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VOORWOORD 
 

      Lieve Bergloopster,  

        Beste Bergloper, 

      

              

Wat biedt U dit clubblad ?  Bladzijde 

 

cover : Patrica’s theeavond  1 

voorwoord  2 

kringnieuws  3 

thee avond  4 

ons joggingcriterium  5-7 

uitstapje Brussel  8-16 

gezondheidstips  17 

nadenkertjes  18 

trainingstips  19 

opmerkelijke ledenprestaties  20-23 

Boechout/Vorselaar  24-26 

plezante bladzijdes  27-28 

rondom Netedal  29 

titelverlenging Chris Hoefkens  30 

verjaardagen  31 

sponsors  32 

  

ALLE NIEUWS OVER ONZE VOLLEDIG GESLAAGDE AVEREGTENJOGGING VOLGT IN 

HET VOLGENDE CLUBBLAD. 

 

 

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 
 
 

 

Voor de actuele stand van ons criterium (wedstrijden en deelnames) raadpleeg 

regelmatig best onze prachtige website. 

 

JOSKE WYNS is de nieuwe Belgische 

Kampioen Berglopen bij de Masters +65 !!!!!!!!!!! 

                           (zie blz. 22-23) 
        
        VEEL LEESPLEZIER ! 
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KRINGNIEUWS EN CLUBINFO 
 
 

LEDENBESTAND 

Momenteel telt onze vereniging 156 leden, verdeeld over  81 mannen en 75 

vrouwen. Wij hebben slechts 3 leden die sedert begin 2000 geboren werden.  

Zeer opvallend : slechts 3 Berglopers zijn jarig in de maand augustus. Op 9 

september hebben we niet minder dan 4 leden die op die dag een jaartje ouder 

worden.   

 

NIEUWS UIT ONZE ZIEKENBOEG 

Lut Van Den Bergh heeft er enkele weken verplichte rust opzitten met 

heupklachten.  

Benny Torfs moest na een misstap in Zandhoven de Kastelenloop na enkele 

kilometers stop zetten. Gelukkig blijkt het om geen ernstige kwetsuur te gaan 

want het weekend daarop liep hij al, naar eigen zeggen “op het gemak”, terug 

mee tijdens de Gijmeljogging. 

Luk Saelen is 2 maanden out geweest met een weerspannige kuit, Els Cumps deed 

het ook enkele weken rustig aan en ook Veerle Witters kan al geruime tijd niet 

lopen door een enkelblessure. Lieven Maeriën kan nog altijd alleen maar 

wandelen. 

Murielle De Winter kwam bij een individuele training zwaar ten val en liep enkele 

duidelijk zichtbare schaafwonden op, maar gelukkig niks gebroken. 

Gilbert Straetmans kan al weken niet trainen en aan wedstrijden deelnemen met 

een voetblessure, hij probeerde het toch tijdens onze jogging maar hij had dat 

beter niet gedaan. 

 

ONZE WEBSITE 

Dank zij Lauranne beschikken we thans over een prachtige website die bijna 

dagelijks wordt bijgewerkt met nieuwe informatie. Als U echt op de hoogte wil 

blijven van het reilen en zeilen van onze vriendenclub, raadpleeg dit prachtig 

document dan regelmatig, U zal meermaals positief verrast worden! 

 

ONZE OUTFIT 

Zoals op onze ledenvergadering aangekondigd werd, is het vanaf 2018 terug nodig 

om in onze rode uitrusting aan de wedstrijden deel te nemen. Onze leden die nog 

niet over het juiste shirt beschikken, kunnen hiervoor contact op nemen met Els 

Cumps of Betty Schorrewegen. En dit tegen een supervoordelige prijs! 

 

NATUURLOOP SGOLA BOECHOUT : OPGELET !!! 

Berglopers die in het verleden reeds deelgenomen hebben aan deze jogging 

moeten er rekening mee houden dat de organisatie van deze wedstrijd totaal 

gewijzigd is. De secretaris van de SGOLA bevestigde mij volgende gegevens : de 

jogging gaat door op zaterdag 23 juni 2018 op “Het Sneppenbos”, dit is een nieuw 

Sportcentrum gelegen in de Vremdesesteenweg 224 te Boechout. Om 10.45 uur is 

er een jeugdloop tot 11 jaar. De jogging, met keuze uit 2 – 4 – 6 – 8 en 10 km start 

om 11 uur (dus in de voormiddag). Gelieve hier rekening mee te houden. 

 

 

 



de jogger 2018/2 
 
 
 
 
 
 

4 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 

THEEAVOND 
Op vrijdag 9 maart konden een 20-tal 

belangstellenden genieten van een heerlijke 

theeavond. Onze Bergwandelaarster Patricia 

Bellemans zit in deze branche en kon ons 

derhalve rondleiden in deze theewereld. Zij 

gaf deskundig alle antwoorden op vragen 

zoals : 

- wat is thee en wat is een infusie ? 

- hoe thee drinken ? 

- hoe lang moet thee trekken ? 

- wat mag er achteraf met het zakje en het koordje zeker niet gebeuren ? 

- in een zakje ? Of losse thee ? In een capsule ? Met en zeef ? 

Zij die erbij waren weten nu zowat alles over thee. Danny Ringoot bezorgde me 

deze vragenlijst maar voegde er geen antwoorden aan toe. En vermits ik zelf niet 

aanwezig kon zijn (ik had een eerder toegezegde kwis deelname verplichting) 

weet ik spijtig genoeg niet alle juiste antwoorden.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extra dank aan het bestuur voor de lekkere hapjes. De afwezigen hadden 

duidelijk ongelijk, vandaar de vraag : voor herhaling vatbaar ? 

 



de jogger 2018/2 
 
 
 
 
 
 

5 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

 

ONS JOGGINGCRITERIUM 
 

- op vrijdagavond 24 maart werd de TD Tienen jogging georganiseerd. 

Vermits er vorig jaar geen enkele Bergloper aan deel nam was deze 

wedstrijd oorspronkelijk niet maar later blijkbaar wel in onze lijst 

opgenomen. 9 Berglopers onder de in totaal 161 deelnemers.  

 

- bijzonder veel volk 1 dag later bij de Halve Marathon en de Natuurlopen 

van AC Lyra. In totaal liefst 830 deelnemers waaronder 11 Berglopers. 

Senne Verschoren liep een fantastische ruim 21 km en finishte als 

vijftiende in 1’19’’52. Steven De Hondt kende, voor zijn normen, blijkbaar 

een iets mindere dag want hij bleef maar net onder de 2 uur. Of was hij 

aan een training bezig ? Matthias Wauters liep de 10 km in 37’08 minuten 

en verbeterde daarmee zijn PR. Muriel De Winter haalde eens te meer een 

podiumplaats. Jef Goovaerts en Gilbert Straetmans waren de beste 

Berglopers bij de 5 km. 

 

- op zaterdag 7 april stond de Kasteelloop van Zandhoven op onze lijst. Voor 

een verslag van deze wedstrijd die zeer speciale winnaars opleverde, 

verwijzen wij naar een aparte bijdrage onder de rubriek “Opmerkelijke 

prestaties.” 

 

- op zondag 15 april 

organiseerde het 

Beheercomité Mollenhof 

Poederlee vzw haar eerste 

Mollenjogging.  Een vlak 

parcours langs enerzijds 

rustige plattelandswegen en 

anderzijds mooie bospaden, 

wachtte op de deelnemers 

die konden kiezen uit een 

afstand van 5,2 of 10,5 km. 

Met 129 deelnemers op de 

korte en 182 op de 10,5 km 

waren de mensen van 

Parochiecentrum Mollenhof, 

uiterst tevreden. 11 

Berglopers genoten van een 

prachtige wedstrijd en Murielle De Winter was eens te meer winnares bij 

de vrouwen.    

 

- een vaste waarde op onze lijst is de “Run with Wolves”, ditmaal op vrijdag 

20 april als vanouds aan het voetbalterrein van Wolfsdonk Sport. 169 

lopers op de 12,75 km en nog eens 200 op de 5,55 km hielden voor de start 

1 minuut stilte ter nagedachtenis van de onfortuinlijke Frans Vermunicht 

die 10 jaar geleden op 200 meter van de aankomst in elkaar stuikte en 

overleed.  Onder de deelnemers 18 Berglopers en 3 leden uit onze 

wandelclub. Fons en Murielle liepen eens te meer schitterend terwijl we 

ook een opperbest heroptreden na een zwaar fietsongeval mochten 

noteren van Roger De Cocq 

 

- . 
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- op zondag 6 mei reden, gelukkig voor de organisatoren, heel wat 

Berglopers naar “t Kuipje”, de thuishaven van VC Westerlo, om er deel te 

nemen aan de derde “Westeljogging”. Alle opbrengsten, ook deze van het 

plaatselijke voetbaltornooi, gaan naar de G-ploeg van deze club. Onder een 

stralende zon en daardoor voor sommigen in ongewone omstandigheden, 

trok het peloton zich op gang : 98 deelnemers aan de 5,25 km en 58 aan de 

10,10 km. Murielle eindigde 7de algemeen maar eerste vrouw op de korte 

afstand met liefst 6’43 minuten voorsprong op de tweede dame. Mooie 

ereplaatsen waren er voor Chris Hoefkens (9), Dieter Van de Velde (12) en 

Benny Torfs (13). Nog 10 andere Berglopers genoten wat langer (of was 

het gewoon afzien ?) van deze korte afstand, de Frans en de Freddy waren 

deze keer onze enige wandelaars. Op de ruim 10 km konden wij een  sterke 

prestatie noteren van Matthias Wauters die zesde werd met 4 minuten rond 

per km, gewoon schitterend! Ook Bart Van den Schoor, Steven De Hondt en 

Nancy Bastiaens mogen op een zeer goede wedstrijd terugblikken. De 

opmerkelijkste prestatie werd hier echter geleverd door een zekere Lore 

Tack die als vrouw enkel de atleet Erik Caluwaerts moest laten voorgaan in 

de eindstand. Wat een atlete! 

  

- vrijdagavond 11 mei liepen we in Tongerlo “Dwars door de Abdij”, een 

organisatie van de Tongerlopers. Dit keer niet 

langer aan het Sporta domein maar aan de 

prachtige infrastructuur van vierde provincialer 

KFC Tongerlo. Daardoor moesten er enkele 

aanpassingen gebeuren aan het parcours : de 

eerste rechte lijn was niet zo ideaal om te 

verteren maar verder een prachtige omloop 

waarbij zowat 3 van de 4 km per toer van de voorbije jaren kon behouden 

worden. We liepen deze keer wel in de tegenovergestelde richting.  

Bij de jeugdreeksen namen Arthur en zijn zus Amelie deel. Zij liepen naar 

een 11e en 7e plaats, Amelie werd hiermee ook 2e bij de meisjes!! Onze 5 

wandelaars trokken even grote ogen. Het was al bijna kwart voor 8 toen ze 

de abdij van Tongerlo uitwandelden en de lopers waren nog steeds niet 

gepasseerd. Een van de seingevers wist ons te vertellen dat de lopers nog 

niet gestart waren maar waarom wist hij zelf niet. Achteraf bleek er enige 

verwarring te zijn vanwege verschillende starturen op bepaalde websites. 

Om kwart voor 8 zijn ze dan toch allemaal vertrokken en zagen ze iedereen 

aan de overkant lopen. Door deze vertraging kwamen ze natuurlijk als 

eerste over de meet. De organisatie trok hierdoor nogal ogen want hoe kan 

het nu dat er nu al mensen binnen zijn? Gelukkig kennen de mensen van de 

tijdsregistratie hen al en noteerden ze meteen hun nummers. Natuurlijk 

kon ons Wendy het weer niet laten om te vragen waar haar bloemekes 

waren. Dus als er iemand zich geroepen voelt om voor bloemekes te 

zorgen, zal ons Wendyke u eeuwig dankbaar zijn! Bij deze wil ik Inès Van 

Houtven ook even in de kijker zetten want gisteren wandelde zij voor de 

eerste keer mee in onze kleuren na haar schouderoperatie enkele maanden 

geleden. Knap gedaan Inès!  

35 Berglopers onder de in totaal 333 deelnemers, een mooi aantal!  

Bij de 4 km kwam Chris Hoefkens als eerste Bergloper over de meet. Hij 

bleek net een maatje te groot voor Fons Van Loo.  

Eeuwige tweede, Greet Van den Vonder, moest gisteren haar titel omruilen 

naar eeuwige derde bij de dames op deze 4 km. Helaas voor haar mocht 

enkel de eerste op het podium staan. 
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Verder bleek er gisteren onder onze leden toch wel een serieuze 

klikvorming : Stijn begeleidde zijn wederhelft Stella naar de meet, Caroline 

werd nauwlettend in de smiezen gehouden door Eric, Nicole en Willy die 

even niet meer wisten langs welke kant ze binnen moesten lopen, de Jules 

die enkel de rug van Louis Verlinden enkele meters voor hem zag, Walter  

en Staf, den Danny die natuurtalent Kim voor 1 keer mocht stelen van 

Arlette "want das wel een jong dingske hè!, das normaal da die goe loopt" 

en de AVZK'er Guido en Ivo bleven tijdens hun 12 km ook samen. 

Eén voor één knappe prestaties van onze leden. Doe zo voort!! 

En om er zeker van te zijn dat op vrijdag 25 mei alles in goede banen loopt 

zijn onze wandelaars speciaal langs het grotje gepasseerd om een paar 

wees gegroetjes op te zeggen. Als dat niet lief is! ;). 

 

- De atletiekclub DAL 

organiseerde op zondag 20 

mei in het prachtige domein 

de Renesse in Oostmalle hun 

36ste editie van de “Oostmalle 

10 miles”. Helaas bijna geen 

Berglopers onder de 901 

deelnemers, een 

inschrijvingsprijs van 9 euro 

is daar wellicht niet zo 

vreemd aan. Gezien het aantal deelnemers en het schitterende parcours 

toch misschien een aanrader om daar volgend jaar toch eens naar toe te 

gaan. Op voorhand inschrijven is dan wel de boodschap want dan betaalt 

men toch 2 euro minder.  

 

- Op Pinkstermaandag, dit jaar de 21ste mei, maakten niet minder dan  40 

Berglopers de korte verplaatsing naar Aarschot om er deel te nemen aan de 

zoveelste editie (ik heb het juiste aantal niet kunnen terugvinden) van de 

Stratenloop. Bijzonder veel volk, lopers (liefst 790 volgens de uitslagen!) en 

minstens nog eens zo veel toeschouwers, zorgden voor een opperbeste 

sfeer. Het is trouwens iedere keer gezellig daar op het terras bij den Tesse! 

Alleen een onweer rond 18 uur kwam wat “roet in de Knoet” gooien. Maar 

eens dat gepasseerd konden de  feestelijkheden gewoon hervat worden. 

Hadden sommigen van de onzen niet een beetje te veel gedronken … ? 

- Alles over onze 25ste Averegtenjogging verneemt U in het volgende clubblad 

want we zitten nu al aan 32 bladzijden. Waar blijft onze redacteur het 

allemaal verzinnen ? Ik weet het soms zelf niet … 

 

Enkele opmerkingen over onze criteriumlijst : 

- de planning voor de tweede helft van dit jaar (dus vanaf 1 juli tot eind 

december 2018), ligt nog niet definitief vast. We houden vast aan het 

principe van 1 jogging en wedstrijdpunt per dag. We gaan U zo vlug 

mogelijk de volledig juiste kalender bezorgen. 

- verschillende Berglopers zijn er niet zo gelukkig mee dat bvb. Ramsel niet 

op onze kalender staat. Die dag is er gekozen voor de Vuelta van Bevel, dit 

heeft te maken met een sponsorsituatie. Noteer wel dat iedereen vrij is te 

lopen waar hij wil op die dag, altijd trouwens, en wees eerlijk : op dit ene 

puntje zal het wel niet aankomen hè ?  
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UITSTAP BRUSSEL 
 

Op zaterdag 5 mei waren we door het echtpaar Danny Ringoot – Patricia 

Bellemans uitgenodigd om “hun” Brussel wat beter te leren kennen. 26 personen 

(Berglopers, partners en kinderen) namen om 8.19 uur de trein richting Brussel. 

Via een tussenstop in Leuven bereikten we vrij korte tijd later, Brussel Centraal. 

Danny, die van Laken naar Hallaar is verhuisd maar nog altijd in het OCMW van 

Brussel werkt, en dus dagelijks deze trip heen en terug moet ondernemen, had 

zich (uiteraard samen met Patricia) fantastisch voorbereid voor dit gidsen. Hij 

bezorgde ons een fraai werkdocument wat een leidraad werd voor de ganse dag. 

Wij leerden Danny, en ikzelf vond dit echt een openbaring, kennen als een zeer 

vlot prater die zijn Brussel door en door kent. Hij had ook gezorgd dat we het 

middagmaal, tegen zeer democratische prijs, konden nuttigen in een gezellig café 

in de Marollen. En zo konden wij een nieuw blijkbaar typisch Brussels gerecht 

ontdekken : men neme als bodem toastbrood, legge daar een laag stoemp 

bovenop met als top spek of een mix van spek en vleesbrood. Dus : brood in 

combinatie met aardappelen! Op het eerste zicht ondenkbaar maar : het was zeer 

lekker! Misschien moet er eens iemand aan denken om aardappelen met fritten 

op de kaart te zetten, misschien gaat dat ook wel!  

 

Hieronder plaats ik het werkstuk dat Danny en Patricia aan elk van ons 

overhandigde : 

 

- Station Brussel Centraal 

Het stationsgebouw werd reeds voor de Eerste Wereldoorlog door Victor Horta 

ontworpen midden in de hoofdstad. Na diens dood in 1947 nam architect 

Maxime Brunfaut zijn taak over. Door de vele niveauverschillen en in- en 

uitgangen was het ontwerp erg complex. De hoofdingang aan het 

Europakruispunt op de hoek van de Putterij en de Keizerinlaan zit onder een 

luifel in een holle hoekgevel, die gesierd wordt door negen verticale hoge 

vensters. Deze symboliseren de (destijds) negen Belgische provincies. Boven 

ieder venster werd een vlaggenstok aangebracht. Via niveau −1 heeft het 

station via de Hortagalerij een verbinding met de Grasmarkt. Aan de oostzijde 

van het treinstation bevindt zich een 130 meter lange gang die naar het 

metrostation Brussel-Centraal loopt. Vanuit deze gang heeft het station ook 

verbinding met de Ravensteingalerij. Het station werd in 1952 geopend door 

Koning Boudewijn.  Het werd volledig gerenoveerd in 2010. 

 

- De Kunstberg 

Oorspronkelijk lag op deze plek de 

zeer oude Sint-Rochuswijk, die tot 

in de vijftiende eeuw ook wel de 

“Jodenwijk” werd genoemd. 

Tussen de 15de en de 18de eeuw 

was de helling gekend als de 

'Hofberg'. In deze tijd stonden er 

enkele paleizen op de berg zoals 

het Paleis van Nassau (jaren 40 

14e eeuw - omstreeks 1750), het 

Paleis van Karel van Lotharingen 

(1757 - nu), het Granvellepaleis 

(1555-1931) en hogerop het Paleis  

 

 

 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6yv6FkOLaAhWPHsAKHcVXBukQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/inessaraiva/5995972480&psig=AOvVaw10RNIhOuECrz3sWSY6WxN5&ust=1525182038962757
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op de Coudenberg (midden 14de eeuw - 1731). Nadat in de eerste helft van 

de 19de eeuw het Koninklijk Paleis van Brussel gebouwd was, kreeg koning 

Leopold II op het eind van de 19e eeuw het idee om de wijk van de Hofberg, 

tussen het Koninklijk Paleis en de benedenstad, om te vormen tot het 

culturele hart van de jonge natie door de creatie van een Mont des Arts of 

Kunstenberg. Diverse architecten en stedenbouwkundigen ontwierpen 

diverse plannen voor de omvorming van de site tot een kunstenkwartier. Zo 

ontwierp Henri Maquet een kolossaal gebouw om er allerlei culturele 

instituten in onder te brengen. Dit gebouw zou door zijn schaal en 

indrukwekkende sokkel de volledige wijk overheersen. Nadat Leopold II via 

tussenpersonen de ganse wijk had opgekocht, werd quasi de volledige 

middeleeuwse wijk op de helling afgebroken. Het Paleis van Karel van 

Lotharingen en het Granvellepaleis bleven echter wel behouden.  

Omwille van financiële problemen en een gebrek aan steun van de staat 

ging het stadsvernieuwingproject echter niet door, waarna de plek ruim 

acht jaar onbebouwd bleef. Met het oog op de wereldtentoonstelling van 

1910 gaf koning Leopold II in 1908 aan de Parijse architect Pierre Vacherot 

de opdracht er een voorlopige bestemming aan te geven. Het werd een park 

met een monumentale trapgang, voorzien van fonteinen, watervalletjes en 

beeldhouwwerken. In 1910, een jaar na het overlijden van Leopold II, werd 

het nieuwe park ingehuldigd door Albert I.  

Na het overlijden van koning Albert I werd het plan tot de oprichting van 

een Kunstberg nieuw leven ingeblazen. De directe aanleiding hiervoor was 

de bouw van een nieuwe Koninklijke Bilbiotheek, de Albertina, ter ere van 

de overleden vorst, net als het Congrespaleis en Dynastiepaleis. De 

Kunstberg werd opgericht naar een ontwerp van Jules Ghobert, de Albertina 

werd ontworpen door Maurice Houvoux en zijn opvolger Roland Delers.  

Zo moest het bestaande park van Vacherot in 1956 uiteindelijk plaatsmaken 

voor ondergrondse parkeergarages en de moderne gebouwen van de 

Koninklijke Bibliotheek, Ravensteingalerij en het Congrespaleis. De tuin op 

de centrale esplanade, de Tuin van de Kunstberg, werd aangelegd naar een 

ontwerp van de befaamde Belgische tuinarchitect René Pechère. Naar 

aanleiding van Expo 58 verrezen nieuwe gebouwen op de Kunstberg met 

onder meer de beiaard van de Kunstberg in een booggewelf. Op de plaats 

van dit Congrespaleis werd in september 2009 het nieuwe Square Meeting 

Centre geopend. 

- Koninklijke Bibliotheek  

De Koninklijke Bibliotheek van 

België (afgekort: KBR) is de 

nationale bibliotheek van de 

federale staat België. De 

Koninklijke Bibliotheek beheert 

een belangrijk cultureel 

patrimonium en verwerft en 

beheert de publicaties die zijn 

verschenen het grondgebied 

van België alsook van 

Belgische auteurs die in het 

kader van de Depotplicht in het 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigwpqnkOLaAhXMasAKHWdOCp0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.brusselsmuseums.be/nl/musea/koninklijke-bibliotheek-van-belgie&psig=AOvVaw0UeA_DkmtzvY9mqvfpqqDJ&ust=1525182109129334
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buitenland publiceren. In de keldervertrekken van de bibliotheek is het 

Museum van de Boekdrukkunt gevestigd.  

De huidige vestiging, naar een ontwerp van architecten Maurice Houyoux en 

Roland Delers, werd gebouwd tussen 1954 en 1969 en maakt deel uit van 

het Kunstbergcomplex in Brussel (Keizerslaan 4). De bibliotheek wordt ook 

Albertina genoemd. Dit verwijst naar koning Albert I, wiens ruitermonument 

er staat. Aan de overkant staat koningin Elisabeth, zijn echtgenote.  

De Koninklijke Bibliotheek kampt evenwel reeds lang met een reputatie van 

logheid, een laattijdig inspelen op modernisering, en krijgt van tijd tot tijd 

kritiek op het gebrek aan klantgerichte 

en meertalige attitude. 

Muziekinstrumentenmuseum (MIM) 

Het Muziekinstrumentenmuseum, afgekort 

MIM, is het vierde departement van de 

Koninklijke Musea voor Kunst en 

Geschiedenis. Het is een 

muziekinstrumentenmuseum ondergebracht 

in het voormalige warenhuis "Old England", 

aan de Hofberg in het centrum van Brussel. 

Het museum is internationaal bekend en 

bezit meer dan 8000 instrumenten.  

De collectie omvat een zeer uitgebreide 

verzameling klassieke, exotische en 

volkskundige muziekinstrumenten. Deze 

collectie komt uit de Koninklijke Collectie 

van Leopold II. Men leert er ook over hun geschiedenis, hun vervaardiging en 

hun werking.  

Koninklijk Paleis 

Het paleis wordt gekenmerkt door veel 

neostijlen, waarvan Leopold een aanhanger 

was. Van het oude paleis bleven alleen de 

zuilengalerij en het balkon bewaard. De 

straat werd verschoven, zodat er plaats was 

voor een voortuin, bestaande uit drie 

ingegraven parterres. De gevel, die volledig 

symmetrisch is, werd in het midden bekroond met een groot fronton. Langs de 

straatzijde zijn er twee erehekken en op de hoeken twee paviljoenen. Het 

paleis heeft ook drie binnenplaatsen en aan de achterkant een grote tuin. De 

salons zijn gebouwd in functie van de ceremoniële rol. Er is een eetzaal, 

troonzaal, grote galerij, spiegelzaal en eretrap. Sommige salons zijn intact 

gebleven, zoals de Empiresalon, die een paar jaar geleden gerestaureerd werd. 

Het merendeel dateert nog van vóór Leopold II. De koning voegde een paar 

grote zalen toe zodat het paleis niet voor andere grote koninklijke residenties 

moest onderdoen; hij betaalde alles zelf met geld uit Congo. Het interieur bevat 

Frans meubilair geschonken door de schoonouders van koning Leopold I, 

stukken uit de Oostenrijkse tijd en nog een deel meubels van Napoleon en 

Willem I. Nadien werd alles aangevuld met stukken uit de koninklijke collectie 

van Leopold II; hij verkoos meubelen in de eclectische Lodewijk XVI-stijl.  
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René Magritte museum 

Het René Magritte Museum bevindt zich in 

het huis waar de Belgische surrealist 

vierentwintig jaar werkte. De kunstenaar 

woonde op de benedenverdieping van dit 

huis gedurende zijn meest vruchtbare 

surrealistische periode, van 1930 tot 1954. 

Hij verliet het op 55 jarige leeftijd toen hij 

een internationale beroemdheid verwierf. 

Dit huis werd daarna aangekocht en 

gerestaureerd in de jaren '90 door een gepassioneerde van de kunst. Het 

museum is sinds 1999 voor het publiek geopend. Het bezoek is tweedeldig: op 

het gelijkvloers bevindt zich het appartement van Magritte, dat bijna 

uitsluitend met de oorspronkelijke meubels gereconstrueerd werd, en op de 

verdiepingen een biografische tentoonstelling die aan de schilder gewijd is. 

 

Justitiepaleis 

Het gerechtsgebouw is gebouwd op een 

sterk hellend vlak (niveauverschil van 20 

meter tussen de boven- en benedenstad) 

waardoor de ingangen zich op verschillende 

niveaus bevinden. Alles aan dit gebouw is 

van enorme afmetingen en groots van 

schaal. Het gebouw heeft de vorm van een 

rechthoek waarvan de middellijnen respectievelijk 150 en 160 meter lang zijn.  

De totale bebouwde grondoppervlakte is 26.006 m². Het is voorzien van 8 

binnenplaatsen (6000 m²), 27 grote en 245 kleine zalen of lokalen. Een 

monumentale koepel (24.000 ton), 104 meter hoog (142 meter boven TAW), 

bekroont het gebouw.  

De indrukwekkende hal of de “salle des pas perdus” is zo’n 3.600 m² groot met 

inbegrip van de galerij van de eerste verdieping en is 90 meter lang en 40 

meter breed. Een windroos met zestien stralen geeft het centrum van de 

ruimte aan.  

Zavel 

De Zavel is een wijk in het historische 

hart van Brussel, aan de rand van de 

12e-eeuwse versterkingen.  

Zeer waarschijnlijk won men hier in het 

verleden zand (zavel is kleihoudend 

zand). In 1304 verkocht het Sint-Jansgasthuis dit terrein aan de gilde van de 

kruisboogschutters die hier een kerk bouwden. Voorheen had de plaats 

gediend om de doden van het hospitaal te begraven. De Onze-Lieve-Vrouw-ter-

Zavelkerk valt op door haar 14 m hoge glasramen; de middelen om een toren te 

bouwen ontbraken.  
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Tussendoor enkele eigen door aanwezigen genomen sfeerfoto’s :  
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Kapellekerk 

De Brusselse Kapellekerk is de populaire naam 

van de gotische Onze-Lieve-Vrouw-ter-

Kapellekerk, gelegen aan het einde van de 

Hoogstraat, nabij de volkse Marollenwijk. De 

kerk en de naam verwijzen naar een kapel 

buiten de stadswal, gesticht door hertog 

Godfried I van Brabant in 1134. 

De Kapellekerk werd verscheidene malen gerestaureerd: begonnen in 1866, 

voortgezet in de dertiger jaren van de 20e eeuw en een laatste maal in 1989 

waarbij een archeologische reconstructie de oorspronkelijke toestand van de 

verschillende bouwfasen nastreefde. 

 

Hallepoort 

Als laatste vestiging van de tweede omwalling 

rond Brussel huisvest de Hallepoort 

tegenwoordig een mooie collectie werken en 

meerdere didactische bijdragen die haar eigen 

geschiedenis en die van de Brusselse wallen 

belicht. De neogotische voorgevel en de hoge 

daken, toegevoegd door architect Henry 

Beyaert in de 19de eeuw, doen niets af aan de 

weelde van de middeleeuwse zalen aan de 

binnenkant van het gebouw. Op de top van de 

uitkijktoren, vanop de borstwering met 

kantelen, geniet je van een indrukwekkend panorama over Brussel en omstreken. 

 

De Marollen 

De Marollen is de oudste volksbuurt van 

Brussel, gelegen tussen het Justitiepaleis en 

het Zuidstation. In het hart van de Marollen 

bevinden zich de Miniemenkerk, de Kapellekerk 

en het Vossenplein, bekend van de rommel- en 

brocantemarkt die er dagelijks plaatsvindt.  
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De grote verkeersaders door de Marollen zijn de Hoogstraat, de Blaesstraat en de 

Huidevetterstraat. Inwoners van de Marollen worden, op zijn Frans, Marolliens 

genoemd.  

Ongeveer sinds de overgang van de 20ste naar de 21ste eeuw zijn de Marollen aan 

een opmars begonnen en klimt de buurt uit een dal. Vroeger was het straatbeeld 

vol met zwervers en drugsdealers, maar tegenwoordig vestigen zich er steeds 

meer hippe winkels en spreekt men zelfs over verzaveling. 

Manneken Pis 

Manneken Pis is een standbeeldje in het centrum van Brussel en stelt een 

plassend jongetje voor. Het 58 cm grote ventje op een 

sokkel is geplaatst aan de hoek van de Stoofstraat en de 

Eikstraat, niet ver van de Grote Markt. Het is 

uitgegroeid tot een van de beroemdste Belgische en 

Brusselse monumenten en een symbool/mascotte van de 

stad. Behalve het Manneken Pis van Brussel is er ook 

een in Geraardsbergen, Westmeerbeek, Broksele en 

Koksijde, maar die van Brussel is de bekendste. 

 

De Beurs 

De Beurs van Brussel is een eclectisch 

beursgebouw, gebouwd tussen 1868 en 1873 

door architect Léon Suys. Het geeft zijn naam 

aan het Beursplein in de Anspachlaan. 

De eclectische stijl van het gebouw versmelt 

Franse neorenaissance met Second Empire.  

 

De Grote Markt 

Oorspronkelijk Nedermerckt geheten, kreeg zij 

haar huidige naam in de periode 1777-1789.  

De marktplaats ontstond op de rechteroever 

van de Zenne, ten oosten van het Castrum, een 

fort dat in de tiende eeuw op last van Karel van 

Neder-Lotharingen was opgericht op een 

eilandje (huidig Sint-Goriksplein), en van de 

Werf, een eerste handelshaven op de Zenne 

(ongeveer huidige Zwarte-Lieve-Vrouwstraat). 

Dit gebied was aanvankelijk zeer moerassig; in de twaalfde eeuw werd het 

drooggelegd en het plein aangelegd. Het oorspronkelijk plaveisel bevond zich 1,20 

m lager dan het huidige. Van oudsher komen er zeven straatjes uit op het plein: de 

Boterstraat, de Guldenhoofdstraat, de Sterstraat (omgedoopt tot Karel 

Bulsstraat), de Hoedenmakersstraat, de Heuvelstraat, de Haringstraat en de 

Vlees-en-Broodstraat.  

De bebouwing was aanvankelijk vrij ongelijkmatig. In de 15e eeuw kwam het 

Brabantse Hof naar Brussel, en dit gaf aanleiding tot de bouw van het stadhuis. 

Tegelijk kregen de gilden en naties, die zich sinds de 14e eeuw organiseerden, de 

kans om een eigen gildehuis te verwerven. Deze doorgaans houten huizen werden 

in de loop van de 17e eeuw vervangen door nieuwe stenen huizen in barokstijl, die 

de rijkdom van de gilden moesten weerspiegelen. 
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Tijdens de Negenjarige Oorlog werd Brussel op 13, 14 en 15 augustus 1695 door 

Franse kanonnen en mortieren gebombardeerd. Na de beschieting stonden enkel 

nog de muren en de toren van het stadhuis en het Broodhuis overeind.  

Rondom de markt werden in de jaren daarna de gildehuizen heropgebouwd in een 

Vlaams-Italiaanse stijl. De homogeniteit werd bevorderd door een stedelijke 

ordonnantie, die bepaalde dat de bouwontwerpen voorafgaand door het 

stadsbestuur moesten worden goedgekeurd. 

 

Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen De 

Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen  vormen 

een complex van drie met glas overdekte 

winkelgalerijen in het centrum, , namelijk 

de Koningsgalerij, de Koninginnegalerij en 

de Prinsengalerij.De galerijen zijn samen 

230 meter lang en 8 meter hoog. Er zijn 

verschillende winkels, cafés en 

eetgelegenheden in gevestigd, evenals het 

MLM – Museum voor brieven en 

manuscripten. In het zuiden komt de Koninginnegalerij uit op de Grasmarkt in de 

buurt van de Grote Markt.De galerijen zijn gelegen in de wijk Ilot Sacré. Ze 

werden ontworpen in 1837 door de in de Kempen geboren jonge architect Jean-

Pierre Cluysenaar, en gebouwd in 1846. De naam komt van de vroegere Sint-

Hubertusstraat die liep van de Grasmarkt tot de Beenhouwersstraat. 

 

Jeanneke Pis 

Jeanneke Pis is een standbeeld van een meisje dat aan het plassen is. Het beeldje 

is geplaatst in 1987 op initiatief van de lokale handelaren met de bedoeling meer 

bezoekers te lokken naar hun straat. Het werk is gerealiseerd onder impuls van 

Denis-Adrien Debouvrie, zakenman en eigenaar van meerdere restaurants in de 

wijk. De inspiratie komt van het bekende Manneken Pis. In Brussel bestaat ook 

nog een standbeeld van een plassende hond, Het Zinneke. 
 
 Koninklijk Poppentheater Toone 

Tijdens de Spaanse bezetting van de 

Nederlanden werden alle theaters gesloten om 

te voorkomen dat de acteurs satirische stukken 

opvoerden gericht tegen de Spaanse 

overheersers. Als gevolg hiervan kwamen 

poppenvoorstellingen in zwang: men kon de 

felle dialogen gemakkelijker door de vingers 

zien als ze werden uitgesproken door levenloze 

poppen. Omstreeks 1830 opende Antoine 

"Toone" Genty (1804-1890) een 

poppentheater, toen in de Marollen. Meer dan 

180 jaar later is dit volksvermaak uitgegroeid 

tot een Koninklijk Poppentheater! Na Genty 

zouden ook zijn (niet-verwante) opvolgers  

zich Toone (Antoine) noemen. In 2003 trad de 

achtste "generatie" aan. 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFmsqckuLaAhWJKFAKHVmqBY4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.expedia.be/Koninklijke-Sint-Hubertusgalerijen-Quartier-du-Centre-Centrumwijk.d6070973.Bezienswaardigheid&psig=AOvVaw1qBVrfN8yifTIYUNbihIVK&ust=1525182634079859
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH18XEkuLaAhUKZVAKHZtaDJAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ilotsacre.be/site/nl/curiositeiten/theater_toone.htm&psig=AOvVaw1R0VDlJ4rNZEHrqJnwr01s&ust=1525182714927814


de jogger 2018/2 
 
 
 
 
 
 

16 driemaandelijks tijdschrift van de Heistse Berglopers 

 

 

Koninklijke Muntschouwburg 

De Koninklijke Muntschouwburg, meestal 

kortweg De Munt genoemd, is een 

concertzaal voor opera, ballet en klassieke 

muziek. Zij staat aan het verkeersvrije 

Muntplein op het zuidelijke einde van de 

Nieuwstraat. 

De huidige Muntschouwburg is niet de eerste 

zaal met deze naam; die werd in 1700 

geopend op de plaats waar voorheen een 

muntslagerij stond, vandaar de naam "De 

Munt". De architecten waren Paolo en Pietro 

Bezzi.  

In het begin van de negentiende eeuw bouwden de Franse machthebbers een 

nieuw theater achter de eerste, bouwvallig geworden schouwburg. Architect was 

de Fransman Louis-Emmanuel Aimé Damesme. Dit is met name te zien in de 

voorgevel uit 1819, in neoklassieke stijl. Na de val van Napoleon, werd het 

gebouw door het nieuwe bewind gewoon afgewerkt. Deze schouwburg werd in 

1819 ingehuldigd.  

In 1830 werd er de opera "De Stomme van Portici" van Auber opgevoerd, die een 

rol zou spelen in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. Tussen 1819 en 1855 werd 

het interieur van de opera meermaals volledig heringericht naar de smaak van de 

tijd, door architecten, en in dit geval decorateurs, zoals Séchan, Gineste en 

Philastre. 

Vlaams Parlement 

Het Vlaams Parlement is de parlementaire vergadering van de Vlaamse 

Gemeenschap en het Vlaams Gewest, en zetelt in het Vlaams Parlementsgebouw.  

Het Vlaams Parlement telt 124 leden die allen samen de Vlaamse Gemeenschap 

vormen. 118 leden daarvan zijn verkozen in het Vlaams Gewest, de andere 6 leden 

zijn afkomstig uit het kiesgebied van het Brussels Hoofdstekelijk Gewest. Deze 6 

leden mogen uitsluitend stemmen over zaken betreffende de 

gemeenschapsmateries, aangezien het Vlaams Parlement geen 

gewestbevoegdheden kan uitoefenen in Brussel. Deze volksvertegenwoordiging is 

opgericht, onmiddellijk na de consensusbeslissing van de Vlaamse politieke 

partijen om de instellingen voor gewest en gemeenschap volledig samen te 

voegen. Sinds 1995 worden er voor het Vlaams Parlement eigen verkiezingen 

gehouden. Daarvóór namen de Vlamingen uit het federale parlement zitting in het 

Vlaams Parlement. Ze oefenden dus een dubbelmandaat uit. Vóór 2 april 1996 

heette het de Vlaamse Raad en vóór 1980 de Cultuurraad voor de Nederlandse 

Cultuurgemeenschap of kortweg de Nederlandse Cultuurraad.  

Sommigen hadden een stappenteller en/of kilometeraanduider bij zich en 

verklaarden dat we tussen de 11 en 12 kilometer hadden afgelegd toen we in de 

late namiddag de trein huiswaarts namen. We verkozen om deze keer langs 

Antwerpen te rijden, in feite omdat dat de eerstvolgende trein was die we konden 

nemen.  

Danny en Patricia, super bedankt voor al het werk dat jullie er in hebben 

gestoken en voor de schitterende dag die jullie ons bezorgd hebben. Ik ben zeker 

dat ik dit in naam van alle aanwezigen, mag zeggen. Misschien, want Brussel is zo 

groot, dat we volgend jaar deel 2 mogen meemaken. Nogmaals dank! 
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GEZONDHEIDSTIPS 
 

Ziehier enkele zeer gezonde producten die echter verrassend genoeg veel 

calorieën bevatten en daardoor niet echt geschikt zijn als men een paar kilootjes 

minder wil gaan wegen. Maar als de basis van je maaltijden uit veel groenten, 

peulvruchten en een kleine portie volkoren granen bestaat, is er geen probleem.   

 

- noten : blijken echt onmisbaar te zijn in een gezonde voeding. Mogen 

dagelijks beperkt gegeten worden, laat ons zeggen een handjevol, zeker 

niet meer.  

- olijfolie : ook een basiselement van een gezonde voeding. Het is goed voor 

hart en bloedvaten en zorgt voor een goede smaak. Olie bestaat echter 

voor de volle 100% uit vet, dus beperk je gebruik tot 1 eetlepel, het 

equivalent van zowat 120 kcal. 

- granola : super gezond maar door, naast de reeds aanwezige natuurlijke 

suikers, extra toevoeging van dit dikmakende ingrediënt, is een gebruik 

van een 45 gram per dag zowat een maximum. Dit levert je reeds 201 kcal 

en 29 gram koolhydraten op.  

- avocado : de verkoop in de supermarkt hiervan is de laatste jaren enorm 

toegenomen. Het is dan ook heerlijk in de guacamole, in salades, geprakt 

op een boterham of zelfs verwerkt in een chocolademousse. Het is rijk aan 

gezonde onverzadigde vetten, vitamines en mineralen. Maar een avocado is 

vetrijk en bevat zowat 360 kcal. 

- maaltijdsalades : een salade alleen bestaande uit pure groenten vormt 

natuurlijk het ideale gezondheidsplaatje. Maar de extra ingrediënten die je 

toevoegt (gerookte zalm, geitenkaas, noten, pijnboompitten, spekjes, enz.) 

kunnen er natuurlijk een caloriebom van maken.  

 

Graag geef ik U volgende prima tip : maak een salade die voor 60 % uit 

groenten bestaat, vul aan met 20 % eiwitten (kip, ei, kaas of peulvruchten) en 

voor de overige 20 % kan je nog wat gezonde koolhydraten toevoegen, we 

denken hier bij bvb. aan quinoa, volkoren pasta of een gewoon 

volkorenbroodje. Een klein beetje dressing op basis van olie mag want die 

zorgt dat de vitamines uit de salade goed worden opgenomen in je lichaam.  

 

 

BODY MASS INDEX (BMI) of de Index van Quetelet. 

Met het beter weer dat er aankomt : neem een gezondere levensstijl aan, eet 

wat minder snoep en beweeg nog wat meer. En blijf positief denken : met een 

negatieve, pessimistische ingesteldheid zoekt men zijn toevlucht in 

(overmatig) eten en drinken met de kans om wat aan te dikken. 

Deze BMI geeft de verhouding weer tussen uw gewicht in kilogram en het 

kwadraat van uw lengte in meter. Bvb. U bent 2 meter groot (2² = 2x2 = 4m²) 

en U weegt 80 kg : uw BMI is dan 80 gedeeld door 4 = 20. 

De wereld gezondheidsorganisatie stelt dat : 

- bij een normaal gewicht de BMI tussen 18,5 en 24,9 ligt 

- overgewicht : BMI tussen 25 en 29,9 

- zwaarlijvigheid (obesitas) : BMI groter dan 30 

- ondergewicht : BMI lager dan 18,5. 

Ieder is vrij zijn eigen BMI te berekenen. 
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NADENKERTJES 
 

Praat met elkaar, niet over elkaar. 

 

Verdriet leert ons geluk naar waarde te schatten. 

 

Gedachten hebben geen grenzen. 

 

Een rijbewijs is geen vliegbrevet. 

 

Wat je kan bedenken en geloven kan je ook bereiken. 

 

Er gebeurt niets tot je een besluit neemt. 

 

Volg je hart, dat klopt altijd. 

 

Geef een stukje van jezelf, het groeit er zo weer aan. 

 

Je kunt pas plannen voor de toekomst als je vrede sluit met het verleden. 

 

Verander van spoor als je verkeerd zit. 

 

De aarde zit boordevol hemel. 

 

Oprechte liefde laat je nooit in de steek. 

 

We zijn allemaal zeer verschillend uniek. 

 

Wie veel weet, weet dat hij weinig weet. 

 

Vallen is niet erg, blijven liggen wel. 

 

Geniet nu want morgen bestaat nog niet. 

 

Ook vroeger was niet alles zoals het vroeger was. 

 

Je kan niet alles hebben. Waar zou je het allemaal laten ? 

 

Maak van elk moment een monument. 

 

Winnaars zijn verliezers die niet opgeven. 

 

Fouten zijn wegwijzers op weg naar succes. 

 

Hoop geeft vandaag moed en morgen kracht. 

 

Beleef elke dag van je leven. 

 

Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets. 

 

Soms heeft je hart meer tijd nodig om te aanvaarden wat je verstand al weet. 
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TRAININGSTIPS 
 

Ziehier, volgens Het Belang van Limburg van 14 augustus 2008, enkele goede tips 

voor een perfecte looptraining. 

 

- regelmaat : leg de nodige discipline aan de dag om een essentiële 

regelmaat in uw trainingsschema aan te houden. Beginnen is al moeilijk 

maar het volhouden is de kunst. Daarom : zet U na het werk niet meteen in 

de zetel maar trek uw loopschoenen aan en begin er aan. Het joggen zal 

geleidelijk aan beter gaan dan U verwacht had. En achteraf zal de douche 

zalig zijn en de tevredenheid immens. Plan telkens een week op voorhand 

uw loopschema en … hou U er dan ook aan! 

- kledij en schoeisel : uw t-shirt mag een vod zijn, uw petje versleten en uw 

broekje afgedragen (niet zo’n sponsbroek waarin er één iemand 

tegenwoordig nog joggings loopt!) maar uw schoenen moeten van goede 

kwaliteit zijn en gekocht worden in een gespecialiseerde sportwinkel.  

- voeding : om maagklachten te vermijden zou de laatste maaltijd ongeveer 

2 uur voor de training moeten plaatsvinden. Eet koolhydratenrijke voeding, 

veel verse groenten en fruit en drink veel water (advies : minstens 2 liter 

poer dag). Specifieke sportvoeding en –drankjes zijn niet nodig als U 

minder dan een uur loopt. 

- dokter : erfelijke hartkwalen, suikerziekte, pijn aan de linkerzijde van het 

lichaam, te hoge bloeddruk, kortademigheid, duizeligheid en 

gewrichtspijnen kunnen serieuze alarmsignalen zijn om het nodige 

medische advies in te winnen. 

- overtraining : zeer groot gevaar, zeker als het te gemakkelijk gaat. Daarom 

kan je best de nodige rustdagen inlassen. Te veel trainen kan 

contraproductief werken.  

- stretching : doet U best nadat uw spieren na enkele minuten lopen beter 

doorbloed zijn. Herhaal dit ook na uw training. Maar vermijdt pijn. 

- gezelschap : zoek iemand die zowat dezelfde loopdoelen en een 

gelijkwaardig trainingsniveau heeft, die vindt U zeker bij onze Berglopers.  

- parcours : zorg voor de nodige variatie van waar U gaat trainen of lopen. 

Doe regelmatig aan wedstrijden mee, dan heb je wekelijks een totaal 

anders looptraject.  

- vooruitgang : als je volhoudt zal je merken dat het per keer iets beter zal 

gaan. Uw dalende polsslag in rust is een belangrijke indicator van uw 

vooruitgang.  

- voldoende rust : bouw toch maar rustig op want lopen veroorzaakt telkens 

minieme schade aan uw spieren. Een rustperiode herstelt uw lichaam 

(spieren, hart, longen …) waardoor het steeds een beetje sterker wordt.  

- overcompenseren : als U door blessure, ziekte of een andere 

omstandigheid trainingen hebt gemist, probeer de opgelopen achterstand 

niet in 1 of 2 keer in te halen. Plots veel harder of meer trainen leidt tot 

blessures. 

- loop bij voorkeur ’s morgens : gebruik de ochtendstond om uw hoofd leeg 

te maken en uw geest voor te bereiden op de mogelijk moeilijke werkdag 

die op U wacht. ’s Avonds heeft U misschien echt geen zin meer en geraakt 

U niet meer uit uw luie zetel.  

 

Tot daar deze, wellicht reeds gekende, maar nu nog eens opgefriste tips die 

ons allen kunnen helpen bij onze loop”verslaving”. Want voor de meesten van 

ons is dit toch wel zo, denk ik! 
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OPMERKELIJKE LEDENPRESTATIES 
  

Tussen de zonnestralen door vonden enkele 

van onze Berglopers op zaterdag 7 april toch 

nog de tijd voor een loopje (of wandeling) in 

Zandhoven. Op de 3,2 km, die de erg 

toepasselijke naam “Prestatieloop” 

meekreeg, stonden 7 Berglopers aan de 

start om 2 rondes af te leggen en om wel 

degelijk een grandioze “prestatie” af te 

leveren. Na afloop bleken er echter maar 6 

Berglopers in de uitslag te staan? Onze Jules 

was nergens te bekennen. 

Maar het straffe aan het verhaal was wel dat 

alle andere op het podium stonden in hun 

leeftijdscategorie. Met uitzondering van 

onze jongste telg, waren ze zelfs 

allemaal GEWONNEN! Knap hé!  En onze 

dames zijn duidelijk in vorm want AMAAAAI 

ZENNE! Onze wandelaars waren met hun 12 

minuten zelfs zo snel dat ze de 4e, 5e en 6e 

plek wegkaapten in de algemene uitslag. 

Anita en Germaine namen dan ook maar al 

te graag plaats op het podium om dit 

moment vast te laten leggen door ons 

Wendy. Germaine waande zich zelfs even 

Queen Elisabeth. Natuurlijk konden ook Eric 

en Louis niet achterblijven met hun knappe 

podiumplek. De sfeer zat er dan ook meer 

dan in toen de eerste lopers van de 10km 

een voor een binnen liepen. En voor onze 

Jules werd het alleen nog maar beter want hij kreeg eindelijk de verbeterde 

uitslag, waardoor hij naast Louis op het podium mocht staan. De dames kregen 

echter wat minder nieuws te horen, hun tijden werden gecorrigeerd naar 

30minuten. Ach ja, wij zijn nog steeds in het bezit van de betere versie hé 

dames ;) .  

Terwijl sommigen vanaf 

het terras de lopers 

aanmoedigden stonden 

Louis en Jules steevast 

aan de afspanning. Elke 

loper ontving een 

daverend applaus en 

werd luidkeels 

aangemoedigd voor hun 

knappe prestatie in het 

warme weer. Als 25e en 

eerste bergloper op de 

10km kwam Fons Van 

Loo. Op de 59e en 67e 

plaats volgden Steven 

De Hondt en Bart Van 

den Schoor. Op dit moment waren we nog volop aan het uitkijken naar de 

aankomst van Benny Torfs.  
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Na de passage van onze Bergloper van het jaar, Luc 

Kusseneers, wisten we echter dat er iets niet klopte. Niet 

veel later verraste hij ons dan ook allemaal door langs de 

andere kant zijn entree te maken met zijn nummer in de 

hand. Tussen kilometers 2 en 3 had Benny zijn voet 

verzwikt en niet veel later moest hij de strijd staken 

vanwege een verkramping in zijn kuit. And last but not 

least werd onze Berglopersgroep vervolledigd met de 

aankomst van onze gouden sloef, Nicole Van Orshaegen. 

 

Op de foto’s de onfortuinlijke Benny Torfs, de zeer sterk 

lopende Fons Van Loo en voor het overige allemaal 

“winnaars”. Niet te geloven, toch waar! Tja, zij kunnen er 

toch ook niets aan doen dat er die dag niet meer lopers 

het tegen hen durfden op te nemen! “Pinanti is pinanti!” 

en “winnen is winnen!” Sommigen staan misschien wat 

krakkemikkig op de foto’s maar zij zijn dan ook volkomen 

niet gewoon van ooit iets te winnen. Gun hen daarom ten 

volle dit enige “moment de gloire”! 

 

Goed bezig, Berglopers! 

 

 

PS : Els en Lauranne konden niet mee lopen/wandelen want zij zorgden voor de 

plaatselijke bediening en het eerlijk opmaken van de uitslagen. 

 

Op de echte Kasteelloop, de 10 km, waren er gelukkig voor organisator APSO veel 

meer lopers, 240 om precies te zijn.  
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JOS WYNS : Belgisch Kampioen Berglopen !!! 
Op zaterdag 19 mei ll. won onze voorzitter bij de “Sprint Trail Malmédy, BK 

Berglopen AC en Masters 2018” de gouden medaille bij de Masters +65, dit na 

een volgens hem zeer zware wedstrijd. Een welgemeende dikke proficiat, Joske !  

 

 

Hier volgt het eigen verslag van de nieuwe Belgische kampioen : 

 

In het Luikse Malmédy ging op zaterdag 19 mei 

2018 het “Belgisch Kampioenschap Berglopen” 

door. De dames en Masters vanaf +60 kregen 

er een rondje van 5,5 km voorgeschoteld maar 

door het stormweek van de voorbije week 

moest het parcours licht gewijzigd worden en 

werd de werkelijke afstand iets meer dan 6 

km. De –60 moesten zelfs 2 toeren afleggen. 

Met een totaal te overwinnen hoogteverschil 

van 1100 meter werd dat een kolfje naar de 

hand van de specialisten. Maar ja, als je naar 

Malmédy gaat, weet je wat er je te wachten 

staat! 

Met Fons Van Loo en mijzelf erbij stonden we 

met 91 atleten aan de start. Eerst volgde nog 

een briefing door Roger Igo in het frans en het 

nederlands over de wijzigingen in het parcours.  

En weg waren wij, een kleine lus door de wijk, 

zodat de groep al wat uitgerekt is bij de eerste 

beklimming waardoor je direct tot boven loopt, 

maar dat lukt me al enkele jaren niet meer. 

Dan de zwaarste strook : een 400 meter 

klimmen met nog een wegverzakking erbij. 

Door het parcours te kennen weet je wel wat er komt maar door die wijzigingen 

slaat de twijfel toch 

wel wat toe en dus 

kan je je toch best 

een beetje sparen 

waar het kan. 

Daarna is het op en 

af om de eerste 

zware afdaling te 

nemen. Daar ga ik 

voluit, dit is mijn 

lievelingsdeel vol met 

risico’s. Ongeveer 

halfweg het parcours 

volgt opnieuw het 

echte klimwerk. Ik 

kon weer redelijk 

volhouden maar niet 

tot boven, dus weer 

wat gewandeld, dan 

weer aanzetten.  
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De benen voelden goed aan, nog enkele stroken op 

en neer, lopen en/of goed doorstappen. Nu de 2e 

gevaarlijke afdaling, bijna aan het einde komt de 

leukste afdaling. Je voelt je dan zoals in een 

bobsleebaan : de ene haarspeldbocht na de andere 

waarbij je helemaal in de bocht kan gaan hangen. 

Dan de laatste klim en dan weet je dat je er bent, 

nog een afdaling op keien en asfalt van een kleine 

kilometer, en dan nog 400 m plat tot aan de finish. 

In de laatste 100 m word ik nog voorbij gelopen 

door Marc François, de 1ste +60 van RAM 

atletiekclub Mechelen maar ik laat het niet aan 

mijn hart komen, rustig uitbollen tot aan de 

aankomst is de opdracht. 

Opdracht volbracht! Enkele jaren na mijn operaties 

aan mijn beide hielen en achillespezen terug aan 

de start staan in Malmédy was de opdracht en 

doelstelling van dit jaar. Met de weinige 

heuveltraining voorbereiding is dit uiteindelijk best 

meegevallen. Podium halen was de opdracht, maar 

terug goud behalen is een meevaller: 1ste master +65 in een tijd van 40’24”. 

Fons Van Loo moest 2 ronden lopen, eens zo zwaar dus. Vanaf een lastig moment 

begon hij te wandelen, want de drukkende warmte maakte het nog extra 

moeilijker. De tweede ronde bergop meer gewandeld dan gelopen, wat wel 

normaal is. De benen kapot, dit is niet zijn geliefkoosd parcours maar toch heeft 

hij het gedaan en een mooie 5e plaats bij de masters +55 in een tijd van 1’19’41”. 

 

Jos Wyns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch wel topprestaties van deze beide Berglopers! 

Bij het overlopen van de uitslagen valt op dat er enkele werkelijke superatleten 

meededen: ene Ward Oosterlinck (de winnaar van de 2 toeren) liep tegen 12,5 

km per uur en was daarmee gemiddeld 1,5 km sneller dan ene Guillaume De 

Froidmont (de winnaar van de 1 ronde). En wat gezegd van een atlete genaamd 

Charlotte Dewilde die slechts 2 mannen in de totaalstand voor haar duldde! 

Ongelofelijk! 
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TOERISME IN EIGEN REGIO :  

 

Met de natuurloop van SGOLA in Boechout en de Kardinaalsjogging in Vorselaar 

deze maand op onze agenda, even iets meer over deze dorpen. 

 

 

 

BOECHOUT        
 

Deze gemeente telt zowat 13.000 inwoners en heeft 

Vremde als enige deelgemeente. Zij behoort tot het 

kies- en het gerechtelijk kanton Kontich. 

 

De oudste vermelding van de gemeentenaam is 

Buocholt en dateert uit het jaar 974. Het is afgeleid 

van de Germaanse woorden “boko” (beuk) en 

“hulta” (bos) en kan dus vertaald worden als 

“Beukenbos”. 

 

De dorpskerk is gesticht door de monniken en is 

toegewijd aan de Heilige Bavo, kloosterling van 

dezelfde orde en draagt bijgevolg als naam “de Sint-

Bavokerk”. Er is enerzijds de Sint-Bavoparochie en anderzijds de Sint-

Janparochie (Vremde). 

 

Tijdens de Boerenkrijg (1798) kwam het op de grens tussen Boechout en Mortsel 

tot een gewapende strijd tussen 600 gewapende opstandelingen en Franse 

troepen die tot de aftocht gedwongen werden.    

 

Boechout kreeg fel te lijden en telde vele dodelijke slachtoffers tijdens de beide 

wereldoorlogen. De meesten door de onmenselijke V-bommen-campagne van de 

tweede wereldoorlog.  

 

Vandaag is Boechout een residentiële lichtverstedelijkte randgemeente van de 

Antwerpse agglomeratie.  

 

Er worden in Boechout tal 

van culturele evenementen 

georganiseerd. Denken we 

hierbij maar aan “Sfinks 

Boechout”, een gratis 

vierdaags festival in het 

laatste weekend van de 

maand juli met telkens toch 

wel een topaffiche.  

 

Er is ook “Sfinks Mundial”, 

het kleine broertje van 

Sfinks dat halverwege de 

maand mei op de kalender 

staat en bestaat uit optredens en een wereldmarkt.  

 

Om de drie jaar is er ook nog de “Wereldkartoenale George Van Raemdonck”.  
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Enkele bezienswaardigheden zijn zeer zeker: 

-  “Het Hof van Boechout”, ook wel “Het Kasteel Vredenberg” genoemd, waar 

we jaarlijks de SGOLA natuurloop mochten lopen. Opgelet: vanaf dit jaar 

niet meer! Zie bij “Kringnieuws” alle verdere gegevens hieromtrent. 

- De windmolen “Den Steenen Molen” die werd gebouwd in 1782, in WO II 

fel te lijden kreeg onder de V-bommenregen en die in 1943 een beschermd 

monument werd. 

- Het monument van “Bulletje en Boonestaak” in het George Van Raemdonk 

park. Hij was de eerste Vlaamse striptekenaar die leefde van 1888 tot 

1966. 

- Het “Jef Van Hoofmonument”: (1886-1959). Hij was een componist en 

dirigent die als medeoprichter van het Vlaams Nationaal Zangfeest mag 

vermeld worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vic Anciaux en de in 2003 overleden muzikant Theo Mertens zijn bekende 

Boechoutenaren. Maar er zijn bijzonder veel bekende Vlamingen die momenteel 

in Boechout wonen. Denken we maar aan de acteur Karel Vingerhoets, de actrice 

An Nelissen, politicus Fred Entbroukx, muzikant doe-al Hugo Matthijssen, het 

echtpaar Filip Peeters – An Miller, komiek Philippe Geuibels en de buren Jan 

Leyers en Bart Peeters. Olga Leyers (foto) woont er denkelijk momenteel nog 

wel. 

 

 

 

VORSELAAR 
 

Vorselaar heeft geen enkele deelgemeente en telt momenteel bijna 8.000 

inwoners. Het dorp heeft een bijzonder rijk diamantverleden: in 1965 was liefst 

40% van de aktieve bevolking werkzaam als diamantbewerker.  

 

Buiten tal van bossen zijn er enkele serieuze bezienswaardigheden te ontdekken. 

Denken we maar aan: 

 

- het Kasteel Borrekens : het werd rond 1270 gebouwd door de ridders van 

Rotselaar. Het werd een uit Grimbergse steen opgetrokken middeleeuwse 

waterburcht, dus met veel water er rond. Na enkele verbouwingsfases 

werd het met stenen wallen omringd en kreeg het kasteel rond 1885 zijn 

huidige neogotische uiterlijk. Tot zijn dood in 1998 werd het bewoond door 

baron Raymond de Borrekens, vervolgens werd het in erfpacht genomen 

door een familievennootschap.  
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- naast een kruisweg met 14 kappellekes zijn er nog enkele opvallende 

andere kapellekes zoals deze van het Heiken, het Sassenhout en de Kapel 

in de dreef. Vorselaar is een zeer katholiek dorp, de geboorte aldaar van 

Kardinaal Van Roey is daar natuurlijk niet vreemd aan. 

 

- het monument van de vrede : een recent kunstwerk dat het samen werken 

aan de vrede symboliseert. Dit beeld kwam er in 2006 ter vervanging van 

het monument voor de gesneuvelden, het zogenaamde Heilig Hartbeeld. Dit 

laatste werd in 1927 ter herinnering aan de Blijde Intrede van Kardinaal 

Van Roey opgericht. 

 

- een prachtig klooster, gekend door de “Zusters van Christelijke Scholen 

van Vorselaar”. Eind 2017 waren er nog 314 zusters aanwezig, daarmee 

vormen zij de grootste groep congregationele religieuzen van Vlaanderen. 

- enkele bekende scholen zoals het KVRI (Kardinaal Van Roey Instituut) en 

de Thomas Moore-Campus Vorselaar. 

 

Bekende huidige of ex-inwoners van Vorselaar zijn o.a. wielrenner Ward Sels, 

400 m specialist Fons Brydenbach, acteur Erik Goris, atlete Marleen Mols alsmede 

de wielrenners Daniël Willems, Paul Hereygers en Bart Wellens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto’s het bekende “Kasteel de Borrekens”, de betreurde loopkampioen 

Fons Brydenbach die de vierde plaats op de 400 m van de Olympische Spelen 

1976 in Montreal behaalde en overleed op 8 mei 2009, 54 jaar oud. Naast hem 

het bekende Klooster. 
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PLEZANTE BLADZIJDES 
 

Jantje heeft mondeling examen waarbij zijn algemene kennis getest wordt. Hij  

krijgt van zijn meester tal van vragen voorgeschoteld. 

Meester : “Waarom steekt en struisvogel zijn kop in het zand ?” 

Jantje : “Zeker weet ik het niet, meester, maar ik denk dat hij op zoek is naar 

olie…” 

Meester : “Wat is hygiëne ?” 

Jantje : “Als je je vaker wast dan echt nodig is …” 

Meester : “Vorm een zin met een vervoeging van het werkwoord HEBBEN er in.” 

Jantje : “Ik HEEFT deze nacht bij mama geslapen.” 

De meester verbetert : “Ik HEB deze nacht bij mama geslapen!” 

Jantje : “Ik HEEFT U niet gezien, meester …” 

Meester : “Noem mij een onderdeel van het menselijk lichaam dat bij opwinding 4 

keer de oorspronkelijke afmeting krijgt.” 

Jantje : “Dergelijke vragen weiger ik te beantwoorden en wees er maar van 

overtuigd dat ik mijn vader straks zal vertellen dat U mij dergelijke ranzige vraagt 

durft te stellen!” 

Meester : “Maar Jantje toch, ik had het over de pupil van het menselijke oog …” 

Meester : “Bij hitte zet iets uit maar bij kou krimpt het. Kun je daar een voorbeeld 

van geven ?” 

Jantje : “De zomervakantie duurt 8 weken maar de kerstvakantie maar 2 …” 

Meester : “Zeg eens een mooi klinkende rijmende zin!” 

Jantje : “Mijn zus Treesje stond in de put en het water reikte tot haar knieën.” 

Meester : “Ja maar Jantje, dat rijmt toch niet ?” 

Jantje : “Kan ik er wat aan doen dat het water niet hoger stond …” 

Meester : “Waar stierf Napoleon ?” 

Jantje : “Op bladzijde 72 van het geschiedenisboek …” 

Meester : “Noem een woord met 2 x de letter G erin.” 

Jantje : “Geslachtsgemeenschap.” 

Meester licht rood aangeslagen : “Ja, Jantje, dat is een woord met 2 G’s maar het 

is ook een hele mond vol.” 

Jantje : “Neen, nee, meester, dat is pijpen en dat is met 2 P’s …” 

Meester : “Jantje, Jantje toch, wat ben je er hier allemaal van aan ’t maken. Als je 

vader dit hoort krijgt hij er nog grijze haren van!” 

Jantje : “Dat zal hij wel willen, meester, hij is zo kaal als een biljartbal …” 

Meester : “Om te eindigen : verzin mij een raadseltje ?” 

Jantje : “Het gaat er droog in, het gaat er nat uit, dan hangt er een druppeltje aan. 

Wat is het ?” 

Meester woedend : “Jan, wat een schande, buiten, ga maar naar de directeur!” 

Directeur : “Wat kom jij hier doen, jongen ?” 

Jantje : “Ik moest een raadsel verzinnen en ik werd er uitgestuurd!” 

Directeur : “Wat was je raadsel ?” 

Jantje : “Het gaat er droog in, nat uit en dan hangt er een druppeltje aan. Simpel 

toch ?” 

Directeur woedend : “Ga onmiddellijk naar huis!” 

Bij thuiskomst vraagt moeder : “Waarom ben jij zo vroeg van school ?” 

Jantje : Wij gingen raadsels vertellen en ik ben er uit gestuurd.” 

Moeder : “Wat was je raadsel dan ?” 

Jantje : “Het gaat er droog in en nat uit, dan hangt er een druppeltje aan.” 

Moeder woedend : “Ga jij maar naar je kamer zonder eten vandaag.” 

Als Jantje op zijn bed zit mompelt hij beteuterd in zichzelf : “Alleman woedend, al 

die ellende gewoon om een theezakje …” 

Jantje had herexamen … 
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Een jongetje zit in de Carrefour bij Sinterklaas op schoot en zegt : “Lieve 

Sinterklaas, ik wil graag een zusje!” 

Sinterklaas : “Ok, beste vriend, stuur je moeder maar …” 

 

Wie zijn billen verbrandt mag blij zijn dat hij niet andersom stond. 

 

De Sus is samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen in den Delhaize. Op 

een gegeven moment is hij zijn vrouw kwijt en rijdt hij in zijn zoektocht naar haar 

per ongeluk een andere man met zijn winkelkar aan.  

“Sorry, meneer, ik had je niet gezien maar ik ben op zoek naar mijn vrouw.” 

“Dat is toevallig”, zegt de andere man, “ik ben mijn vriendin ook eventjes kwijt 

hier en ben haar ook aan het opsporen.” 

“Dat is inderdaad buitengewoon toevallig. Zeg maar hoe je vriendin er uit ziet.” 

“Wel”, zegt de man, “ze is lang, slank, heeft lang blond haar, mooie grote en echte 

borsten, lange benen, zwarte laarzen en een kort rokje. Maar hoe ziet die van jou 

er eigenlijk uit ?” 

“Wat kan mij dat schelen”, zegt de Sus, “kom we gaan die van jou zoeken …” 

 

In Antwerpen opende recent een winkel waar men mannen verkoopt. U leest het 

goed : daar worden mannen verkocht!  Er is een geweldig talrijk aanbod verspreid 

over liefst 6 etages. Hoe hoger hoe beter de kwaliteiten van de mannen, zullen we 

maar zegen. Er is 1 maar : één maal men een deur is binnen gegaan, kan men niet 

meer terug.  

Een vrouw gaat de winkel binnen en begeeft zich naar de eerste verdieping. Ze 

leest daar op de deur : “Deze mannen hebben een baan”. Dat is beter dan mijn ex 

denkt de vrouw maar ze wil meer en gaat een verdieping hoger.  

Deur 2 vermeldt : “Deze mannen hebben een baan en houden van kinderen”. Het 

wordt mooier denkt de vrouw en neemt de trap omhoog.  

Op etage 3 leest ze : “Deze mannen hebben een baan, houden van kinderen en 

zien er bijzonder goed uit”. De vrouw begint haast te kwijlen en sprint de trap 

weer op. 

Etage 4 : “Deze mannen hebben een baan, houden van kinderen, zien er bijzonder 

goed uit en helpen met het huishouden”. “Dit wordt alsmaar beter”, denkt ze en 

ja, ook het vijfde verdiep wordt beklommen. 

Daar staat op de deur te lezen : “Deze mannen hebben een baan, houden van 

kinderen, zien er bijzonder goed uit, helpen met het huishouden en zijn bijzonder 

romantisch”. Oh mijn God, denkt ze, etage 6 moet dan wel de hemel zijn!” En ja, 

ze kan het niet laten nogmaals de trap bovenwaarts te nemen. 

Ze komt vol blijde verwachting bij de deur van het zesde verdiep en leest op de 

deur : “U bent bezoeker 3.450 op deze etage. Er zijn geen mannen op deze 

verdieping. Deze etage bestaat enkel als bewijs dat het onmogelijk is om vrouwen 

tevreden te stellen. Dank voor uw bezoek en nog een fijne dag verder …”  

  

Een man spreekt gemiddeld 25.000 woorden per dag, een vrouw 30.000. Het 

ergste is dat als ik ’s avonds thuis kom, ik mijn 25.000 ik mijn 25.000 woorden 

reeds gezegd heb en zij aan haar 30.000 woorden nog moet beginnen … 

 

Vraagt een vrouw aan haar man : “Van wie heeft onze dochter haar intelligentie ?” 

Zegt de man : “Van jou natuurlijk, ik heb het mijnen nog …” 

 

Het maakt niet uit hoe vaak een getrouwde man van baan verwisselt, hij blijft 

dezelfde baas hebben … 
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Doe jij dit jaar ook mee aan de joggings van RondOM Netedal?  We bieden u 7 

joggings aan, telkens in een andere deelgemeente van Heist! En als je 5 van de 7 

joggings hebt deelgenomen, verdien je een geschenk: een "Geschenkcheque" van 

Heist-op-den-Berg twv  €10 aangeboden door de sportdienst en de gemeente 

Heist.  

 

De joggings worden georganiseerd door plaatselijke verenigingen. Doel is het 

bevorderen van en aanzetten tot bewegen, en tevens ter ondersteuning van de 

joggingverenigingen. Zowel de recreatieve als de gevorderde loper is welkom om 

deel te nemen aan dit criterium. Ook een bedankje aan onze externe partners om 

dit mee te helpen realiseren.  

Een waardevolle criteriumprijs! 

U ontvangt bij de start van de eerste 3 joggings een stempelkaartje. Bij elke 

deelname aan een jogging wordt een extra stempel geplaatst. Na het deelnemen 

aan 5 van de 7 joggings hebben we dit jaar een nieuwe en waardevolle cadeau 

beschikbaar. Dankzij een inspanning van de sportdienst en schepen van Sport 

kunnen we een "geschenkcheque" aanbieden twv € 10 ! Deze cheque is geldig in 

alle handelszaken van Heist-op-den-Berg! De eerste cheques worden overhandigd 

tijdens Heist Loopt. 

Kalender 2018 

Dit zijn de data van het criterium 2018. Via online inschrijven kan je inschrijven 

voor één of meer joggings van het criterium. 

Met de Averegtenjogging van 25 mei ll. kion U reeds uw eerste punt behalen. De 

overige punten kunnen verkregen worden bij de volgende deelnames : 

   

 Zondag 1 juli 2018 - Schriek – Groentejogging 

 Vrijdag - 6 juli 2018 - Wiekevorst – Hoevejogging 

 Maandag - 6 augustus 2018 - Booischot – Kermisstratenloop 

 Zondag - 26 augustus 2018 - Heist Centrum Heist Loopt 

 Zaterdag - 15 september 2018 - Pijpelheide - De Hei Loopt 

 Zondag - 23 september 2018 - Itegem - Netedal Natuurloop 

 

Alle succes gewenst bij uw deelnames! 

 

 

 

 

https://clemvercammen.us17.list-manage.com/track/click?u=f05848781b6ac45a98b7db253&id=7d2cf24809&e=4ebac016e5
https://clemvercammen.us17.list-manage.com/track/click?u=f05848781b6ac45a98b7db253&id=377dff9b7d&e=4ebac016e5
https://clemvercammen.us17.list-manage.com/track/click?u=f05848781b6ac45a98b7db253&id=553724f2b9&e=4ebac016e5
https://clemvercammen.us17.list-manage.com/track/click?u=f05848781b6ac45a98b7db253&id=58ce13edcc&e=4ebac016e5
https://clemvercammen.us17.list-manage.com/track/click?u=f05848781b6ac45a98b7db253&id=58ce13edcc&e=4ebac016e5
https://clemvercammen.us17.list-manage.com/track/click?u=f05848781b6ac45a98b7db253&id=4dc973a47d&e=4ebac016e5
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TITELVERLENGING CHRIS HOEFKENS 
 
Zoals ikzelf, uw dienaar, het vorig jaar reeds voorspeld had, kon 

onze trouwe Bergloper Chris Hoefkens, zijn vorig jaar behaalde 

titel verlengen. 

 

Na de kampioenenviering 

van Heist-op-den-Berg in 

februari van dit jaar, 

werd op 10 maart 2018 het 

BK Masters Indoor te Gent 

gelopen. 

 

In heat 1 op de 800m /M50 

werd er ook gestreden voor 

de provinciale titel van 

Antwerpen.  

 

Drie atleten kwamen in aanmerking .... en gelukkig dus alle drie in dezelfde reeks. 

 

Na een tactische wedstrijd wist Chris zijn clubmakker Bart Heylen te verslaan, 

tot algemene verbazing van de aanwezige AVZK-atleten ...en zeer zeker ook wel 

van hemzelf! 

 

Maar dit zijn dan ook de mooiste titels ... de onverwachte maar daarom niet 

minder verdiende. 

 

Dankzij de sluwheid, de goede benen en de trainingsaanpak 

van coach René, bleek Chris de beste van de dag. Pieken op 

het juiste moment heet dat dan zeker ? 

 

Een nog snellere tijd had wellicht gekund (2’26) maar de titel 

van “Provinciaal Kampioen van Antwerpen” was hier dan ook 

prioritair. 

 

Na indoor- én outdoor PK-titels van 2017 op de 800m ... werd 

er met brio bevestigd in 2018! 

 

Chris is nu reeds in volle 

voorbereiding van het 

outdoor kampioenschap dat 

in september zal 

georganiseerd wordt en 

waar hij weer een gooi naar 

de oppergaai gaat wagen. 

Succes daarbij, Chris! 

 

 

 

 

PS: nieuw clublid Ivo Naets behaalde PK-titel op de 1500m /M55. Flink, Ivo! 
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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 juli Steven De Hondt 

04 juli Katrien Buts 

05 juli Freddy Huybrechts 

06 juli Brenda Caers 

07 juli Alex Van Den Bergh 

10 juli Patrick Witters 
11 juli Anne Verschueren 

13 juli Katelijn Meulders en Ivo Naets 

16 juli Bart Van den Schoor 

17 juli Jef Uyttersprot 

18 juli Kris Verhaegen 

23 juli Nancy De Groof 
28 juli Wim De Doncker 

 

12 augustus Stefanie Vandevelde 

13 augustus Murielle De Winter 

19 augustus Germaine Ceulemans 

 
02 september Linske Wauters 

03 september Arlette Hendrickx 

07 september Daniel Paessens 

09 september Nancy Bastiaens, Wilfried Boogmans, Suzy Jacobs 

 en Johan Saenen 

11 september Daisy De Bie 
15 september Amelie Daems 

23 september Ronald Van Casteren 

25 september Eddy Jacobs en Gert Vercammen 

26 september 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  Herentalseweg 54  in Geel  

 

 

                      

 

 

 


