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Met dank aan Lauranne Van Loo voor haar verslag van de Abdijjogging in
Tongerlo.

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, steeds welkom !
Op de cover ziet U o.a. de Jef, de Roger en de Lieven met een kandidate van Miss
Benelux. Deze kans krijgen we niet zo gauw, vandaar …

VEEL LEESPLEZIER !!!
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO
NIEUWE LEDEN
Ons ledenaantal werd inmiddels aangedikt tot 139. Recentelijk ontvingen wij het
lidgeld vanwege Gommaire De Laet, Patricia Bellemans en Luc Van Houtven. En we
hebben een re-lid : wij zijn zeer blij met de terugkeer op onze ledenlijst van de
sterk lopende Greet Van den Vonder. Ook het echtpaar Stijn en Stella Op de Beeck
– Goovaerts uit Ramsel werd Bergloper. En ze liepen meteen de jogging van
Betekom mee in de juiste outfit! Laatste aanwinsten zijn Kris Snauwaert en Nicole
Van der Auwermeulen. En nog net voor het afsluiten van dit clubblad betaalde ook
Christiane Roothooft (via haar echtgenoot Frans Faes) haar lidgeld.
Een mooi welkom aan allen!

NIEUWS UIT ONZE ZIEKENBOEG
Het was me al een tijdje opgevallen bij het overlopen van de uitslagen : ik kon
Benny Torfs er niet meer in terugvinden! Benny blijkt een hamstringblessure te
hebben, is inmiddels wel al terug aan het deelnemen aan de joggings maar haalt
voorlopig nog niet zijn gewenste resultaat, in feite omdat hij al wel loopt maar nog
niet volledig blessurevrij is.
Ook Carolien Goovaerts is door een kwetsuur een tijdlang afwezig gebleven van
trainingen en wedstrijden.
En ook Kris Verhaegen is gekwetst uitgevallen. Hij liep een achillespeesblessure
op en vreest dat dit wel eens het einde van zijn actieve loopcarrière zou kunnen
betekenen. Niet te vlug de handdoek in de ring werpen, Kris! Geef het nog wat tijd.
Zelf ben ik ook weeral inactief door een nieuw kuitletsel, mijn derde verplichte
rustperiode dit seizoen. Wellicht te oud aan het worden …
Johan Dupont blijft last van zijn versleten knie te hebben.
De tamtam meldde me verder dat Walter Verheyden blijkbaar zou moeten stoppen
met lopen maar hij weerlegde dit persoonlijk tegenover mij in Betekom waar hij
gewoon deel nam.
Wie helaas definitief, op doktersbevel, is moeten stoppen met lopen : Freddy
Huybrechts, één van onze leden van het eerste uur. Lopen gaat echt niet meer
voor hem maar gelukkig biedt het fietsen, wat hij ook bijzonder graag doet, een
sportief opperbest alternatief. Spijtig Freddy, maar blijf toch maar naar onze
activiteiten komen!
Miet Heremans wordt op 16 juni aan haar heup geopereerd. Veel sterkte, Miet!
Zouden we niet beter een kaart- of andere caféclub oprichten ?
Gelukkig zijn Jos Wyns en zijn echtgenote Arlette Hendrickx terug actief.

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.

driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

3

de jogger 2017/2
AANWEZIGHEIDSTOMBOLA’S
Vorige keer reeds vermeld maar nu nogmaals een herinnering hieraan : bij een
redelijk aantal joggings is er na de prijsuitreiking nog verloting van enkele mooie
prijzen via een aanwezigheidstombola. Enige voorwaarde is natuurlijk dat men zelf
moet aanwezig zijn. Typisch voorbeeld hiervan was de Lentejogging op 25 maart
in Reet : de namen van liefst 5 Berglopers werden daar als prijswinnaar
afgeroepen, maar geen enkele van hen bleek nog aanwezig. Els wist me te
vertellen dat Jules, Brenda, Davy, Peter en Nicole reeds huiswaarts waren
gekeerd. Spijtig want het waren prachtige prijzen. Iedereen blijft natuurlijk zo
lang hij/zij zelf wil.

GRATIS DEELNAME AAN CRITERIUM RONDOM NETEDAL
Ons clublid en sponsor Luc De Cock van de firma “DCPP” meldt ons dat hij ook dit
jaar voor alle joggings van het RondOm Netedal-criterium bereid is om de
voorinschrijvingen te verzorgen voor al onze leden die in zijn DCPP singlet lopen.
Onze nieuwe leden die dit singlet nog niet hebben kunnen best zo vlug mogelijk
contact opnemen met Betty Schorrewegen. Zorg er voor dat de naam “Heistse
Berglopers” op dit singlet bedrukt is, zo niet geef het even binnen en zij zal zorgen
dat dit in orde komt.
Dus samengevat : deelnemen aan alle wedstrijden uit dit RomdOm Netedalcriterium kan gratis mits men loopt in het juist bedrukte DCPP singlet en men
minstens 1 week vooraf zijn/haar deelname meldt. Voor de wedstrijd van “Heist
Loopt” op zondag 27 augustus a.s. zou Luc ook zo veel mogelijk lopers in zijn team
willen. Vermits men gerust 2 keer en/of voor 2 verschillende teams kan
deelnemen, stellen wij misschien het volgende voor : loop bvb. de individuele
wedstrijd in DCPP outfit en een tweede toer in aflossing voor de sponsor van uw
keuze. Wij wensen te benadrukken dat dit geen enkele verplichting is, het is
gewoon een voorstel in een poging om meerdere sponsors te helpen in hun run
naar de meeste deelnemers.

GEBOORTE
Wij vernamen onrechtstreeks dat ons lid Sarah Verschoren recent bevallen is van
een dochtertje. Alles blijkt volledig in orde verlopen te zijn maar de naam van het
kindje hebben we nog niet kunnen achterhalen. Veel geluk Sarah met je prachtige
gezinnetje!

LEDENNAMEN
Veel van onze leden krijgen tegenwoordig nieuwe namen als men de uitslagen van
de joggings nakijkt. De Tongerlopers keken recent bij hun “Dwars door de abdij”
niet al te nauw naar de ingevulde deelnameformulieren (of waren ze echt zo
onduidelijk leesbaar ?). Enkele voorbeelden : Jules Salaert, Nicole Van Orshagben,
Frans Foes en Benny Torf. Erger was het gesteld met Louis Verlinden, die werd in
de uitslag gewoon niet vermeld. En ook de leeftijdsklassen klopten niet : ik ben op
dit moment nog geen 60! Vanaf 26 juni wel!
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KAMPIOEN CHRIS HOEFKENS
Op zaterdag 11 maart werd het BK Masters Indoor gelopen in de Topsporthal van
Blaarmeersen in Gent. Onze Bergloper Chris Hoefkens deed er mee aan de 800
meter.
Chris
eindigde
in
de
traagste
tweede
heat
als
derde.
Uiteindelijk werd hij
tiende
op
18
deelnemers
maar
hij was wel de
snelste loper van de
provincie Antwerpen. Bijgevolg is hij minstens
1 jaar lang (want verlenging volgend jaar is
natuurlijk altijd mogelijk) effectief provinciaal kampioen op deze afstand. Proficiat
Chris !

RONDOM NETEDAL criterium 2017
Vrijdag 19 mei
Hallaar
Zondag 2 juli
Schriek
Vrijdag 7 juli
Wiekevorst
Maandag 7 augustus
Booischot
Zondag 27 augustus
Heist Centrum
Zaterdag 16 september Pijpelheide
Zondag 24 september
Itegem

Averegtenjogging
Groentenjogging
Hoevejogging
Kermis met stratenloop
Heist Loopt
De Hei Loopt
Netedal Natuurloop ???

Els Cumps zal zorgen voor de (gratis!) voorinschrijvingen. Gelieve met haar
telkens tijdig contact op te nemen.

driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers

5

de jogger 2017/2
VOEDINGSTIPS
Uit een recent onderzoek door het WIV (Wetenschappelijk Instituut voor
Volksgezondheid) naar de voedingsgewoonten van de Belg blijkt dat de overgrote
meerderheid nog altijd ongezond eet. We eten veel te veel van wat we best niet
eten en veel te weinig van wat goed is voor ons. We eten niet gezond en brengen
onvoldoende variatie in wat we binnenspelen. 1 liter water, 300 gram groenten
en 2 tot 3 stukken fruit per dag , het blijkt voor de meesten te hoog gegrepen. We
eten ook minder aardappelen en brood dan vroeger en halen te veel energie uit
snelle suikers.
Ouders geven hun jonge kinderen te vaak niet zo’n gezonde voeding : 1/3 van
hun dagelijkse energie halen ze uit koekjes, cola, snoep en chips. En dat is veel te
veel, zelfs drie keer meer dan aanbevolen. Maar het verergert nog als deze
kinderen wat ouder worden, vanaf zo wat 14 jaar : zodra pubers zelf mogen
kiezen halen ze nog meer energie uit snacks en allerhande frisdranken. Ze eten te
weinig gezonde koolhydraten en vezels en krijgen te weinig vitaminen binnen.
Een duidelijke verbetering van de voedingsgewoonten dringt zich op.
Karin De Ridder, auteur van het rapport, geeft ons serieuze aanbevelingen voor
kinderen vanaf 6 jaar maar ook minimaal voor alle volwassenen, voor kleuters
geldt natuurlijk aangepaste voeding :
- water en niet gesuikerde dranken : minimaal 1 liter per dag
- aardappelen : minimum 210 gram per dag
- brood, beschuit en ontbijtgranen : minstens 5 sneden of 150 gram bruin
brood, wit brood wordt echt niet aangeraden, volkorenbrood geniet de
absolute voorkeur
- groenten : minstens 250 gram, mag meer
- fruit : ook 250 gram of toch minstens 2 stukken fruit
- melkproducten : minstens 450 ml per dag in welke vorm dan ook, ijsjes
wellicht niet
- vlees : maximum 4 dagen per week, 2 keer per week vis en 1 keer een
plantaardig alternatief zoals kikkererwten of linzen
- smeer- en bereidingsvet : maximum 60 gr per dag
- restgroep : niet meer dan 250 kcal per dag.
Ouders moeten meer en meer hun kinderen gaan attenderen op hetgeen gezond
voor ze is. Jongeren nemen al lang geen genoegen meer met droog brood en soep
maar ze zouden moeten gaan beseffen dat gezond eten ook lekker kan zijn. Maar
helaas : een kookboek dat uitlegt hoe je thuis samen met je kinderen gezonde
pizza’s of taart met minder suiker maakt en toch dezelfde smaken behoudt, moet
nog uitgegeven worden.
Uit een andere studie van de Hoge Gezondheidsraad kon ik de volgende
voedingstips terugvinden :
- let op met : boter, industrieel bereide charcuterie, rood vlees, harde
margarine, frisdranken, harde kazen, wit brood, tropische oliën, suikers
(inclusief honing, rietsuiker, kokossuiker en tarwestroop) en zout.
- aangeraden : vette vis, gevogelte, bruin brood of volkorenbrood, volkoren
deegwaren, volle rijst, aardappelen, 5 porties groenten of fruit,
peulvruchten, 1 à 1,5 liter water per dag.
Zoals meestal : al wat superlekker is, is meestal niet zo gezond. Maar af en toe
zondigen moet kunnen!
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NUTTIGE WEETJES
Wist U dit al over azijn ?
Soms zijn het de meest eenvoudige dingen waarmee je de meest wonderbaarlijke
dingen kunt doen. Neem nu bvb. azijn : het zure goedje is bijzonder geschikt om
salades mee op smaak te brengen maar kent daarnaast nog een aantal zeer
interessante toepassingen zowel in de keuken als in de tuin.
Azijn is het aangewezen middel om uw microgolfoven schoon te maken. Plaats
een schaaltje met azijn in de oven, verwarm 3 minuten op de hoogste stand, laat
dit nog een kwartier staan en alle viezigheid en vet zal zoals in een
reclamefilmpje op VTM van zelve te verwijderen zijn.
Ook stickers en kauwgum kunnen met dit wondermiddel gemakkelijk verwijderd
worden. Laat een weinig azijn enkele uurtjes inwerken en het probleem is
verholpen.
Voeg bij het poetsen van ramen en spiegels een scheutje azijn aan je emmer
water toe. De vette vingerafdrukken zullen meteen verdwijnen en de gekuiste
oppervlakken zijn schoon zonder strepen.
Men kan azijn ook gebruiken als WC-reiniger. Giet een flinke scheut azijn in je
toilet en laat een nacht staan. ’s Morgens kun je gemakkelijk je toilet
schoonmaken en zijn alle vieze geurtjes weg. Ik heb ergens in een verslag van
een professor wel eens gelezen dat het niet zo best is voor je septische put maar
dit wordt in een ander tijdschrift tegengesproken in die zin dat het occasioneel
gebruik van azijn in uw toilet als verwaarloosbaar mag beschouwd worden. Dus :
doen of maar niet elke week!
Bij het wassen kun je azijn aanwenden voor het verwijderen van
deodorantvlekken uit kleding, je kan het als wasverzachter gebruiken en je
kleding zal fris ruiken en lekker zacht aanvoelen. En ook als kleurbeschermer :
nieuwe kleren in een fel kleurtje en je hebt schrik dat deze zal vervagen bij het
wassen ? Laat het kledingstuk een nachtje weken in water met een scheut azijn.
Daarna spoelen en wassen zoals gewoonlijk : de kleuren zullen langer mooi
blijven.
Ook in de tuin heeft doodgewone azijn van een paar eurocenten duidelijk zijn
meerwaarde. Azalea’s, dopheide en rododendron zijn dol op een zurige grond.
Besproei daarom de grond waar ze groeien met een mengsel van water en azijn
en je planten zullen letterlijk floreren. Bovendien kun je met azijn makkelijk
algen en groene aanslag op het terras, dakpannen en tuinmeubelen verwijderen.
Wel oppassen voor je gazon en op een terras met kalkhoudende stenen is het
gebruik van azijn geen goed idee.
En als je katten uit de buurt wil houden : besproei zowel binnen als buiten de
plekken waar je ze niet wil en ze zullen er wel degelijk wegblijven.
Blijven bewegen voor fitte hersenen.
Een onderzoek aan een Amerikaanse universiteit bij 50- tot 80-jarige joggers –
die meer dan eens per week hun loopschoenen aantrekken – wees uit dat de
bloedtoevoer naar de hersenen verminderde wanneer zij een pauze van 10 dagen
inlasten. Vooral de hippocampus, een hersenregio essentieel voor het geheugen,
werd nadelig beïnvloed. Bij deze verminderde activiteit van de lopers zagen de
onderzoekers dat de conditie van de hersenen, net als de fysieke conditie, heel
snel achteruit kan gaan als we stoppen met bewegen. Blijven bewegen is dus de
boodschap, op welke leeftijd dan ook.
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TOERISME IN EIGEN REGIO : TILDONK

editie van volgend jaar.

Op zondag 30 april reden slechts 7
Berglopers naar het voetbalterrein van FC
Tildonk om er te gaan deelnemen aan de
plaatselijke stratenloop. De organisatoren
hadden gekozen voor een volledig nieuw
parcours met veel oog voor het schoon van
de natuur. De echte massa was nu nog niet
aanwezig (slechts 169 volwassenen) maar
reclame wil ik bij deze wel maken voor de

Vanaf 1977, na de samenvoeging van de gemeentes, maakt Tildonk samen met
Wespelaar, Wakkerzeel, Kelfs en Haacht deel uit van de fusiegemeente Haacht.
De oudste vermelding van Tildonk voert ons naar 1107 in de familienaam van
Reinerus de ‘Thieldunck’.
Tildonk bestaat uit 2 middeleeuwse woorden : “til” wat bos betekent en “donk”
wat een verhevenheid is. De ridders van Tildonk bewoonden er tijdens de 12e
eeuw 2 gebieden : Oudenborg en Nieuwenborg. In 1699 werd Tildonk tot
graafschap verheven ten gunste van Charles L’Archier. Nadien kwam het in
handen van Graaf Maximiliaan de Lalaing. In 1967 nam de gemeente Tildonk het
wapenschild over.
Tildonk wordt sedert 1750 doorsneden door het kanaal Leuven-Dijle en vanaf
1837 door de spoorweg Mechelen-Leuven.
In 1821 richtte pastoor Lambertz
het Ursulinenklooster op dat nadien
“moederhuis” werd van tientallen
nieuwe stichtingen. Het klooster
was destijds vermaard voor zijn
Internationale School. De stijlvolle
art nouveau feestzaal fungeerde als
decor voor menige film. Tildonk
bezit sedert 1930 2 reuzen : Jan en
Babs en werd in 1976 uitgeroepen
tot bloemendorp.
Tildonk herbergt 4 beschermde
gebouwen : het dorpscentrum in
zijn geheel (kloostercomplex, kerk,
kerkhof,
pastorie
en
oud
gemeentehuis), het sas en het
sashuis, het Kasteeltje zijnde de
hoeve van Lalaing en de OLV-vanTroostkapel.
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In 2007 sloot het Ursulinenklooster
haar deuren. De laatste zusters
verdwenen
en
het
imposante
gebouw bleef leeg achter. Het
klooster
maakte
oorspronkelijk
deel uit van het Sint-Angela
instituut, één van de oudste
meisjesinternaten van ons land.
Hier werden jarenlang duizenden
jonge
meisjes
opgeleid
over
onderwijs en het leven. Niet enkel
Vlaamse, maar ook Engelse, Amerikaanse, Poolse … meisjes liepen hier school en
verbleven jaren in het internaat. Het kloostergebouw werd door de vereniging
van de religieuzen Ursulinen van Tildonk vzw aan ONS geschonken. Dit is een
vereniging die onder de naam “ZorgSaam” tal van organisaties uit zorg- en
welzijnszorg onder een dak brengt. Zij gaven het gebouw de nieuwe benaming
“Engelenburcht” en maakten er natuurlijk ook een commerciëel geheel van. Zo
kan men in “ONS Meeting Center Engelenburcht” terecht voor allerlei
evenementen en seminaries op maat. Men kan er het professionele aan het
ontspannende koppelen door een samenwerking tussen EngelenburchtMyResto,
het Belevingscentrum ’14-18
of een fiets- en wandeltocht.
Het is een ideale locatie voor
zowel
vergaderingen,
bedrijfsfeesten
als
opleidingen. De zalen zijn
uitgerust
met
moderne
multimedia-apparatuur.
Daarnaast
biedt
de
Kloosterkerk een uniek decor
voor specifieke evenementen.

Volgende keer meer toeristische informatie over Herselt en Aarschot n.a.v. de
plaatselijke joggingcriteriums.
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PLEZANTE BLADZIJDES
Wanneer een auto over een brug rijdt, gaat de politie er achteraan.
Zegt de agent : “Gefeliciteerd, jullie zijn de 1000ste auto die over deze brug rijdt.
Jullie hebben 10.000 euro gewonnen.”
De bestuurder antwoordt : “Mooi, daar kan ik dan mijn rijbewijs mee behalen!”
De passagier komt tussen : “Let maar niet op hem, hij is bezopen:”
Waarop de hardhorende opa achterin roept : “Ik zei toch dat we niet verder gingen
komen met deze gestolen auto …”
Een klein meisje gaat naar een dierenwinkel en vraagt aan de verkoper : “Hebt U
een konijntje voor mij ?”
De verkoper zet zich op zijn knieën en vraagt : “Moet dat een lief klein bruin
konijntje zijn of een lief klein wit konijntje met rode oogjes ?”
Waarop het meisje zegt : “Ik denk dat dat mijn python geen moer kan schelen …”
Als de telefoonrekening extra hoog blijkt te zijn, roept vader het ganse gezin
samen. “Ik ben het niet, ik telefoneer bijna altijd van op het werk”, zegt hij streng.
Moeder reageert : “Ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk.”
Waarop de dochter zegt : “Ik zeker niet, ik doe mijn gesprekken met de telefoon
op mijn stageplaats.”
Alle blikken zijn gericht op de kuisvrouw. Zij repliceert : “Wat scheelt er nu ?
Iedereen belt hier toch van op zijn werk …”
Er zijn niet alleen “domme blondjes”, er zijn ook “domme blonde mannelijke
exemplaren”.
Twee gemeentewerkers, allebei toevallig blond van haar, krijgen de taak 2 uit de
oorlog gevonden maar niet ontplofte obussen te gaan ophalen bij de werken in de
Kasteelstraat. Bij de terugkeer naar hun opslagplaats rijden ze langs een zeer
hobbelige weg.
“Voorzichtig, voorzichtig!”, schreeuwt de bijrijder tegen zijn chauffeur. “Met al dat
gerammel, sebiet ontploft er één!”
“Geen enkel probleem”, zegt de andere. “Dan zeggen we gewoon dat we er maar 1
gevonden hebben …”
Enkele mannen staan aan den toog. Eén van hen neemt een fluitje uit zijn zak, de
anderen willen weten wat daar de bedoeling van is.
“Wel”, zegt hij, “als ik hier op fluit wordt alles stijf wat slap is.”
De anderen vinden dit natuurlijk zowel grappig als ongeloofwaardig.
“Kom, kom”, zegt de fluiter, “ik zal het bewijzen.” En hij roept de Sus bij zich. Hij
fluit en inderdaad de Sus krijgt een stijve arm. Hij fluit nogmaals en de arm wordt
terug normaal.
Van achter in het café komt een oude man naar voor. “Zou dat bij mij ook lukken,
meneer ?”
“Zeker, beste vriend, zeker, en ik weet wat je bedoelt …”
Hij fluit, de oude man verschiet, doet direct enkele stappen achteruit en trekt een
revolver uit zijn zak. “De eerste die nu fluit schiet ik omver …”
De meester vraagt in het eerste studiejaar aan Pierreke : “Noem de elementen.”
“Water, vuur, aarde, lucht en bier”, antwoordt Pierreke trots.
“Bier”, zegt de meester, “dat is toch geen element ?”
“Jawel, meester, mijn ma zegt altijd dat mijn pa in zijn element is als hij bier
gedronken heeft …”
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Een man komt onverwachts thuis en betrapt zijn vrouw met een andere man in
bed. “Héla, wat doet gij daar met mijn vrouw ?”
“Ziet ge het nu”, zegt de vrouw tegen haar minnaar, “wat voor een stommerik
mijn man is …”
In een dancing ziet een man 2 vrouwen aan een tafeltje zitten. Hij vraagt aan de
ene of zij met hem eens wilt dansen. Ze dansen zeer elegant en opeens zegt de
man : “Mevrouw, je draagt een mooi blauw slipje.”
De vrouw is verbaasd, gaat na het dansen terug naar haar vriendin en vertelt haar
van dat blauwe broekje. “Allez, dat was nu een rare, ik heb wel degelijk een blauw
slipje aan maar hoe kan die dat nu weten ?”
“Och God”, zegt de vriendin, “ik hoop dat hij seffens mij niet komt halen want ik
ben mijn slip vergeten …”
2 mannen aan den toog. Zegt de ene : “Zeg, hou jij van stomme vrouwen ?”
“Neen, natuurlijk niet”, zegt de andere.
“En hou jij van vrouwen die drinken ?”
“Neen, zeer zeker niet.”
“En hou jij van vrouwen die niet kunnen koken ?”
“Absoluut niet.”
“Waarom laat je die van mij dan niet gerust …?”
Onlangs gehoord op TV uit de mond van “zatte Rita” alias Jacky Lafon :
Wat is een man die 3 vrouwen heeft ? Een paradijsvogel.
Wat is een man die 2 vrouwen heeft ? Een geluksvogel.
Wat is een man die slechts 1 vrouw heeft ? Een pechvogel.
En wat is een man die helaas geen enkele vrouw heeft ? Een trekvogel …
Den Isidoor gaat biechten. “Eerwaarde”, zegt hij, “ik heb gezondigd : ik heb mijn
vrouw bedrogen.”
Zegt de pastoor : “Toch niet met die blonde uit de Bergstraat ?”
“Neen.”
“Toch niet met die zwarte uit de Veldenstraat ?”
“Neen.”
“Toch niet met die rosse uit de Boudewijnlaan ?”
“Neen, ook niet.”
“Wel, bid dan 3 onze vaders en 2 wees gegroetjes.”
De man stapt de kerk uit en rapporteert alles aan zijn vriend.
“En, zijn je zonden nu vergeven ?”
“Dat weet ik niet. Maar ik heb wel 3 nieuwe adressen gekregen …”
Een klein meisje ziet haar vader die aan het pissen is. “Wat zijn die 2 bollen ?”,
vraagt ze benieuwd.
Vader, licht gegeneerd, antwoordt : “ Dat zijn de appelen van de liefdesboom.”
Dochterlief vertelt dit even later aan haar moeder.
“En heeft hij ook iets verteld over die dooie tak waar die appels aan hangen …?”
Marie loopt met haar zoontje op de kermis langs het kraam van een waarzegster.
Deze helderziende vrouw grijpt de hand van een passerende dame en zegt haar :
“Mevrouw, ik voel dat jij verzot bent op bloemen, vandaar dat je je dochter
Margrietje genoemd heeft.”
“Dat klopt inderdaad”, zegt de vrouw.
“En jij bent geweldig verzot op geld”, zegt ze tegen een volgende klant. “Jij hebt
dan ook een zoon die Frank heet.”
“Dat is zo”.
“Kom Pietje”, zegt Marie tegen haar zoon, “wij gaan door want seffens begint die
over ons …”
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NADENKERTJES
Aanvaard wat je niet kunt veranderen maar verander wat je niet kunt aanvaarden.
Een glimlach kan je delen zonder dat je er armer van wordt.
Er zijn 2 oorzaken van lijden : iets willen wat er niet is of iets niet willen wat er
wel is.
Er zijn 3 dingen die niet lang verborgen blijven : de zon, de maan en de waarheid.
Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd te worden als je de waarheid
spreekt.
Een mens heeft 2 oren en 1 mond om 2 keer zo veel te luisteren dan te praten.
Ik geloof niet : in Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld
opkomen. Als het werkt zal het dus altijd een gelijkspel worden (Johan Cruyff).
De aan(deel)houder wint! (Wim Kan)
Liefde kost niets om te krijgen maar is onbetaalbaar als je het hebt (Kees Van
Kooten).
Geef al uw geld aan de arme mensen … als zij hetzelfde doen heb je het morgen
misschien al terug (Herman Brusselmans)
Een drankprobleem ? Dat is het probleem dat je hebt als er geen drank in huis is.
(Herman Brusselmans).
Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw (Mark Uytterhoeven).
Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen.
Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen.
Wie niets heeft, kent geen zorgen …
Als het kalf verdronken is … heeft de koe verdriet.
Met de hoed in de hand … schijnt de zon in je ogen.
Wie het laatst lacht … heeft de mop niet begrepen.
Zit je haar vol lauwe sneeuw … dan ben je net bescheten door een meeuw.
Achter de tranen van verdriet schuilt de glimlach van de herinnering.
Johan Verminnen bij Christel Van Dijck in “De Rotonde” op Radio 2 :
“De dood is de ultieme nederlaag … of de verlossing … ik haat zaterdagochtenden
want al mijn familieleden en vrienden die overleden zijn werden op zaterdag
begraven.”
Geluk vloeit voort uit tevredenheid, tevredenheid is een keuze.
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AVEREGTENJOGGING
Op vrijdag 19 mei om 9 uur
’s morgens verzamelden tal
van Berglopers zich aan het
terrein van de Molenzonen
om de voorbereidingen ter
plaatse te starten van de 18e
Averegtenjogging. Jos, Betty
en Els hadden vooraf reeds
gezorgd voor al het nodige
papierwerk
(aanvragen
gemeente,
toelatingen,
boswachter, enz.) alsmede
alle
nodige
bestellingen
(drank, tenten, nadar, en
noem maar op) zodat een vlot verloop van de avond kon gegarandeerd worden.
Gelukkig kunnen we jaarlijks gebruik maken van de infrastructuur van FC
Molenzonen Hallaar, de club die dit jaar kampioen speelde in vierde provinciale!,
maar toch hadden we nog 5 extra tenten nodig. Vorige week liepen we nog dwars
door de abdij van Tongerlo, de organisatoren daar hebben slechts 1 tentje nodig
aan de aankomstlijn, de rest is er gewoon standaard allemaal aanwezig. Idem dito
voor de joggings van de weken daarvoor in Westerlo en Betekom. Dit maar
gewoon om aan te geven dat wij telkens veel extra werk hebben. Gelukkig dat we
kunnen terugvallen op ons flink werkend bestuur en ledenbestand waarvan velen
bereid zijn zich een volledige dag op te offeren voor onze vereniging. Vele handen
maken gelukkig veel werk licht.
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Alle lopers zijn het er over eens dat wij met onze Averegtenjogging over één van
het mooiste loopparcours van het land beschikken en een groot deelnemersveld
valt ons dan ook telkens ten eer. Het weer zat deze keer niet echt mee en we
beseften dan ook reeds vroeg bij de inschrijvingen dat we het totaal aantal
deelnemers van vorig jaar niet konden evenaren. Dit verschijnsel treedt niet alleen
bij ons op, ook andere wedstrijden trekken nu eenmaal veel minder deelnemers.
En ook onze leden lopen gemiddeld minder wedstrijden dan de vorige jaren.
Joggen is blijkbaar (laat ons hopen even?) over zijn hoogtepunt.
Met de 590 ingeschreven lopers
over onze 3 afstanden kunnen we
ondanks alles toch nog tevreden
zijn want dat is natuurlijk nog
altijd een prachtig aantal. 90 %
van de organisaties moet het met
veel minder deelnemers stellen.
Maar minder lopers betekent ook
natuurlijk minder supporters en
minder drankverbruik. Mensen
durven
(volledig
terecht
trouwens) nu eenmaal niet meer
zo veel alcohol drinken dan in het
verleden en de dalende omzetten
zijn dan ook navenant.
Over het verloop van de avond kunnen we, gelukkig, zeer positief zijn. Er waren
zeer zeker voldoende medewerkers die allen perfect zijn/haar taak presteerden.
De lopers en toeschouwers waren meer dan tevreden over bediening, prijzen,
aanwezigheidstombola, en diens meer. We kregen in feite geen enkele valse noot
te kraken. Sommige zeer kleine details staan op ons (overigens extra kort!) lijstje
met nog te verbeteren minpuntjes voor onze volgende editie. Dit is een evaluatie
die we elk jaar doen want we proberen elke editie opnieuw nog te verbeteren
waar mogelijk is.
Graag geven wij nog een kijk op de uitslagen waaruit blijkt dat er toch een aantal
zeer sterke lopers naar onze jogging gekomen waren.
- 5,080 km mannen : Bart Van den Bosch, Mohamed Shadi en Jo Vervecken
- 5,080 km vrouwern : Evelien De Haes, Charlotte Vervoort en Lieve
Stroobants.
- 10,800 km mannen : Michiel Nijs, Jurgen Huybrechts en Pieter Geens
- 10,800 km
vrouwen : Charlotte Van Bavel, Vicky Liekens en Veerle
Vandamme
- 16,470 km mannen : Chris Gommers, Senne Verschoren en Filip De Ceuster
- 16,470 vrouwen : Inge Weckhuyzen, Kelly Wouters en Wendy Vermaelen
Prachtige prestatie van “onze” Senne Verschoren die
km liepen slechts 6 vrouwen mee. Uit de plaatsnamen
alle hoeken van het land kwamen, maar geen enkele
wel enkele buitenlanders die deel genomen hebben
adres in een naburig land.

tweede werd. Bij de 16,470
blijkt dat de deelnemers uit
van buiten België. Er waren
maar geen enkele met een

Dank aan al onze helpers voor de perfecte organisatie! Hopelijk volgend jaar met
opnieuw meer deelnemers!
Op de volgende pagina vindt U alle podiumwinnaars, mannen en vrouwen, van
onze 3 afstanden.
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Een dikke proficiat voor al deze podium behalers !
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BERGLOPERS IN BEELD
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ABDIJJOGGING Tongerlo

door Lauranne Van Loo

Door de wind, door de regen. Dwars door
alles heen... Of beter gezegd dwars door
de abdij heen, zou Ingeborg ons
gisterenavond
toegezongen
hebben.
Desondanks
het
voorspelde
onweer
werden onze clubkleuren toch weer
verdedigd door een 30tal berglopers. Of
in
dit
geval
ook
enkele
bergWANDELAARS: Patricia Bellemans,
Wendy Maes, Christiane Roothooft, Frans
Faes en Lauranne Van Loo trotseerden
samen met onze lopers de weergoden.
Als enige bergloopster stond onze Gouden Sloef, Nicole Van Orshaegen (of is het
nu Orshabgen??), aan de start van de Ladiesrun. Zij werd “vriendelijk” bedankt
door de natuur voor haar deelname met een gratis douche. De atleten van de 4, 8
en 12km konden dit echter niet zo appreciëren en zochten de droogte van de
cafetaria op. Ook in die drukte vonden onze berglopers hun weg naar elkaar en
eveneens ook de tijd om hun ervaringen met elkaar te delen.
Zo weten we nu dat het belangrijk is dat:
- we een goede wedstrijdvoorbereiding hebben waarmee bedoeld wordt dat
we moeten opwarmen, versnellingen zetten en het parcours verkennen
- we een sportzak meenemen met droge kleren en douchegerief
- we moeten uitlopen
- we na de wedstrijd een trappist drinken
- we voldoende eten voorzien om de tent ‘s avonds te kunnen afsluiten
Een 20tal minuten voor de aanvang van de start van de overige afstanden stapten
ook onze wandelaars hun nieuw avontuur tegemoed. De ene maakte hiervoor
gebruik van een regenjas, de andere met hulp van een paraplu en nog een andere
met euhm … Niets??
Frans Faes toonde aan dat hij berensterk is met zijn vrouw, Christiane, aan zijn
zijde door deel te nemen in een korte broek en T-shirt. Als extra steun kregen ze
tijdens het vertrek de aanmoedigingen van medeberglopers Jules Salaerts en
Danny Ringoot, alsook van Mariette Pluys. Een 600m later werden onze
wandelaars al geconfronteerd met hun eerste obstakel, een bord dat hun snelheid
beperkte tot 20km/u. Hierdo or moest het wandeltempo sterk naar beneden
gehaald worden, maar gelukkig hadden onze wandelaars er wel begrip voor. Zo
kregen ze even de kans om te genieten van de abdij en zijn bewoners, die ons
stonden op te wachten aan de poort. Niet veel later kregen ze ook het gezelschap
van de atleten. Hierbij stonden ze onze berglopers luidkeels aan te moedigen wat
leidde tot heel wat jolijt van sommige lopers. Wendy vond zelfs de tijd om foto’s te
nemen! (Deze zullen later ook op deze pagina terug te vinden zijn.) De sfeer zat er
onder de wandelaars goed in. 1km voor de finishlijn werd er nog uit volle borst
gezongen: We zijn er bijna! We zijn er bijna! Maar nog niet helemaal. Sommige
joggers van de 8 en 12km konden hun lach niet meer inhouden bij het horen van
hun zangcapaciteiten. Of het vals was houden we nog even voor ons.
Eenmaal terug aan de piste van het sportcomplex Sporta werden onze wandelaars
vergezeld door enkele berglopers die reeds hun wedstrijd hadden afgerond. Als
één groep, omringd door vrienden, aangemoedigd door velen, wandelden ze
richting de finish en brachten ze ook hun wedstrijd tot een goed einde.
Na wat opfrissing verzamelden onze berglopers opnieuw in de cafetaria om
met z’n allen te genieten van die welverdiende trappist.
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ONS JOGGINGCRITERIUM
Ziehier een overzicht van de joggings die georganiseerd werden tussen zondag 12
maart en eind mei :
-

zondag 12 maart : de Flitsrun in
Averbode. Traditioneel veel volk bij
deze
Demarsin-organisatie
die
opnieuw
tijdens
de
voormiddag
gelopen werd rond het voetbalplein
van FC Averbode Okselaar. In totaal 479 deelnemers konden kiezen uit de
volgende afstanden : 3910 meter (160 waaronder 10 Berglopers), 7910 meter
(183 – 10 BL) of 11910 meter (136 – 3 BL). Murielle De Winter won bij de
vrouwen de korte afstand, Guido Vervloet was sterk op de langste afstand.

-

zondag 19 maart : de Plussersloop in Tienen. Deze maakt deel uit van de
“Challenge Plussersloop” die in Diest op 31 maart zijn eindverloop kent.
Afstanden waren 5,1 km en 10 km maar ik kon, behoudens vergissing van
mijnentwege, in de uitslag geen enkele Bergloper onder de in totaal 128
genoteerde deelnemers, terugvinden.

-

zaterdag 25 maart : KWB Lentejogging in Reet. Keuze had men uit de
ongeveer 3, de 6, de 9 of de 14 km. Globaal 243 deelnemers, onder hen 17 van
de onzen. In Reet heeft men altijd problemen met het intikken van de namen
van de deelnemers. Zo vermoed ik dat de vermelde “Salaert Jubo” wel ons
aller Julleke Salaerts zal geweest zijn!

-

zondag 26 maart : eindfase van de Natuurlopen van AC Lyra met zelfs de
marathon op het programma. Opnieuw bijzonder veel volk daar in Lier, toch
maar 13 Berglopers die op de uitslagen staan. Murielle won vlotjes de 10
miles bij de vrouwen. Guido Vervloet liep met een tijd van 3’18”19 een
schitterende marathon en finishte daarmee op plaats 61 van in totaal 287
mensen die de eindmeet haalden want er gaven er ook bijzonder veel op deze
keer. Speciale vermelding toch ook voor Johan Saenen die bloed, zweet en
tranen trotseerde om na 4’43”21 de eindmeet te halen. Proficiat trouwens
voor alle deelnemers die deze marathon uitliepen!

-

vrijdag 31 maart : de Plussersloop in Diest. 10 Berglopers tekenden er
present voor ofwel 5,5 ofwel 11 km. Met in totaal 232 deelnemers waren de
organisatoren, waarvan Johan Saenen een stuwende kracht is, best tevreden.

-

zaterdag 1 april : geen aprilgrap! Voor de Kasteelloop in Zandhoven boden
zich slechts 4 Berglopers aan. De 286 deelnemers beliepen een tamelijk mooi
parcours dat hen gedurende 10 km langsheen enkele mooie kastelen voerde.

-

zaterdag 1 april : tweede wedstrijd op diezelfde dag, en dit is evenmin een
aprilgrap : de St. Dimpnajogging in Geel. Tot mijn spijt moet ik U melden, dat
ik na 2 keer een kwartier zoeken, nergens een uitslag heb kunnen terugvinden
en er verder, inzake deze jogging, de brui aan geef.
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-

zondag 2 april : 27ste Lentejogging van JC Veltem in Winksele, de basisclub
van wijlen Ivo Van Damme. Een heerlijk zonnetje aan de hemel bracht via een
licht heuvelachtig, landelijk en verkeersarme omloop, 494 volwassenen op de
been. Keuze hadden de atleten uit de 5 km (173 lopers waaronder Murielle die
nog maar eens won), de 10 km (204) of de halve marathon (117 met Steven
De Hondt die met een tijd van 1’45”10 een schitterende wedstrijd tegen 4’59
de km liep). In totaal slechts 6 Berglopers.

-

vrijdag 7 april : de 31ste Appelbloesemjogging in het “Strooien Dorp”
Gelrode, de parel van het Hageland. Organisator was GSG Aarschot, voluit
heet dit Gele Ster Gelrode Aarschot, een basketballclub wiens mannenploeg
afgetekend laatste staat in de Nationale Derde Klasse B. Een echte jogging
louter om het plezier, bijgevolg geen uitslag voorhanden. Keuze uit 4, 7 of 13
km over berg en dal te midden van fruitbloesems en pure natuur. Zijn er
achteraf Berglopers gebleven voor de “Strammebenenfuif” ?

-

vrijdag 14 april : de Gijmeljogging aan het voetbalplein van VC Langdorp.
Met 28 Berglopers onder de 513 deelnemers, mogen we van een zeer goede
opkomst gewagen.

-

zaterdag 15 april : de deelnameprijs aan de 10 km van Mechelen schrikt
blijkbaar vele lopers af want slechts 396 deelnemers, waaronder maar 4
Berglopers, is voor zo’n evenement echt bijzonder weinig.

-

maandag 17 april : de Paasjogging in Olmen. Voor de 5 verschillende
afstanden variërend van 3.920 tot 19.470 meter, daagden 425 deelnemers op.
Vorig jaar waren wij daar redelijk sterk vertegenwoordigd, deze keer waren
er slechts 9 van de onzen aanwezig.

-

vrijdag 21 april : Run with Wolves in Wolfsdonk. Keuze uit de 5,5 of de 13
km. Met 14 (op 225) en 5 (op 184) Berglopers op een bijzonder snel parcours
werd het een prachtige wedstrijd.

-

vrijdag 28 april : keuze uit de Oosteljogging in Geel-Oosterlo of de
Meetshovenloop in Betekom. De meesten kozen uiteraard voor het dichterbij
gelegen Betekom. In totaal 469 deelnemers, 269 op de 5 km en 200 op de 10
km die een toch wel mooi bosrijk parcours voor de voeten kregen. Onze kring
werd vertegenwoordigd door 22 lopers (17 + 5). Onze betere atleten
verkozen er op de 10 km een goede training van te maken (Chris Hoefkens,
Mario Rits, Bart Van den Schoor en Benny Torfs) en eindigden in de buik van
het klassement. De her optredende Walter Verheyden liep een sterke chrono
op de 5 km. In Geel waren slechts 4 Berglopers actief. Louis Verlinden ontving
als oudste van het ganse deelnemersveld een prachtige ruiker bloemen (waar
zijn vrouw Maria natuurlijk blij mee was!).

-

zondag 30 april : de stratenloop in Tildonk. Alle lopers konden prima
genieten van de natuur via een nieuw maar fel verbeterd parcours dat ons
naast een passage op de boorden van het kanaal Leuven – Dijle (de Vaart)
ook door een stukje bos voerde. Wel maar weinig volk : 64 op de 5,2 km en
105 op de 120 km, onder hen 3 + 3 + wandelaarster Wendy Maes maakt 7
Berglopers. Zie op een apart blad een beetje geschiedenis over Tildonk en de
imposante Engelenburcht.

-

vrijdag 5 mei : de Geel-Holvenjogging. Na 2 keer een kwartier zoeken
geen uitslag gevonden. Van dit Geels criterium zijn de uitslagen blijkbaar zeer
moeilijk terug te vinden.
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zondag 7 mei : de “Westel Magic Run”. Dit was een KWB-organisatie
langsheen de terreinen van KVC Westerlo t.v.v. het Gvoetbal. Naast de jogging van 5 of 10 km was er op de
voetbalterreinen zelf
een groots voetbaltornooi tussen
spelers met een lichte handicap aan de gang : de “5de
Michiel Nys Cup”. Michiel Nys stond mee aan de wieg van
het G-voetbal in Westerlo maar overleed helaas, amper 24
jaar oud, op 23 maart 2013. KVC Westerlo riep sedertdien
dit herdenkingstornooi in het leven. Liefst 26 verschillende
ploegen brachten 58 teams aan de aftrap. Onder hen de Gvoetballers van grote clubs als Club Brugge, KV Mechelen,
Lierse, Lommel en zeker niet te vergeten KSK Heist. Het werd een super
sportief gebeuren, de winnaar van het tornooi heb ik niet kunnen achterhalen.
Over het lopen kunnen we nog meegeven dat het parcours dat als landelijk
was aangegeven, in feite tegenviel : steeds beton en verharde wegen, niks
bosondergrond. De passage doorheen “t’Kuipje”, het stadion van KVC
Westerlo, werd wel gesmaakt. Keuze uit 5.250 of 10.100 meter. Onder de 197
deelnemers 14 Berglopers, 13 lopers en Murielle, die recent buitenlandse
opvallende zeges in trials liet noteren, verkoos het parcours te wandelen
samen met haar hondje. Gevolg en de wereld op zijn kop : laatste plaats in de
uitslag voor haar! Nog een verrassing achteraf : 4 euro voor een Tongerlo of
een Duvel! Dit kan volgens ons echt niet!
-

vrijdag 12 mei : “Dwars door de Abdij” in
Tongerlo. De Tongerlopers kunnen elk jaar
opnieuw
terugkijken
op
een
prachtige
organisatie. Donder en bliksem dreigden
aanvankelijk roet in het eten te gooien maar de
wedstrijden konden toch normaal starten en

verlopen. In totaal waren er 439 deelnemers
verdeeld in 4 reeksen : een aparte ladies run
van 4 km en verder een gezamenlijke start
voor de 4 – 8 of 12 km. De afstanden waren, gezien de gelopen tijden, wellicht
iets te kort berekend. Van ons Berglopersfront waren er 26 lopers en 5 (jawel
vijf!) wandelaars present. Onze “Heistse Wandelclub” krijgt daarmee steeds
meer en meer vorm. Zie apart verslag in dit blad.
-

zaterdag 20 mei de Vorsdonkloop ter gelegenheid van Statiekermis aan
het oude station van Gelrode. In totaal 304 deelnemers waaronder 7
Berglopers en 3 Bergwandelaars. Fons Van Loo was prachtig zevende op de
lange afstand.
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-

vrijdag 26 mei : de 12de Berg-om-loop. Dit is de eerste wedstrijd van het
nieuwe Herselts joggingcriterium. Een jogging met 100 % zachte ondergrond
doorheen de bossen van het domein Hertberg op een redelijk heuvelachtig
parcours. Traditioneel veel Berglopers aanwezig, mede door de “goedkope”
deelnameprijs van slechts 3 euro. Geen geschenk aan de meet maar wel
voldoende water en fruit en bovendien trappist en duvel aan slechts 2,50
euro. Op de uitslag van de 5 km staan 265 namen waaronder 25 Berglopers
maar onze vrouwelijke wandelaars werden er helaas niet in opgenomen.
Daarnaast waren er 5 leden onder de 109 deelnemers van de 10 km.

-

zaterdag 27 mei : “de zotte 50 van Gheel”, deze keer onder tropische
temperaturen van 33 graden. Vermits er geen deelnamelijsten hiervan
verschijnen, hebben wij geen weet van deelnemers aan de 50 km. Wat ik wel
van de organisatoren heb kunnen vernemen was dat er van de vooraf
toegelaten 1.500 deelnemers aan de 50 km, er door de extreme hitte, slechts
1.364 aan de start verschenen zijn. Er waren ook nog wandelafstanden van 5,
van 10, van 17 en van 20 km waaraan in totaal nog eens 367 personen deel
namen (in volgorde 49 – 113 – 55 en 150). 6 van onze leden spraken om 8 uur
af aan De Leunen, dit is het stadion van voetbalclub Verbroedering Geel.
Wendy en Lauranne wandelden 10 km
terwijl Arlette, Benny, Eric en Louis de 20
km aflegden. Deze 20 km bleken er
achteraf 22,4 te zijn en voerde ons via het
Kempisch
Kanaal
doorheen
het
natuurgebied Neerhelst en de bossen van
de Herentalsendijk naar de rustpost in café
“Den Hertog”. We hebben dan wel Geels
grondgebied
verlaten
want
we
zijn
daarmee in Olen beland. Na een gratis
aangeboden suikerwafel, een betaalde
stevige pint en een aangekocht rijstvlaaike
bij de plaatselijke bakker, vervolgen wij
onze weg via de andere kant van het
kanaal door het natuurgebied Mosselgoren (daar had ik nog nooit van
gehoord!). Dit “Mosselgoren” bestaat uit een mozaïek van droge loof- en
elzenbossen, rietlanden, vochtige hooilanden en poelen. Dit gebied zit dan ook
vol dieren : buizerds, haviken, karekieten, rietgorsen en waterrallen. En met
wat geluk (eerder ongeluk!) zie je hier soms zonnende ringslangen. Gelukkig
kwamen we er geen tegen. We vervolgen onze weg en aan sas 9 steken we
het kanaal over. Even verderop bevindt zich de tweede rustpost bij de
voetbalclub “Vinus” waar we onze voorraad lichaamsvocht opnieuw betalend
kunnen aanvullen. Vandaar is het nog zowat 3 km naar het stadion, het punt
van vertrek en aankomst.
Conclusie : ruim 3 uur stappen in een prachtig natuurvol decor voor de luttele
prijs van 1,50 euro. Een aanrader voor volgend seizoen.

Tip voor onze leden : vermits er toch een aantal joggings bij zijn die iets verder
weg van Heist-op-den-Berg gelopen worden, probeer indien mogelijk samen te
rijden.
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TRAININGTIPS
Ook al wel eens last gehad van spierkramp(en) ?
Spierkrampen kunnen ontstaan in het centraal zenuwstelsel (hersenen,
ruggenmerg) en in de spier zelf. Het komt meer voor bij verkorte spieren. Dit
maakt dan ook duidelijk dat statische stretchoefeningen voor de lange afstand
loper een must zijn. De kuit-, voet- en bovenspieren moeten op een goede lengte
gehouden worden.
Het verschijnsel spierkrampen kan deels genetisch bepaald zijn, het komt in
bepaalde families meer voor dan in andere, maar de duidelijkste reden is toch
vermoeidheid,
meestal
ten
gevolge
van
een
niet
goed
opgevoerde
trainingsintensiteit.
Door veel op harde ondergronden te lopen treedt schade op van de
spiercelmembraan waardoor spiereiwitten naar buiten lekken en in de bloedbaan
komen. Bovendien komen ontstekingseiwitten in de bloedbaan. Deze eiwitten
zorgen er voor dat de activiteit van de motoren neuronen toeneemt. Tip : train dus
vooral het intensieve werk in bos of duin.
10 redenen om te joggen
1) je kan het overal doen : op de weg, in het bos of park, bij ons in het
Sportcentrum en uitzonderlijk zelfs (maar niet echt aan te raden) op een
loopband. Doe zoals ik en neem je loopschoenen mee op vakantie om daar
de omgeving al lopend te verkennen.
2) je maakt nieuwe vrienden : verbeter je sociaal contact met nieuwe mensen
die je bvb. in onze club leert kennen. Huwelijken zijn er bij ons vooralsnog
niet uit ontsproten, maar dat komt misschien nog wel …
3) Het is goedkoop : je lidmaatschap bij ons kost je, met aftrek van de
terugbetaling door je ziekenkas, enkele luttele euro’s. Koop wel degelijke
loopschoenen.
4) je kan er mee afvallen : vooral voor de vrouwen die door een slanker
lichaam meer zelfvertrouwen krijgen
5) je krijgt er meer seksuele zin door : je libido krijgt door een goede fysiek
een serieuze boost waardoor je vaker zin krijgt om tussen de lakens te
duiken. Welke partner zou daar nu neen tegen zeggen ?
6) minder druk : lopen is een natuurlijke manier om hoge bloeddruk onder
controle te krijgen. Na enkele weken kan je je bloeddruk al verlagen.
7) sterke botten : hoe groter de getrainde afstand, hoe beter de botdichtheid.
8) goed geheugen : het is wetenschappelijk bewezen dat sporten helpt om je
geest scherp te houden, symptomen van dementie bestrijdt en positief
effect heeft op Alzheimer.
9) beter slapen : normaal gezien slaapt men vlotter na het lopen, maar pas wel
op dat je niet te laat op de avond gaat lopen want dan zou het kunnen dat je
juist moeilijker in slaap komt.
10)
het glas is altijd halfvol :
door te lopen maak je serotonine en
endorfine (de geluksstofjes) aan waardoor je minder gestrest wordt en je
wat positiever in het leven staat.
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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 juli – augustus – september :
02
04
05
06
07
10
13
16
17
18
23

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

Steven De Hondt
Katrien Buts
Freddy Huybrechts
Brenda Caers
Alex Van Den Bergh
Patrick Witters
Katelijn Meulders
Bart Van den Schoor
Jef Uyttersprot
Kris Verhaegen
Nancy De Groof

01
02
12
13
19

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

Marc Verbist
Patricia Dockx
Stefanie Vandevelde
Murielle De Winter
Germaine Ceulemans

03
07
09
23
25
26

september
september
september
september
september
september

Arlette Hendrickx
Daniel Paessens
Wilfried Boogmans, Suzy Jacobs en Johan Saenen
Ronald Van Casteren
Eddy Jacobs en Gert Vercammen
Josephine Cootmans

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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