je dagtaak speelt bij het lopen een rol : iemand met
een drukke of fysiek/mentaal belastende job, moet langer rusten en ook het
aantal uren nachtrust en je alcoholgebruik spelen een rol. En ook een aangepaste
voeding met de juiste opname van koolhydraten en vitamines is belangrijk.
Twee dagen na elkaar gaan trainen of aan wedstrijden (bij voorkeur uit onze
criteriumlijst) deel nemen, kan wel maar het is belangrijk om daarna een iets
langere rustperiode in acht te nemen om dat te compenseren. Las ook al eens een
herstelloopje of een rustige duurloop in. En een week totaal niks doen, bvb. bij
ziekte, is soms ook al eens niet zo slecht als men wel zou denken. Niemand
verliest zijn basisconditie op een week.
Sommigen onder ons maken tijdens het lopen gebruik van een hartslagmeter. Als
men zich nog moe voelt, is het meestal geen goed idee om al opnieuw intensief te
gaan lopen. Wie geregeld zijn hartslag checkt, vindt daarin ook een betrouwbare
parameter. Een verhoogde ochtendpols is meestal en teken dat
je nog niet
voldoende hersteld bent na de vorige training. Maar opgelet : een lage ochtendpols
kan evenzeer een teken van oververmoeidheid zijn. Zowat jaarlijks een medisch
onderzoek (met bloedanalyse) ondergaan mag misschien redelijk duur zijn, maar
is toch aan te raden.
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Verjaardagskalender
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 april – mei – juni :
02
04
10
12
15
17
18
21
24
25
26
28

april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april

Caroline Goovaerts
Johanna Van der Kuylen
Benny Torfs
Wim Van Loo
Ronny Van de Velde
Wouters Maggy
Els Cumps
Liesbet Van Bauwel
Paul Van den Bosch
Hilde Van der Mieren
Cynthia Yskout
Nancy Huysmans, Gilbert Straetmans en Jesse Witters

07
09
10
21
22
24
27
29
31

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

Jef Van den Dries
Ken Ceulemans en Roger De Cocq
Jan Van den Dries
Verbist Elsie
Ingrid Beckers
Karl De Coux
Jules De Preter, Rita Renap, Jules Salaerts en Dieter Vandevelde
Louis Verlinden
Peter Paepen

03
05
10
14
15
18
19
23
26
28
30

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Frans Faes
Wendy Maes
Milan en Talle Goossens
Elisabeth Deviere en Sarah Verschoren
Hilde Keymolen
Martine Van Calster
Inge Hofmans
Rini Geerts
Eric Van den Putte
Danny Ringoot
Lut Van Den Bergh

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
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