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Activiteitenkalender. 

Zaterdag 27 december 2014: 

 

10e Kersttoertocht vanaf 8u30. 

 

Zaterdag 24 januari 2015: 

Ledenfeest in zaal De Engel om 19u30. 

Vrijdag 9 januari 2015 

 

Kerstboomverbranding. Plein Schranshoeve 19u00. 

 

Vrijdag 27 februari 2015 om 20u00 in Buurthuis. 

Voordracht “alles over Trappist”. 
Met degustatie van 6 Trappisten en Trappistenkaas. 

Gratis voor leden. €5 voor niet-leden. 
Inschrijven via nele.jacobs@gmail.com voor 21 februari. 

Zondag 27 december 2015: 

 

11e Kersttoertocht vanaf 8u30. 

Vrijdag 27 maart 2015: 

 

Algemene vergadering. Buurthuis 19u00. 
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Bakelants Agnes papier 

Banier Bart papier 

Bertels Josée en Leysen Marcel papier 

Bleys Rudi papier 

Bluys Wilfried papier 

Bogaerts Robin digitaal 

Bouly Jos en Piron Els digitaal 

Branders Jenny digitaal 

Celen Jozef digitaal 

Celis Herman en Nuyts Mia papier 

Cerstiaens Ann papier 

Claes Linda en Verlinden Andre papier 

Claes Roger en Van Hove Heidi digitaal 

Claesens Benny digitaal 

Coenen Jan en Van Oeckel Linda papier 

Coenen Lien en De Keyzer Bart digitaal 

Cools Ina digitaal 

Coopmans An en Lenaerts Urbain papier 

Coopmans Erwin papier 

Covent Dirk papier 

De Belder Ellen en Vermonden Vicky digitaal 

De Beuckeleer Lieve en Van Hoof Luc papier 

De Cnodder Jef en Huysmans Chris papier 

De Groof Elly digitaal 

De Kimpe Jeannine papier 

Dekkers Carine en Vissers Dirk digitaal 

De Kunst Vanessa papier 

De Pauw Rudy papier 

De Sobrie Herman en Van Loock Monik papier 

Dhanis Jan en Verbeeck Martine papier 

Dierckx Petra papier 

Dirckx Luc en Geerts Hilde digitaal 

Elsen Marleen papier 

Geerts Alfons digitaal 

Geerts Ferre digitaal 

Geluykens Anneleen en Weyers Carl papier 

Gijsemans Linda digitaal 

Glassee Eric papier 

Goolaerts Griet digitaal 

Habraken Nadia digitaal 

Hermans Suzanna en Lievens Gust papier 

Hoberger Heidi papier 

Hufkens Louis en Vermeulen Jacqueline papier 

Jacobs Anne en Myny Dries papier 

Jacobs Brecht en Van den Broeck Sarah digitaal 

Jacobs Dries digitaal 

Jacobs Nele en Leysen Robin papier 

Jacobs Rene en Van Loock Chris papier 

Jacobs Roel papier 

Jacobs Stijn papier 

Jansens Mirande en Moons Ivan digitaal 

Janssens Lea en Van der Donck Jos papier 

Kelders Staf papier 

Krieckemans Erna papier 

Laenen Jeff en Van Looy Belphy papier 

Lambrechts Tom digitaal 

Lievens Christy papier 

Lievens Herman en Pluym Nicole papier 

Lievens Penny digitaal 

Loots Wim digitaal 

Mannaerts Karel papier 

Meeuws Gino papier 

Mertens Frans papier 

Mertens Ludwig papier 

Mols Luc papier 

Mols Martine en Vancampenhout Guy papier 

Moons Ingrid digitaal 

Mulkens Paul papier 

Nuyts Diane en Van Doninck Luc papier 

Nuyts Rene papier 

Op De Beeck Garry en Van de Water Ann papier 

Somers Eva digitaal 

Stevens Roel en Van Eyck Sofie papier 

Taeymans Tamara en Verboven Wannes digitaal 

Van Bael Cloë papier 

Van Bael Hilde digitaal 

Van Breda Yolanda digitaal 

Van De Pol Eddy digitaal 

Van den Bempt Roger en Verlinden Rose-Marie papier 

Van den Broeck Marie-Christine digitaal 

Van den Broeck Yannick papier 

Van der Auwera Bianca papier 

Van der Donck Chris papier 

Van der Donck Karen papier 

Van der Donck Maarten papier 

Van Echelpoel Kaatje papier 

Van Ende Kaat papier 

Van Gestel Ludwig en Tom papier 

Van Hoof Annita papier 

Van Loock Marc papier 

Van Looy Jos papier 

Van Looy Ronny papier 

Van Opstal Nancy papier 

Van Rooy Jef en Kristof digitaal 

Van Rooy Sara digitaal 

Van Tendeloo Marc papier 

Vennekens Griffith digitaal 

Vercauteren Broos digitaal 

Verhaegen Joeri papier 

Verhaert Martine papier 

Vermeerbergen Vicky digitaal 

Vervoort Tania en Weuts Nic digitaal 

Vincx Wilfried digitaal 

Vloemans Alex en Brian digitaal 

Vloemans Joris digitaal 

Wils Christel papier 

Wils Inge digitaal 

 

 

In deze lijst kunt U controleren of u het ledenblad 

in papieren of in digitale versie moet ontvangen. 

 

 

Ontvangt u het ledenblad digitaal en u heeft het 

liever op papier of vice versa? Laat het weten aan 

Stijn Jacobs via stijnjacobs7@gmail.com. 

Ledenlijst 2014. 

De Kasteellopers: 143 leden op 1 december 2014. 
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Bij de start van een nieuw jaar wordt aan de leden gevraagd om het lidmaatschap bij de Kasteellopers te vernieuwen. 
 
We ontvangen het lidgeld 2015 graag tussen 1 januari en 28 februari 2015. 
 
Of ben je nog geen lid en wil je ook graag bij onze toffe loopvereniging horen? 
 
Het lidgeld overschrijven is voldoende om je lid te maken of je lidmaatschap te hernieuwen. Het lidgeld voor 2015 bedraagt 

€14. Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer BE72 9791 7173 9616. Vermeld bij mededeling wel voor wie 

lidgeld wordt betaald. 
 
Wens je geen lid te blijven, laat het dan weten. Dan kunnen wij onze ledenadministratie tegen het volgende ledenblad volle-

dig op punt stellen. We zijn in het kader van een zorgvuldig bestuur trouwens verplicht om het ledenregister te allen tijde up to 

date te houden. 
 
Ziekenfondsen ondersteunen gezonde beweging. De ziekenfondsen komen daarom tegemoet in het lidmaatschap van een 

sportclub. 
 
Afhankelijk van het ziekenfonds wordt het lidgeld van de Kasteellopers geheel of gedeeltelijk terugbetaald. 
 
Wat moet je doen om terugbetaling van uw lidgeld via uw ziekenfonds te bekomen? 
 
Haal of download het aanvraagformulier bij uw ziekenfonds. 
 
Voor de meest populaire ziekenfondsen kan je volgende links gebruiken om de juiste formulieren te 

downloaden: 

• CM: http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport-en-vrijetijd/mechelen-turnhout/sport.jsp 

Je vindt het formulier onder de rubriek ‘wat te doen’ 

• OZ: http://www.oz.be/vitaliteit/voordelen/fitness-en-sportclub 

Je vindt het formulier onder de rubriek ‘je tegemoetkoming aanvragen’ 

• De voorzorg: http://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/ledenvoordelen/vrijetijd/sport/Pages/default.aspx 

Ga dan naar download je terugbetalingsformulier 

• Liberale mutualiteit: Zoek op sportprikkel of ga naar de volgende pagina 

http://www.liberalemutualiteit.be/401/advantages/health-and-prevention/fitness-ensportclubs/-/ml/17113/JNn7/78834 

• Vlaams & Neutraal ziekenfonds: http://www.vnz.be/ sport of fitnessclub 
 
Het formulier vul je deels zelf in en laat ge deels invullen door de voorzitter van onze club. Na indiening van het formulier bij 

uw ziekenfonds zorgt dit voor terugbetaling. 

Lidmaatschap 2015. 

2010 2011 2012 2013 2014

vrouwen 38 35 40 38 71

mannen 64 63 59 64 72

ledental 102 98 99 102 143
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Evolutie ledental kasteellopers
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25 personen aanwezig 
 
1) Financieel verslag 2013: 

Elk lid heeft te allen tijde het recht om 

de boekhouding in te kijken. Sinds kort 

doet Gust Lievens de boekhouding. 

Op 1/1/2014 zat er € 520,18 meer dan 

het jaar voordien in kas. 
 
Winst van de marathon komt vooral 

door de sponsors. Zaal en Rode Kruis 

kosten veel, maar de tent vroeger kwam 

duurder uit. Drank is overal duur. 

Kersttoertocht brengt met minder moei-

te veel meer op, maar als joggingclub 

zijn we het eigenlijk verplicht een jog-

ging te organiseren. 

Sponsors rondhalen is een lastige taak, 

met dank aan René en Louis. Als er 

mensen zijn die zich ook hiertoe geroe-

pen voelen: hou je zeker niet in! 

 

2) Vacatures in het bestuur: 

Vorig jaar zijn er 4 mensen weggeval-

len. Hierdoor zijn er een aantal plaatsen 

vacant: ondervoorzitter, secretaris. 

Momenteel hebben we 143 leden. Er 

zijn wel een aantal mensen die van aan 

de zijlijn heel wat belangrijke taken 

opnemen. De club draait goed op dit 

moment. Er zijn ook meer mensen op 

de training. 

 

3) Verzekering burgerlijke aansprake-

lijkheid: 

We hebben als club maar een zeer be-

perkte verzekering. De filosofie hier-

achter is dat de letsels die je met lopen 

oploopt, meestal het gevolg zijn van 

overbelasting. We zijn dus niet verze-

kerd voor eigen lichamelijke letsels, 

enkel voor burgerlijke aansprakelijk-

heid. Daarom is er naar ieder lid een e-

mail gestuurd om dit voor iedereen 

duidelijk te maken. We constateren dat 

er op dit moment nog heel veel leden 

niet gereageerd hebben op deze mail. 

Daarom de vraag aan iedereen om so-

wieso terug te mailen. 

Opmerking: mensen lezen hier over als 

het via mail gestuurd wordt, vergeten 

het, … . 

=> Er wordt nog een nieuwe mail ge-

stuurd naar de mensen die nog niet ge-

reageerd hebben. 

4) Nieuwe datum algemene vergade-

ring:  

Er is de vraag om de vergadering te 

verplaatsen naar de lente, omdat ons 

seizoen begint op 1 maart. Is iedereen 

akkoord om vanaf 2015 de algemene 

vergadering te verplaatsen naar eind 

maart? Voor 2015 zou dit 27 maart zijn.  

=> iedereen akkoord. 

 

5) Nieuwe kledij: 

Er zijn een aantal firma’s gecontac-

teerd. Er zijn testmodellen die uitgepro-

beerd mogen worden. Deze zijn van de 

leverancier van de Noordloper. Ook 

eens horen bij Bioracer? 

We proberen een sponsor op de kop te 

tikken die gedurende een aantal jaren 

sponsort, zodat onze singlets niet te 

snel verouderd zijn. Een deel van de 

kosten zal wel door de leden gedragen 

moeten worden. 

Idee: kleding geven als prijs voor deel-

name aan criterium? Om meer leden 

deel te laten nemen aan joggings. Wat 

vinden de mensen die veel joggings 

doen hiervan? 

Idee: ook andere kledingstukken (bvb 

windstopper) aan te kopen? Of bedruk-

ken met reclame voor de monumenten-

loop? 

=> Wordt verder besproken binnen het 

bestuur. 

 

6) Activiteiten 2015: 

- Juracime: 15 – 18 mei. Wie heeft er 

interesse om mee te gaan? Zouden snel 

een lijstje moeten hebben. Met dit lijst-

je kunnen we naar de verantwoordelij-

ken in Brussel gaan om aan te geven 

dat er uit deze regio ook interesse is 

(om zo eventueel vervoer te regelen). 

- Marathon de Médoc van 11 tot 15 

september:  je hoeft hiervoor geen ma-

rathon te kunnen lopen, je kan bvb ook 

een deel van het parcours wandelen. 

Verdere info: zie ledenblad. Als je inte-

resse hebt: zo snel mogelijk iets laten 

weten. Momenteel zijn er 8 inschrijvin-

gen. 

- busreis 2015: moet er nog een andere 

busreis georganiseerd te worden? Zijn 

er ideeën?  

Als we een trip organiseren met de 

Kasteellopers en er wordt met auto’s 

gereden, wordt dit deels vergoed door 

de club. De inzittenden betalen € 5 aan 

de chauffeur en de club betaalt 25 cent 

per km. 

- kersttoertocht: zaterdag 26 december 

of op een andere datum? Is zondag 27 

december een betere optie? 26/12 is de 

ornamentenwandeling. 

=> we kiezen voor zondag 27 december 

2015. 

Idee: we hebben 

2 toeren. Is het 

een goed idee 

om elk jaar van 

toer te wisse-

len? Ja! Ook de 

toer in tegenge-

stelde richting 

doen, is een 

idee (alleen wel 

lastiger, omdat 

op 1 punt altijd 

de pijlen ver-

dwijnen). 

 

7) Varia: 

- Is het een idee 

om wat meer af 

te spreken wel-

ke leden alle-

maal naar welke 

joggings gaan? 

Zodat er samen 

gereden kan 

worden of leden 

weten dat er 

nog andere le-

den gaan zijn, 

… . 

=> is een goed 

idee, maar hoe 

realiseren? 

Kan op training, maar er zijn veel men-

sen die niet naar training komen. 

Eventueel via facebook? Nadeel is dat 

niet iedereen een FB-profiel heeft. Nele 

kijkt eens na om een FB-groep voor de 

Kasteellopers aan te maken. 

 

- Als het regent, staat de piste onder 

water. Er is beloofd om hier iets aan te 

doen. Gust Lievens heeft signaalkaart 

ingevuld en antwoord van Paul Laere-

mans gekregen dat het op de planning 

staat voor volgend jaar, maar is nog niet 

duidelijk wanneer. Voorzitter heeft 

brief geschreven voor burgemeester en 

schepenen. Wordt ondertekend door de 

leden die willen.  

Algemene vergadering Kasteellopers 10 oktober 2014. 
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Coopertest. 
Een coopertest is een oefening waarbij 

de conditie van een deelnemer wordt 

gemeten. De bekendste vorm daarvan is 

die waarin een loper/loopster in 12 mi-

nuten een zo groot mogelijke afstand 

aflegt. 
 
De test is ontworpen door  Kenneth 

Cooper, een arts bij de Amerikaanse 

luchtmacht die in de jaren 60 Ameri-

kaanse ruimtevaarders begeleidde. 

Cooper liep in zijn jeugd zelf 4'18" op 

de mijl, maar na zijn medische studies 

kreeg hij last van hoge bloeddruk en 

overgewicht. Hij ontwierp voor zichzelf 

een oefenprogramma om dit overge-

wicht weg te werken en zijn conditie 

drastisch te verbeteren. De resultaten 

die hij dus zelf aan den lijve ondervond, 

publiceerde hij, en hij overreedde bo-

vendien de Amerikaanse legerleiding 

de test te gebruiken om het uithou-

dingsvermogen (UHV) van de soldaten 

te bepalen. 
 
Inmiddels is de coopertest in vrijwel de 

gehele sportwereld ingevoerd als han-

dig en snel instrument om iemands ba-

sisconditie te bepalen: uit de afstand die 

iemand in 12 minuten loopt kan heel 

eenvoudig zijn/haar conditiepeil wor-

den afgelezen. De test is daarom geliefd 

bij sportleraren op middelbare scholen 

en sportclubs, als conditiemeting. 
 
Cooper heeft gekozen voor 12 minuten 

omdat bij lichamelijke inspanning na 

ongeveer die tijdsduur de hartslag niet 

verder stijgt. 
 
Na een goede warming-up ga je op een 

atletiekbaan (of een stuk weg: na de test 

bepaal je de afstand) in 12 minuten 

zoveel mogelijk meters lopen. Probeer 

in een geleidelijk tempo te lopen. 

Vergeet na afloop ook niet een goede 

cooling-down te doen. 
 
Met deze test kan je de eigen progressie 

meten, door na te gaan welke afstand je 

tijdens deze twaalf minuten hebt afge-

legd. Deze test kan je zo nodig iedere 

maand herhalen. 

Één keer per maand gaan we onder 

begeleiding van onze trainer Wilfried 

een Coopertest houden. 
 
We gaan dat doen, telkens de tweede 

donderdag van de maand (indien de 

atletiekpiste op die avond beloopbaar is 

(kans op wateroverlast)). 

De datums voor de komende maanden: 

 11 december 2014 

 8 januari 2015 

 12 februari 2015 

 12 maart 2015 

 9 april 2015 
 
We zetten dan op de atletiekpiste een 

Cooperbaan uit (per 

20 meter een bord-

je) zodanig dat elke 

atleet zijn/haar vor-

deringen eenvoudig 

kan meten. 
 
We warmen ons dan gezamenlijk gedu-

rende 15 op, recupereren enkele minu-

ten, doen de test en lopen gezamenlijk 

nog 15 minuten uit. 
 
De test mag ook uitgevoerd worden 

door onze start2runners (en andere le-

den van de club) van zodra ze een trai-

ningsduur van 30 minuten overschreden 

hebben. Voor deze groep houden we 

het bij 10 minuten opwarmen, na korte 

recuperatie de test en nadien 10 minu-

ten uitlopen. 
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We bedanken Marcel Leysen voor de gele-

verde foto’s in dit ledenblad. 
 

De Kasteellopers trokken met 3 ploegen 

naar de aflossingsmarathon in het prachtig 

aangeklede Roelofarendsveen.  

Stijn Jacobs, Erwin Coopmans, Tom Van 

Gestel en Robin Leysen sleepten de over-

winning in de wacht en kregen, geheel in 

het thema (het Wilde Westen), ieder een 

cactus als prijs. Het vervoeren hiervan was 

echter een hele opdracht. De planten waren 

zo groot dat ze alleen plat gelegd mee in de 

auto konden. 

Petra De Kleintjes (die de wandeling vorig 

jaar mee verzorgde) masseerde de vermoei-

de benen en zamelde via haar collectebus 

77,40 Euro in voor Artsen Zonder Grenzen. 

Er werd ook een video gemaakt van de One 

en Only Marathon. Je kan deze bekijken op 
h t tp : / / w ww. o nee no n l y . n l / O O 20 14 / Fo to F i l m/

Fotofilm.html 
 
Josée Bertels won de hoofdprijs bij de tom-

bola van de Noordloper. Ze mag een loop-

outfit aankopen voor een waarde van 75 

euro. 
 
Robin Leysen fietste op vrijdagavond 31 

oktober van zijn werk in Meerhout naar het 

werk van zijn vriendin Nele in Turnhout. 

Samen zouden ze dan met de wagen naar de 

Halloweenloop in Beerse rijden. 

Nele kreeg echter een telefoontje van de 

spoeddienst van het ziekenhuis. Een brom-

fietser haalde Robin in en kwam onmiddel-

lijk daarna ten val. Robin, die fietste aan een 

snelheid van 30 km/u, remde op volle kracht 

en ging overkop. 

Hij werd per ziekenwagen afgevoerd en 

kreeg 4 hechtingen in de kin. 
 

Benny Claesens en Roel Stevens verleng-

den hun lidmaatschap van de Kasteellopers. 

Wist je dat. 
We verwelkomen Jozef Celen, Ellen De 

Belder, Tamara Taeymans, Hilde Van 

Bael, Yolanda Van Breda, Nic Weuts, 

Marie-Christine Van den Broeck, Joeri 

Verhaegen  en Vicky Vermonden  als 

nieuwe leden van onze vereniging. 
 
Dankzij Louis Hufkens schenkt de gemeen-

te Grobbendonk €1.000 aan Artsen Zonder 

Grenzen voor de strijd tegen Ebola. 
 
Op 28 oktober is Mette Van der Donck geboren. 

Mette is de dochter van Maarten en Evelien en de 
kleindochter van Jos en Lea. 
 
Woensdag 26 november organiseerde Herman 

Lievens met Thomas More een Evening Run. 

Erwin Coopmans won de 8km. Van de familie 

Jacobs liep niemand mee. René en Chris hadden 

autopanne en dochter Nele was niet tijdig thuis 
van Gent, nadat het openbaar vervoer daar in de 

soep draaide omwille van een instabiele kraan 

nabij Gent-Dampoort. 
Nele had ook met de halve marathon in Ploeg-

steert haar dag niet: ze moest onderweg 2 keer in 

haar beste Frans aan mensen vragen om hun 
kleinste kamertje te gebruiken en haalde hierdoor 

telkens dezelfde mensen in. De kilometers gingen 

op deze manier wel vlot voorbij. 

Wedstrijdverslagjes. 
Op zaterdag  30 augustus  liep  Wilfried 

Vincx Dwars door Turnhout. 

Hij liep de 11 km in 50' 55" en was zeer 

tevreden, twee weken voor de In Flanders 

Field marathon op 14 september van 

Nieuwpoort, via Diksmuide, naar Ieper. 
 
Op zondag 14 september liep Wilfried dan 

de "In Flandres Field" marathon. 

Altijd langs het water, eerst den Ijzer en dan 

de Ieperlee. 

Vanaf km 18 mocht Rosita met de fiets 

begeleiden. Zij moest ook een marathon T-

shirt dragen. Wel een andere versie dan die 

van de lopers. 

Ze liepen/fietsten hand in hand door de 

Menenpoort en er was veel volk op de grote 

markt van Ieper om voor de finishers te 

supporteren. 

Tijd van Wilfried: 3u45’ en hij was tevreden 

met zijn 11e marathon. 

Wilfried liep met een loopmaatje (naam op 

het borstnummer) uit W.O.I nl. Charles 

Fausset een soldaat en atleet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Louis Hufkens liep de In Flanders 

Fields Marathon. Voor Louis was het de 

199e marathon. 

Zondag 2 november liep Wilfried Vincx in 

Namen de Urban City Trail, 11,4 km lang. 
 
Zijn verhaal: 

Het was een knap lastige wedstrijd met half 

weg de klim naar de Citadel. 
 
Er zaten ook heel wat passages bij door 

gebouwen en zelfs dwars door een café wat 

het wel afwisselend maakte. 
 
De trappen op en af in het Station van Na-

men na 11 km deden wel wat pijn. 
 
De aankomst was in de tuin van het stadhuis 

vlak achter de passage door het kantoor 

vande burgemeester die trouwens ook zelf 

meeliep. 
 
Mijn tijd was 55 min 52 en ik werd daar 

mee eerste in mijn leeftijdscategorie M55. 

Reacties Monumentenmarathon. 
Mail van Johan Van Houtte uit Mechelen: 
Als bescheiden marathon loper (slechts 35 

marathons) wens ik jullie allemaal te felici-

teren voor de organisatie van deze fantasti-

sche marathon. Ik was voor de vierde maal 

te gast in Vorselaar voor de marathon. 

- Prachtig parcours 

- Zeer goede bevoorrading (ik laat de trap-

pist wel tot na de marathon -))) 

- Laag inschrijvingsgeld (niet verhogen hé)) 

- Vriendelijke persoonlijke ontvangst 

- Foto’s en uitslagen de dag nadien op jullie 

site 

Hopelijk staat er in de komende jaren terug 

een marathon op jullie programma! 

En ik denk er zelf aan om de 28 km te ko-

men indien er geen marathon wordt georga-

niseerd. (ik heb buiten mijn 35 marathons 

alleen nog maar de 20 km van Brussel gelo-

pen  - 1x in 2014). 

Bedankt! 

 

Mail van Luc Tacq uit Oostende: 

Proficiat aan de inrichters en alle vrijwilli-

gers voor jullie Biermarathon!!! 

Het was de eerste maal dat ik deelnam n.a.v. 

de 200e marathon van Louis Hufkens. 

Maar bij leven en welzijn wil ik hem ook 

elke 2 jaar doen. 

Met spijt betreuren we het heengaan van 

ook zo'n Sporters voor AZG Monument: 

Willy Lemaire (Marathonwilly). 

msg ( met sportieve groeten) 

 
 
Mail (reactie op bovenstaande mails) van 

voorzitter René Jacobs: 

Aan alle medewerkers, graag deel ik deze 

"pluim" met jullie allen; langs deze weg ook 

een stevig "dank U allen" voor de schitte-

rende samenwerking; we hebben zo onze 

ijzersterke reputatie van degelijke organisa-

tie nog eens alle eer aangedaan! 

Sportieve groeten, je voorzitter, René. 
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CULINAIRE HOOGSTANDJES OP 

DE KERSTBOOMVERBRANDING 
 
Op vrijdag 9 januari 2015 zullen 12 

verenigingen u verrassen op allerlei  

lekkers tijdens de kerstboomverbran-

ding. Op de weide naast De  

Schranshoeve wordt om 19.00 uur het 

vuur aangestoken en kan je beginnen  

smullen van onder andere pannenkoe-

ken, wafels, hamburgers ... tot zelfs  

smoutbollen. Een boterham uit 'de goe-

d e  o u d e  t i j d '  z a l  m e n i g e e n  

welgevallen. Dit alles, overgoten met 

gekende en ongekende dranken, zal  

deze kerstboomverbranding weer tot 

een onvergetelijk evenement maken. 
 
We nodigen u allen uit om ook onze 

stand eens met een bezoekje te vereren, 

hetzij voor de toog als consument van 

onze heerlijke verse soep (specialiteit 

van Chris), Trappist én tripel van West-

male én de gloeitripel ("specialiteit van 

het huis"), hetzij erachter als enthousi-

ast medewerker. In het laatste geval 

Kerstboomverbranding. 
geef je maar een gil, rooksignalen of 

om het even wat. We zullen je met 

open armen "omarmen". 
 
Wie zoeken we nog? 

Helpers voor het plaatsen van de tent, 

tafels, banken en toog vanaf 13 uur: 4 

mensen. 

Bedieners toog van 19 tot 21u30: 2 

mensen. 

Bedieners toog van 21u30 tot 23u30: 2 

mensen. 

Afbraak tent, …, om 23u30: 4 mensen. 

Kersttoertocht. 

Alle leden worden uitgenodigd op de 

Kersttoertocht van zaterdag 27 decem-

ber. 

Al degenen die willen meewerken zijn 

nog meer dan welkom mits een seintje 

naar René Jacobs. 

Waar zoeken we nog medewerkers 

voor? 

Parcoursbouw + toezicht tijdens toer-

tocht: 3 helpende handen. 

Inschrijvingen  van 8 tot 10u: 1 iemand 

+ 2 mensen voor kaarten Noordloper. 

Inschrijvingen van 10 tot 12u: 2 men-

sen + 1 persoon voor kaarten Noordlo-

per. 

Toog van 8 tot 12u: 2 mensen. 

Toog van 12 tot 16u: 1 iemand. 

Bediening van 8 tot 12u: 3 garçons. 

Bediening van 12 tot 16u: 3 garçons. 

Keuken van 8 tot 12u: 2 mensen. 

Keuken van 12 tot 16u: 2 mensen. 

Bevoorrading van 10:30 tot 12u: 2 

mensen. 

Afbraak parcours 15 km: 1 iemand. 

Afbraak parcours 5 en 10km: 1 iemand. 

Opruimen Buurthuis vanaf 16u: 5 men-

sen. 

Afhalen materiaal Noordloper in Vos-

selaar (Lilse Bergen): 1 persoon. 

 

Zaterdag 24 januari 2015 om 

19u30 in Zaal Den Engel. 
 
Lekker eten wordt, net als de vo-

rige jaren, geserveerd door Kas-

teelloper Rudy Bleys en familie. 
 
Na het eten nodigt, ook zoals de 

vorige jaren, Disc Jockey Dries 

uit ten dans. 
 
Prijs: 20 Euro per persoon, all-in. 

 

Inschrijven kan tot 14 januari 

2015 door overschrijving van het 

deelnamegeld op rekeningnum-

mer 

BE72 9791 7173 9616 

van de Kasteellopers. 
 
Vermeld bij mededeling: leden-

feest en de namen van de men-

sen voor wie er betaald wordt. 
 
Betaald = ingeschreven. 

Ledenfeest. 

Atletiekpiste. 

Mail van de gemeente in verband met de atletiekpiste. 
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Door Wilfried Bluys. 
 
Toen we begin april startten met een 

groep van een 25 tal personen, was dit 

voor mij toch een beetje een stap in het 

onbekende. Ik had de voorbije jaren al 

wel verscheidene schema’s gemaakt 

voor loopsters, lopers, gaande van 5km 

tot en met de marathon. Nu was het 

doel enigszins anders, mensen meer te 

laten bewegen om uiteindelijk 5km te 

kunnen lopen na een opbouwperiode 

van 12 weken. 
 
Je kan via het internet, schema’s down-

loaden, maar dit vond ik maar niks. Ik 

wilde mijn visie in deze schema’s ste-

ken. Met andere woorden achtergrond 

of ervaring die ik de voorbije 30 jaar 

heb opgedaan via de verschillende trai-

ners die me getraind hebben. Via de 

honderden bladzijden lectuur die ik 

door de jaren had bijgehouden en ver-

werkt. Maar vooral door er zaken in te 

steken die ik belangrijk vind. 
 
De 4 steunpilaren die verwerkt zijn in 

mijn schema’s, of deze nu competitief 

of recreatief zijn, noemen: Gewenning  

- Geleidelijk - Geduld - Regelmaat. 

Gewenning: aan elke verandering van 

omvang, verhoging van trainingsinten-

siteit die er gebeurt tijdens een trai-

ningsperiode, moet het lichaam wen-

nen. 

Geleidelijk: een schema moet geleide-

lijk opgebouwd worden wat betreft  

omvang en intensiteit. Elke week een 

beetje meer in functie van het doel dat 

men nastreeft. Tracht blessures/

overtraining te vermijden.  

Geduld: verwacht niet dat je na een 

paar weken al spectaculaire resultaten 

merkt. Dit is sterk afhankelijk van de 

aanleg, het talent van de persoon in 

kwestie. 

Regelmaat: je mag nog zoveel talent 

hebben, probeer je schema’s af te wer-

ken op regelmatige basis. Dit vraagt 

van jou opoffering-zelfdiscipline, in 

goede en mindere trainingsdagen.    
 
Met deze visie als achtergrond zijn we 

er begin april aan begonnen. Zoals 

reeds geweten hebben uiteindelijk een 

17 tal personen deze 1e start to run ses-

sie tot een goed einde gebracht op het 

einde van juni. 
 
Dan hebben we in de maanden juli en 

augustus de basisconditie onderhouden 

en zelfs een beetje verbreed. Dit is ge-

beurd door een groep van een 10-tal 

personen, dewelke allen de “Start2Run”  

hadden beëindigd. 
 
Begin september begonnen we terug 

aan een 2e “start to run sessie“. De 

groep bestond uit een 10 tal personen. 

Op hetzelfde tijdstip begonnen we aan 

een eerste sessie “van 5 naar 10 km”. 

Deze groep bestond voornamelijk uit 

deelnemers van de 1e ”Start2Run“ ses-

sie. Dit werd weer gespreid over een 

periode van 12 weken. 
 
Ondertussen was er dinsdag en donder-

dagavond terug meer volk aanwezig om 

19.00u. Gelukkig kon ik rekenen op de 

hulp van de Gust en den Herman. Zij 

namen heel wat werk, begeleiding  op 

zich. Personen waarvoor het schema 

nog te snel ging, werden onder andere 

opgevangen door Gust en Herman. 
 
Tijdens de “5-10 km” sessie werd er 

meer variatie/afwisseling in de trainin-

gen gebracht. Het is heel belangrijk dat 

er afwisseling in de schema’s zit. Je kan 

dit het best vergelijken met wat je dage-

lijks eet. Een goede afwisseling van het 

menu of “wat de pot schaft” zal de eet-

lust bevorderen. Als je veel afwisseling 

in je training steekt, dan zal dit het trai-

nen, lopen eveneens aangenamer ma-

ken. 
 
Begin oktober bereikte de “5-10” groep 

een eerste mijlpaal. Er werd toen voor 

het eerst een duurloop van 1 uur ge-

daan. Letterlijk en figuurlijk een grote 

stap voor hen. Wetende dat men begin 

april nog was begonnen met 1 minuut 

lopen - 1 minuut wandelen. 

Ondertussen waren de start to runners 

eveneens bezig aan hun langere duur-

loopjes, het vlotte over het algemeen 

verbazend goed. 
 
Eind november werd dan de test gedaan 

voor zowel “start to run” als “5-10km” 
 
Op een donkere donderdagavond bij 

een temperatuur die best meeviel ston-

den er een 20 tal personen klaar om aan 

hun respectievelijke opdrachten te be-

ginnen. Voor groep 1 was dit 5km, voor 

groep 2 was dit de 10 km. 

We waren ook aangenaam verrast dat 

een deel van het bestuur van de kasteel-

lopers aanwezig was. Na een korte 

speech van onze voorzitter weerklonk 

het fluitsignaal en begon iedereen op 

zijn tempo aan zijn opdracht op het 

winterparkoers van het sportcentrum. 

Zoals verwacht (na de laatste dagen de 

nadruk te hebben gelegd op recuperatie 

 supercompensatie) werd de test door 

iedereen tot een goed einde gebracht. 

Het was heel opvallend dat trots en 

fierheid overheersten bij iedere aan-

komst. 

Respect voor wat jullie presteerden 

vanwege de Gust, den Herman en me-

zelf!  
 
De namen van de deelnemers in alfabe-

tische volgorde: 

Start to run 

Jos Celen - Ellen De Belder - Tamara 

Taeymans - Hilde Van Bael - Rose- 

Marie Verlinden - Vicky Vermonden - 

Joeri Verhaegen - Sara Van Rooy  
 
5-10km 

Ina Cools - Jeanine De Kimpe - Mar-

leen Elsen - Nadia Habraken - Heidi 

Hoberger - Wim Loots - Frans Mertens 

- Ingrid Moons - Els Piron - Tania Ver-

voort - Christel Wils.     
 
Hoe ziet er nu de verdere planning uit? 
 
* Volgend jaar begin april 2015 tot eind 

juni starten we terug met een start to 

run sessie. 
 
* Vanaf begin februari 2015 tot eind 

april starten we terug met een “5-

10km” sessie. 
 
* Vanaf  december, kunnen de 2 groe-

pen samen lopen (S2R-5-10km), met de 

nodige afwisseling in de trainingen op 

dinsdag en donderdag. 
 
* Zijn er personen met een bepaald 

doel/wedstrijd-jogging voor ogen, dan 

kan een aangepast schema gemaakt 

worden.   
 
En nu vooral verder doen en de 4e 

steunpilaar respecteren  Regelmaat.  
 
Wilfried 

Start2Run / Runfrom5to10. 
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Stel jezelf eens voor. 

Ina: mijn naam is Ina Cools en ik ben 

afkomstig uit Vorselaar.  Ik ben 35 jaar 

oud en ben getrouwd met Bram Goos-

sens.  Samen hebben we 2 kinderen 

namelijk Toon en Dries.  Ik werk als 

Human Resources Manager bij Natra 

Malle. 

Chris: Christel Wils, 55 jaar, bediende. 

Ik woon in Vorselaar en werk in Ant-

werpen. 

Ninne: mijn naam is Ninneke en ik 

woon al bijna 20 jaar in Vorselaar. Ik 

ben bijna altijd goedgezind en soms een 

gekke meid.  
 

Wat zijn je sterkste en zwakste eigen-

schappen als mens? 

Chris: sterkste: empathie. Zwakste: 

twijfelend. 
Ninne: zwakste, zie altijd het beste in 

de mens. Sterkste, mijn goed humeur. 
 
Wat is je lievelingsgerecht en -

drank? 

Ina: drank: Gin-tonic 

Chris: eten: pasta. Drank: champagne. 

Ninne: tiramisu en cappucino met echte 

slagroom. 
 
Wat zou je doen als je 1 miljoen euro 

wint met de lotto? 

Ina: Met 1 miljoen euro zouden we ons 

huis helemaal kunnen afwerken en eens 

lekker op reis gaan is natuurlijk ook 

goed megenomen. 

Chris: een deel van mijn eigen materia-

listische wensen vervullen en enkele 

goede vrienden zeer blij maken. 

Ninne: een huis kopen. 
 
Welke andere hobby’s heb je? 

Ina: Veel van mijn vrije tijd gaat naar 

de hobby’s van de kinderen.  Elk week-

end kan je me dan ook wel vinden naast 

het voetbal- en korfbalveld. 

Chris: lezen. 

Ninne: lopen, dansen. 
 

Wie zijn je idolen? 

Chris: Heb ik niet. Ik bewonder wel 

eigenschappen in anderen zoals eerlijk-

heid, intelligentie, integerheid. 

Ninne: mensen die iets voor een goed 

doel doen. 
 
Wie of wat haat je? 

Chris: Achterbaksheid. 
 
Welke muziek hoor je het liefst? 

Chris: soul en crooners 

Ninne: r&b en disco. 

Welk zijn je lievelingskleur en -dier? 

Chris: kleur: blauw. Dier: hond en kat. 

Ninne: wit en vooral donkere tinten. 

Schildpad. 
 
Van welke sport heb je een afkeer? 

Chris: boksen 

Ninne: geen. 
 
Wat zijn je favoriete TV-program-

ma’s? 

Chris: Crimi's. 

Ninne: Komen eten, life style program-

ma’s. 
 

Met wie zou je graag eens een avond-

je op stap gaan? 

Chris: Herman Brusselmans. 

Ninne: met mijn loopteam. 
 
Wat neem je mee naar een onbe-

woond eiland?  

Chris: boeken. 

Ninne: Vin Diesel, euh ... nee, toch 

maar mijn vriend. 
 
Waar ga je het liefst op vakantie? 

Ina: Frankrijk 

Chris: zee, zon, natuur 

Ninne: met mijn vriend. 
 
Wat zijn tot nu toe de schoonste da-

gen van je leven? 

Ina: Mijn huwelijk en de geboorte van 

de kinderen 

Op zoek naar        Ina, Chris        en Ninne. 
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Chris: Geen idee, er zijn zoveel mooie 

dagen geweest en ik verwacht dat er 

nog heel wat zullen komen. 

Ninne: de geboortes van mijn kinderen. 
 
Welk zijn de grootste stommiteiten 

die je ooit begaan hebt? 

Chris: Ik heb zoveel stommiteten be-

gaan maar ja, daar heb ik toch ook uit 

geleerd. 
 
Probeer jezelf samen te vatten in 6 

woorden. 

Ina: energiek, goed gezind, fris, recht 

toe recht aan, losbol, fun. 

Chris: humoristisch, eerlijk, (te) perfec-

tionistisch, vriendelijk, loyaal, vergeet-

achtig. 

Ninne: sociaal, behulpzaam en een ech-

te babbelkous. 
 
Wanneer en waarom ben je beginnen 

lopen? 

Ina: Ik ben dit jaar in april met start 2 

run begonnen.  De reden hiervoor was 

dat ik me op mijn werk had laten over-

halen om mee te gaan lopen in Brussel 

op de Brussels Ekiden. 

Als men een team kon vinden dat hier-

aan deelnam en men miste nog een 

deelnemer zou ik wel meedoen.. 

Natuurlijk kwam men nog iemand te-

kort en wist ik dus wat me te doen 

stond. 

Chris: begin van het jaar bij de eerste 

START TO RUN omdat de conditie bar 

slecht was. 

Ninne: ik denk ergens in maart of april. 

Hoe vaak en hoeveel loop je? 

Ina: 3x per week.   

Chris: normaliter 3 keer per week en 

hoeveel is volgens de instructies van 

Wilfried. 

Ninne: 3 maal per week. 
 
Wat is je favoriete loopafstand? 

Ina: +/- 8km. 

Chris: in tijd: ongeveer 45 minuten. 

Ninne: 5 km en binnenkort 10 km denk 

ik. 
 
Heb je een looptip voor de andere 

leden?  

Ina: sluit je aan bij een groep.  In groep 

lopen is gemakkelijker dan alleen en de 

sociale controle/druk zorgt ervoor dat je 

blijft lopen. Opgeven is zo gemakkelijk 

maar sinds we een groepje hebben ge-

vormd is lopen alleen maar FUN. 

Chris: volhouden en een MP3 met goe-

de muziek vind ik altijd helpen. 
 
Kan je een loopanekdote vertellen?  

Ina: samen met mijn loopmaatje staan 

we er in onze groep om gekend om af 

en toe onze eigen zin te doen. We lopen 

niet steeds het gevraagde parcours 

waardoor men ons soms wel eens kwijt 

is. We vinden het ook wel leuk om af 

en toe eens gek te doen. Verlichting 

rond onze nek??? moet kunnen vinden 

wij. Leuk voor ons en ook de anderen 

kunnen er mee lachen. Lopen saai??? 

niet als het aan ons ligt! 

Chris: neen. 

Ninne: neen, misschien binnen 10 jaar. 

Welke joggings of wedstrijden vind 

je het mooist of het best georgani-

seerd? 

Chris: geen idee. 

Ninne: Monumentenloop en alles dat 

voor een goed doel is. 
 
Wat zijn je beste prestaties? 

Ina: Brussels Ekiden – 5 km. Ondanks 

de hitte en het zware parcours heb ik 

deze wedstrijd toch uitgelopen met een 

goed resultaat als gevolg. Het was 

zwaar maar volgend jaar doe ik zeker 

en vast terug mee. 

Chris: Tot nu toe was het uitlopen van 

de 5 km na de eerste Start to Run een 

fantastisch gevoel. Ik kon verdorie 5 

km lopen!!!!! 

Ninne: 5 km lopen en met plezier. 
 
Wat wil je nog bereiken? 

Chris: regelmatig blijven lopen. 

Ninne: 10 km binnen een goede tijd. 
 
Wat vind je van ons ledenblad? 

Chris: tof. 

Ninne: prima, alles staat erin. 
 
Wat zou je veranderen als je het in 

onze club voor het zeggen had? 

Chris: een betere en langere piste. 

Ninne: niks, alles is prima. De mail info 

is uitstekend. 
 
Wil je nog iets kwijt? 

Chris: bedankt om Start to run in ons 

dorp te organiseren!  

Ninne: ik vind dat ons loopteam een 

gekke bende is waar fun en teamspirit 

aanwezig is, zelfs met de trainers. 

Kies 1 van de 2. Ina Chris Ninne 

bergop of bergaf bergaf bergaf bergop 

tegenwind of meewind meewind meewind meewind 

zand of beton zand zand zand 

kort en snel of lang en traag lang en traag lang en traag kort en snel 

voetbal of wielrennen wielrennen wielrennen voetbal 

spannende of losse broek spannende losse broek spannende 

muts of pet muts muts muts 

douche of ligbad ligbad douche ligbad 

Leffe of Westmalle Westmalle Westmalle Leffe 
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3 maart. Vandaag staat deel 2  van  

Fiordland op de agenda: Milford 

Sound. Dé trekpleister die bussen vol 

toeristen lokt. Om 6u15 roept de wek-

ker, maar het opstaan vlot niet zo. De 

geur van croissants helpt echter (een 

voordeel als je slaap- en voorraadkamer 

dezelfde is). Eindelijk eens iets anders 

dan toastbrood met choco of kaas, want 

NZ-ers kennen geen slaatjes voor op de 

boterham. 
 
We staan tussen de bomen geparkeerd 

en zien nog weinig van de buitenwe-

reld. Robin moet naar het toilet en als 

hij terugkomt, zegt hij: “Let op, ik ga 

iets doen, hou je vast.”. Hij rijdt de auto 

uit het bosje en doet de schuifdeur 

open. Mijn mond valt open van verba-

zing: wat een prachtige bergen! Met 

verse sneeuw op! Wat gisteren door de 

mist verborgen bleef, ligt nu voor ons te 

blinken. Het verse laagje bloemsuiker 

maakt het helemaal af. Ik ben overdon-

derd door de schoonheid en ook Robin 

is nu helemaal wakker. 
 
We doen vandaag naar verluid 1 van de 

mooiste routes ter wereld en we begrij-

pen al snel waarom. De hoge bergen 

met sneeuw, gesluierd door wolken, 

ontlokken de ene “oh” en “wauw” na 

de andere. Het is koud, maar dat deert 

ons niet. Milford is uitgerust om horden 

toeristen te ontvangen, maar voorlopig 

is het nog rustig. Iedereen moet bij het 

inschepen op de foto. De zon schijnt en 

de hoge pieken die recht uit het water 

oprijzen laten zich in hun volle glorie 

zien. 

De nature guide is grappig, maar mist 

de dolfijnen. Wij zien ze gelukkig wel, 

al is het jammer dat de boot er niet voor 

stopt. Het wordt erg koud op het dek. 

Ondanks de wanten en 2 paar sokken 

voel ik mijn handen en voeten niet 

meer. Maar we zijn al erg blij dat er 

 Reis naar Nieuw-Zeeland. Slot door Nele Jacobs 

We komen tot aan het zuidelijkste punt 

van NZ, maar de zuidpool blijkt nog 

een eindje verder. Daarna stoppen we 

bij een versteend woud. Je ziet de bo-

men nog goed, maar onze aandacht gaat 

toch vooral uit naar de 2 geeloogpingu-

ïns (de zeldzaamste soort) op de rotsen. 

Ze zijn erg dichtbij, maar we houden 

voldoende afstand. 

We verlaten de kust en rijden over gra-

velwegen door bossen en weilanden 

met schapen. We zien veel watervallen, 

waarvan sommige echt pareltjes zijn. 

We zijn alleen op het afgelegen strand 

van Cannibal Bay, of toch niet hele-

maal alleen, want 300m verder liggen 3 

zeeleeuwen. We naderen behoedzaam. 

Als het grote, imposante mannetje zich 

even verroert, loop ik direct 50m ach-

teruit. Zo’n kolossen, dat vertrouw ik 

niet echt. In de dierentuin zijn dat lieve 

beestjes, maar in het wild hebben ze het 

niet zo op bezoekers en kun je ze on-

verwacht tegen het lijf lopen. Gelukkig 

heb ik steeds m’n held en superman bij 

mij. 
 
Een laatste stop is Nugget Point: een 

vuurtoren hoog op de kliffen met een 

mooi uitzicht en enorm veel zeehonden. 

Er is een schuilhut om geeloogpinguïns 

te bewonderen. We hebben geluk: er zit 

er net eentje op het strand. Het zijn 

schattige beestjes, zeker als ze zich in 

beweging zetten of ergens op- of af-

springen. Een leuke afsluiter van een 

dag vol beestjes en water (gelukkig niet 

vanuit de hemel). Het is al laat en we 

vinden nog net een plaatsje op de dicht-

ste camping. Een meevaller is de lekker 

warme keuken. 

geen druppel regen valt. Dat is wel 

even anders op de terugweg. We krij-

gen zelfs smeltende sneeuw. Voor de 

tunnelingang zitten enkele kea’s te ruzi-

ën. Het zijn inderdaad geen brave 

beestjes. Er hangen meer wolken rond 

de bergen dan deze morgen, dus zijn we 

blij dat we vroeg zijn opgestaan. Door 

de regen van gisteren en de blauwe 

hemel vandaag kregen we de 2 gezich-

ten van Fiordland te zien. 
 
We volgen de hele weg terug tot in 

Manapouri, waar we afslaan richting 

zuidkust. Het landschap verandert al-

weer: een rustige weg met heuvels en 

veel landbouw. Aan zee staat een stevi-

ge wind, zelfs de bomen moeten er let-

terlijk voor buigen. De radio speelt en-

kel godsdienstige liedjes, dus probeer ik 

zelf wat te zingen en speel spelletjes (ik 

zie wat jij niet ziet, oh nostalgie…). 

We zien mooie regenbogen én regen-

boogsegmenten (vlekken regenboog), 

koken ’s avonds in de plaatselijke paro-

chiezaal, nadat we gewinkeld hebben in 

een Afrikaans aandoende supermarkt: 

de koeltogen zijn voor 3/4e leeg, en we 

slapen met zicht op zee. 

 

4 maart. De zon doet haar best, maar 

kan de wolken niet verdrijven. Een mu-

zikaal ontbijt later gaan we alweer op 

pad. We moeten eerst onze overnach-

ting nog betalen bij een oud vrouwtje, 

want haar deurbel bleek gisteren kapot. 
 
We rijden vandaag door de Catlins: de 

zuidkust van NZ. Er staat erg veel wind 

en de zee is geweldig ruig met woeste 

golven die op de rotsen beuken en hoog 

opspatten. We wandelen naar een vuur-

toren. In het hoge gras ligt een grote 

zeeleeuw z’n dutje te doen, vlak naast 

het pad. 
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5 maart. De verwarming van de auto 

blaast koude lucht. Het peil van de 

koelvloeistof blijkt erg laag en wordt 

bijgevuld, maar de verwarming doet het 

nog steeds niet. Op de koop toe stijgt de 

temperatuur van de motor onheilspel-

lend. Als we moeten wachten aan we-

genwerken gaat de meter in het rood. 

We stoppen even om de motor af te 

koelen. We geraken nog net tot in 

Dunedin en zoeken de dichtstbijzijnde 

garage, waar het water wordt bijgevuld. 

We rijden een blokje verder, parkeren 

en eten. Wanneer we de stad willen 

intrekken, merken we dat er een hele 

plas onder de auto ligt. We vinden een 

telefooncel en bellen naar het verhuur-

bedrijf. ’t Is te zeggen: Robin belt en ik 

ga naar een openbaar, volautomatisch 

toilet. De radiatorleiding is kapot en 

wordt in de garage (op 20m van onze 

parkeerplaats) gebypassed. Ik ben niet 

tevreden dat we hierdoor geen verwar-

ming meer hebben en bel naar de ver-

huurder. De man doet zijn best, maar er 

is geen oplossing, enkel een terugbeta-

ling voor 1 dag. 
 
We bezoeken Dunedin, beklimmen de 

steilste straat ter wereld en maken een 

wandeling naar een strandje via een met 

de hand uitgehakte tunnel. Daarna rij-

den we naar Otago Peninsula. Een deel 

van de camping staat onder water en we 

hebben 1 van de laatste plaatsen. Om-

dat het een duurdere plaats is (met elek-

triciteit ipv zonder), krijgen we gratis 

wifi én gaat er nog eens een lampje 

branden (in ons busje dan toch). De 

wifi is m’n ding niet, maar na 10 pogin-

gen slaag ik er toch in een mailtje te 

versturen. 

 

6 maart. Omdat we gisteren onze plan-

ning moesten omgooien door ons ka-

potte busje, verkennen we vandaag 

Otago Peninsula. We rijden naar een 

kolonie koningsalbatrossen. Ook hier 

moet je echter inkom betalen, dus kij-

ken we vanop een uitkijkpuntje iets 

verder. We hebben geluk: 2 albatrossen 

komen de show stelen en vliegen vlak 

naast en boven ons. Het zijn prachtige, 

grote dieren en ja, het zijn echt alba-

trossen (en geen grote meeuwen, zoals 

ik eerst denk). 
 
We maken voor de verandering een 

wandeling, die echter veel langer is dan 

gedacht. We lopen helemaal naar bene-

den door de duinen naar een strand met 

zeeleeuwen en moeten dezelfde weg 

terug, maar nu naar boven door het 

mulle zand. Robin begint zich af te 

vragen hoe verdwaalden in de woestijn 

dat na Mount Taranaki ook Aoraki/

Mount Cook (zoals hij officieel heet) 

zijn topje voor ons verborgen gaat hou-

den. We rijden door een uitgestrekte 

vlakte, stilletjes aan zien we meer en 

meer bergen met op den duur zelfs 

sneeuw erop. De wolken worden min-

der en de zon begint zowaar uitbundig 

te schijnen. We stoppen bij verschillen-

de dammen, die allemaal deel uitmaken 

van een groot project om elektriciteit op 

te wekken. Voor de zoveelste keer deze 

reis valt onze mond open als we door 

het landschap met brede dalen en hoge 

bergen tijden. Alles is wel heel dor. Het 

turkoois gekleurde Lake Pukaki met op 

de achtergrond Mt Cook is een plaatje 

uit de boekjes. Ik kus mijn beide polle-

tjes dat we zoveel geluk hebben met het 

weer. 

We krijgen niet genoeg van het uitzicht 

terwijl we naar de bergen toerijden. In 

het dorpje vlakbij Mt Cook zijn er chi-

que logeer- en eetgelegenheden en je 

kan er zelfs trouwen met spectaculair 

zicht op de met gletsjers bedekte bergen 

(toch op een heldere dag als deze). 

We wandelen langs een gletsjermeer en 

over 3 hangbruggen, maar de grootste 

verrassing zit in het staartje: het glet-

sjermeer van Mt Aoraki, gevuld met 

ijsbergen. We kijken op de terugweg 

nog vaak om, naar de schitterende om-

geving en de gletsjer die sprekend op 

een vrouw gelijkt. 

Aan Lake Pukaki slaan vanop elk stop-

plaatsje mensen het prachtige spiegel-

beeld van de besneeuwde bergen in het 

water gade. Zelfs de lokale inwoners 

stoppen, want zo’n rimpelloos water, 

dat zie je hier niet vaak. 

zich voelen en komt het antwoord bijna 

te weten. De zon schijnt vrolijk op ons 

gezicht en we kunnen nog eens buiten 

eten (en morsen alweer, een traditie 

tijdens de maaltijden op deze reis). 
 
We rijden naar Larnach Castle, maar 

ook daar wordt inkom gevraagd nog 

voor je ook maar een glimp van het 

kasteel kan zien. De kassier is het ge-

woon dat auto’s terugdraaien. De weg 

loopt hoog over de kliffen en zorgt voor 

prachtige uitzichten.  
 
We rijden verder langs de kust en stop-

pen aan de Mouraki Boulders: grote, 

stenen bollen op het strand. Sommige 

zijn open gebarsten en 1 is gevuld met 

water met daarin mooie schelpen. Tot 

er een groep Chinezen aankomt, die 

alle schelpen roven. Ik word kwader en 

kwader terwijl ik het zie gebeuren en 

kan me niet meer inhouden. Ik vraag 

waarom ze alle schoonheid weghalen, 

waarom ze er niet gewoon van kunnen 

genieten, maar ze doen alsof ik Chinees 

praat. 

Om te kalmeren drinken we een milk-

shake op het terras, waarna we doorrij-

den naar Oamaru. Daar staan we een 

uur naar de zee te turen om pinguïns te 

zien, maar ze geven niet thuis. Op mijn 

vraag gaan we dan maar even naar de 

winkel en komen een uur later terug. 

Nog steeds geen pinguïns te zien, wel 2 

mensen die zo nodig op het strand moe-

ten lopen, terwijl er overal staat dat dit 

verboden is. 
 
Teleurgesteld rijden we naar de cam-

ping, waar de uitbater vertelt dat het 

geen goed seizoen is om pinguïns te 

zien. Dus zijn we toch wel blij dat we 

er al enkele zeldzame te zien kregen.  

 

7 maart. Vandaag komt het laatste 

hoogtepunt van de reis: Mount Cook. 

We zitten aan de ontbijttafel met een 

Nederlandse die naar NZ uitgeweken is, 

net zoals wel meer van haar landgeno-

ten. 
 
Vol goede moed doe ik een korte broek 

aan, ook al ziet de lucht grijs. Ik vrees 
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’s Avonds maken we aan de camping 

nog een wandelingetje langs Lake Te-

kapo en Robin leert me de beginselen 

van het ketsen. 

 

8 maart. Dit is onze laatste echte reis-

dag. Onderweg eten we aan de zoveel-

ste helderblauwe rivier. Er zou ook een 

wandelpad zijn, maar na 15 min zoeken 

geven we het op.  
 
Banks Peninsula is onze laatste stop 

voor Christchurch. De Fransen arriveer-

den hier als eerste Europeanen en wil-

den het hele zuidereiland annexeren, 

maar de Britten waren hen voor. Aka-

roa is het laatste Franse overblijfsel, 

maar dat lijkt vooral nog het toeristisch 

belang te dienen. Pinguïns en dolfijnen 

zijn er niet te bespeuren, dat lukt blijk-

baar alleen met de zoveelste gigantisch 

dure uitstap, die we deze keer aan ons 

voorbij laten gaan. Het strandje stinkt, 

maar er lijkt wel wat te rapen, aan alle 

gelukzoekers te zien. 
 
De wegen op het schiereiland tellen 

enorm veel bochten, maar het zicht 

vanop de klippen maakt veel goed. Tot 

de mist nog eens roet in het eten komt 

gooien. De voorbije dagen zijn er heel 

wat landverschuivingen geweest, maar 

gelukkig zijn de wegen al redelijk vrij.  

’s Avonds maken we de laatste keer 

eten in ons busje, met zicht op Akaroa 

Harbour. 

 

9 maart. De laatste nacht in ons busje 

zit erop. Het was er gezellig, de voor-

bije weken: het beschermde ons tegen 

regen en wind en tegen vervelende 

een rusteloze nacht. Dit is de minder 

leuke kant aan reizen. In de frisse bui-

tenlucht wachten we in het donker op 

ons vervoer naar de luchthaven. 
 
Er staan 3 vluchten op het programma, 

waarvan 2 van 11 uur. Na de 2e vlucht 

moeten we in Seoul 7 uur wachten. De 

tijd gaat tergend langzaam voorbij, ter-

wijl we 50 keer hetzelfde reclamefilm-

pje zien en ik misselijk word van de 

geur van het Zuid-Koreaanse eten (dat 

over ’t algemeen half rot schijnt te zijn) 

en hun onhebbelijke gewoonte (voor 

ons als Europeanen toch) om te spugen. 

Een lichtpuntje is 1 of andere plaatselij-

ke Justin Bieber die, gevolgd door en-

kele cameraploegen, een vlucht moet 

halen. Ik ken geen Koreaans, anders 

had ik een handtekening kunnen vra-

gen. 
 
We halen nog net in wakkere modus 

het avondmaal op het vliegtuig naar 

Schiphol, maar zijn al in dromenland 

nog voor het eten is afgeruimd. Ik vouw 

me dubbel, zodat ik net op 2 stoelen pas 

en geniet van een verkwikkende nacht-

rust (was dat maar waar!). We landen 

op Europese bodem en drinken een 

chocomelk in afwachting van onze 

trein. 
 
Na nog eens 3u treinen en in totaal 42u 

reizen worden we aan het station in 

Herentals opgepikt door de (schoon)

vader. Mijn hart staat even stil als hij 

vertrekt en aan de rechtse kant van de 

weg rijdt. Moe, maar voldaan komen 

we thuis. Nu rest ons enkel nog NZ uit 

onze kleren te wassen, maar zeker en 

vast niet uit onze herinneringen. 

zandvliegen en we hadden alles wat we 

nodig hadden bij de hand. 
 
We rijden naar Christchurch en maken 

een wandeling door de stad. In 2010 en 

2011 zijn hier verschillende aardbevin-

gen geweest, waarvan 2 grote en 1 pal 

onder het centrum. Het hart van de stad 

lijkt wel oorlogsgebied: heel wat ge-

bouwen zijn gesloopt, waardoor er gro-

te lege gaten zijn, overal zijn wegen 

afgesloten voor werken en een heel pak 

gebouwen staan leeg. Het geeft een 

triestige aanblik. Het is wel zondag, 

maar de stad is ongelooflijk stil en leeg. 

De inwoners zijn echter taai en hebben 

allerlei initiatieven op poten gezet om 

de stad nieuw leven in te blazen. Zo is 

er urban golf (op braakliggende terrei-

nen) en is er een winkelcentrumpje 

opgebouwd uit containers. 

We leveren net op tijd ons busje in (na 

de eerst carwash van ons leven, wat een 

memorabel moment) en trekken verder 

door de stad. Een gebrek aan eetgele-

genheden en een verkeerde gok (naar 

links ipv naar rechts afgedraaid) maken 

dat iets te eten vinden een zware op-

dracht wordt. Maar een goeie inspan-

ning is de beste saus en dus smaakt het 

lekkere eten nog beter. 

We pakken onze rugzak in en maken 

nog een laatste wandelingetje. We blij-

ven wat lang kijken naar de fontein en 

worden bijna opgesloten in het park 

(achteraf gezien had dat een goed ex-

cuus geweest om nog langer te blij-

ven!). 

 

10 – 11 maart: de terugreis. Om 4u rol-

len we zuchtend en nog moe uit bed na 
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* In de loopkalender 2014 werden 22 organisaties opgenomen. Het is de bedoeling om ons op deze joggings duide-

lijk te laten zien. Dus we verwachten er een groot aantal Kasteellopers om onze kleuren te tonen. 

* Elke deelname wordt beloond met € 1. 

* Kasteellopers moeten aan volgende 4 voorwaarden voldoen om recht te hebben op de beloning: 1) lidgeld betaald 

hebben. 2) in clubkledij gelopen hebben (singlet of T-shirt of singlet van onze marathon). 3) afstand uitgelopen 

hebben en in de uitslag opgenomen zijn. 4) deelgenomen hebben aan minstens 5 organisaties uit de loopkalender.  

Iedereen is natuurlijk vrij om zijn loopkledij te kiezen, maar weet dat er voor joggings die niet in clubkledij wor-

den gelopen er ook geen beloning wordt uitbetaald. Door ons als Kasteelloper kenbaar te maken op joggings en 

wedstrijden trachten we andere clubs naar onze organisaties te krijgen. 

* De uitslagen worden door Stijn Jacobs verzameld en gecontroleerd. De uitslagen worden telkens vermeld in het 

ledenblad. Wie tekortkomingen of fouten ontdekt in de uitslagen in het ledenblad, meldt dit aan Stijn. Hij kijkt de 

uitslag na en zorgt voor de rechtzetting in het volgende ledenblad. 

* Per organisatie kan men slechts 1 maal € 1 verdienen. Vb: wie bij de Cross der Jongeren zowel de 5 km als 10 km 

volbrengt, krijgt daarvoor slechts € 1. De uitbetaling van de loopkalender 2014 gebeurt in mei 2015. 
 
* Volgende organisaties werden opgenomen in de loopkalender 2014. ((*) criterium Noordloper 2014) 
 
Datum wedstrijd aantal deelnemende kasteellopers 
zo 30 maart Lier/Vorselaar: Natuurloop/Gezondheidsmarkt 16 

za 5 april Zandhoven: Kastelenloop 3 

zo 4 mei Wortel: AVN Ochtendjogging (*) 7 

vrij 9 mei Tongerlo: Dwars door de Abdij (*) 12 

vrij 16 mei Hallaar: Averegtenjogging 11 

za 14 juni Lille: Krawatenjogging (*) 14 

zo 22 juni Tielen: Herentals – Tielen 10 

vrij 27 juni Vorselaar: Kardinaalsjogging 54 

za 2 augustus Gierle: Estafette Halve Mar. Gielsbos (*) 15 

vrij 8 augustus Herselt: Limbergjogging 9 

vrij 22 augustus Lichtaart: Hollewegjogging 15 

vrij 29 augustus Wortel: Landlopersjogging (*) 11 

za 6 september Ravels: Pierenloop (*) 4 

za 13 september Roelofarendsvn One en Only Marathon 12 

za 25 oktober Westerlo: Cross der Jongeren 9 

zo 2 november Gierle: Bos- en Natuurloop (*) 16 

za 8 november Mol: Zilvermeerloop 15 

di 11 november Ploegsteert: Course du Souvenir 6 
 
Datum wedstrijd afstanden startuur prijs 
za 27 december Vorselaar: Kersttoertocht 5 / 10 / 15 km 8u30-12u 4€ 
 
za 24 januari 2015 Rijkevorsel: ACR Veldloop 3 km vr / 6 km m 14u40 7€ (voorf 5€) 
 
zo 8 februari 2015 Lichtaart:  Valentijnjogging 4 / 8/ 12 km 14u30 5€ 

zo 8 februari 2015 Genk: Louis Persoons Memorial 42 / 21 / 12 / 6 km 10u00 32-11€ (27-9) 
 
 
Tussenstand na 18 van 21 wedstrijddagen: 

16 deelnames: Nele Jacobs, Robin Leysen 

15 deelnames: Herman De Sobrie 

14 deelnames: Monik Van Loock 

13 deelnames: Josée Bertels, Chris Van Loock, Marc Van Loock 

11 deelnames: Marc Van Tendeloo, Guy Vancampenhout 

10 deelnames: Stijn Jacobs 

9 deelnames: René Jacobs, Herman Lievens 

7 deelnames: Erwin Coopmans 

5 deelnames: Jeff Laenen 

4 deelnames: Louis Hufkens, Jef Van Rooy 

3 deelnames: Gust Lievens, Eddy Van De Pol, 

 Ludwig Van Gestel, Joris Vloemans 

Loopkalender en criterium 2014. 
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Uitslagen. 

Za 6 september 2014: Pierenloop Ravels 

5 km mannen (73 deelnemers) 

11. Marc Van Tendeloo 23’27” 

35. Guy Vancampenhout 26’44” 

67. Marc Van Loock 33’25” 
 
10 km vrouwen (38 deelnemers): 

15. Josée Bertels 55’55” 

Za 13 sep 2014: aflossingsmarathon Roelofarendsveen 

42,195 km (125 ploegen) 

1. Kasteellopers 1 

 Erwin, Stijn, Robin, Tom 2u31’51” 

36. Kasteellopers 3 

 Joris, Nele, Chris, Monik 3u29’43” 

105. Lucky Louis and the 3 Daltons 

 Louis, Josée, Jeff, Marc 4u02’49” 

Wo 24 september 2014: Sport op school Nijlen 

2,1 km vrouwen (23 deelnemers) 

1. Nele Jacobs 9’28” 

7. Martine Mols 11’03” 

10. Josée Bertels 11’19” 

15. Nicole Pluym 12’34” 

18. Chris Van Loock 13’34” 
 
3,5 km mannen (34 deelnemers): 

1. Stijn Jacobs 12’24” 

6. Herman Lievens 13’48” 

7. Robin Leysen 13’52” 

22. Guy Vancampenhout 16’21” 

25. Gust Lievens 17’51” 

31. Marc Van Loock 20’54” 

Za 27 september 2014: Apolloniajogging Stelen 

4 km (86 deelnemers) 

7. Ludwig Van Gestel 15’32” 

66. Nicole Pluym 24’12” 

79. Marc Van Tendeloo 26’21” 
 
8 km (65 deelnemers): 

1. Tom Van Gestel 28’30” 

5. Herman Lievens 31’32” 

33. Guy Vancampenhout 39’57” 

40. Nele Jacobs 41’55” 

41. Robin Leysen 41’56” 

48. Josée Bertels 43’57” 

61. Marc Van Loock 54’46” 

Wo 15 oktober 2014: Sport op school Lier 

3 km vrouwen (25 deelnemers) 

2. Nele Jacobs 13’22” 

10. Martine Mols 15’56” 

11. Nicole Pluym 16’36” 

12. Josée Bertels 16’54” 

17. Chris Van Loock 18’22” 
 
4,5 km mannen (45 deelnemers): 

1. Stijn Jacobs 15’26” 

9. Herman Lievens 17’31” 

15. Eddy Van De Pol 18’45” 

18. Dirk Covent 19’45” 

22. René Jacobs 20’03” 

28. Guy Vancampenhout 20’58” 

42. Marc Van Loock 27’26” 
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Za 25 oktober 2014: Cross der Jongeren Westerlo 

5 km (219 deelnemers) 

1. Stijn Jacobs 17’07” 

54. Guy Vancampenhout 22’27” 

60. Marc Van Tendeloo 23’04” 

174. Robin Leysen 30’20” 

187. Marc Van Loock 31’44” 
 
10 km (228 deelnemers): 

21. Herman Lievens 39’18” 

175. Herman De Sobrie 53’32” 

188. Nele Jacobs 55’11” 

195. Josée Bertels 56’07” 

Za 8 november 2014: Zilvermeerloop Mol 
 
5 km (212 deelnemers) 

4. Erwin Coopmans 18’14” 

12. Herman Lievens 19’01” 

28. Dries Myny 21’01” 

41. Benny Claesens 21’45” 

44. Stijn Jacobs 21’50” 

50. Guy Vancampenhout 22’02” 

51. Marc Van Tendeloo 22’03” 

Zo 2 november 2014: Bos- en natuurloop Gierle 
 
Josée Bertels Benny Claesens Erwin Coopmans Herman De Sobrie 

Louis Hufkens Nele Jacobs Rene Jacobs Stijn Jacobs 

Jeff Laenen Robin Leysen Martine Mols Chris Van Loock 

Marc Van Loock Monik Van Loock Marc Van Tendeloo Guy Vancampenhout 

Di 11 november 2014: Course du Souvenir Ploegsteert 

8,45 km (3015 deelnemers) 

1121. Robin Leysen 44’06” 

1412. Herman De Sobrie 46’41” 

1636. Monik Van Loock 48’18” 

1738. Josée Bertels 48’44” 
 
21,1 km (1836 deelnemers): 

1453. Nele Jacobs 1u59’31” 

1520. Louis Hufkens 2u03’17” 

Di 11 november 2014: Halve marathon Cohe 

21,1 km (59 deelnemers) 

2. Maarten Van der Donck 1u17’22” 

3. Erwin Coopmans 1u20’17” 

18. Ferre Geerts 1u31’39” 

26. Jos Bouly 1u40’04” 

31. Gino Meeuws 1u42’12” 

65. René Jacobs 23’18” 

84. Herman De Sobrie 24’33” 

87. Robin Leysen 24’43” 

176. Monik Van Loock 30’39” 

188. Marc Van Loock 31’47” 

193. Chris Van Loock 32’14” 
 
10 km (247 deelnemers): 

122. Nele Jacobs 46’37” 

160. Jeff Laenen 49’17” 

Wo 19 nov 2014: Sport op school Vorselaar 

2,7 km vrouwen (30 deelnemers) 

1. Anneleen Geluykens 11’18” 

2. Nele Jacobs 11’50” 

16. Martine Mols 15’53” 

21. Josée Bertels 16’23” 

29. Chris Van Loock 19’16” 

5,5 km mannen (38 deelnemers): 

2. Ferre Geerts 21’16” 

5. Herman Lievens 21’54” 

9. Wilfried Bluys 23’16” 

10. Gino Meeus 23’22” 

14. Benny Claesens 24’33” 

15. Dirk Covent 25’11” 

16. Guy Vancampenhout 25’12” 

21. Robin Leysen 26’51” 

24. Herman De Sobrie 29’37” 

27. Gust Lievens 30’57” 

36. Marc Van Loock 39’21” 
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Marathon voor Artsen Zonder Grenzen. 

 Bedankt alle 

Kasteellopers 
 

Mede door  jullie 

steun was dit 

mogelijk. 
 

20 september 2014, 200e Marathon, 20 

jaar sporten in de kleuren van A.Z.G. 
 

"200e Marathon Louis" voor Nood-

hulpfonds Bestrijding EBOLA. 
 
Uittreksel uit de brief van Louis Huf-

kens die voorgelezen werd op 7 novem-

ber 2014 in het Buurthuis tijdens het 

sponsor- en medewerkersfeest. 
 
15 september 2013. De 18e Monumen-

tenloop van de Kasteellopers is nog 

maar net afgelopen of de koppen wor-

den al terug bij elkaar gestoken. 

De Kasteellopers zetten hun schouders 

voor de 4e keer onder de organisatie 

van een monumentenloop en marathon 

voor het goede doel, voor Artsen Zon-

der Grenzen. 

Waarom niet trachten op die dag mijn 

200e marathon te lopen dacht ik, om het 

plaatje te laten kloppen dienen er echter 

nog 16 marathons gelopen te worden. 

Mijn 100e Marathon voor het Goede 

Doel op 8 september 2007 kon ik hier 

in Vorselaar lopen dankzij de Kasteel-

lopers. De 200e ook hier beleven zou 

mooi zijn , dus … . 
 
22 september 2013 is de eerste en toe-

passelijke "Vrede’s Marathon" in Den 

Haag, de kop is er af. 

Onze vorige hoofdsponsor, Trappist 

Westmalle, gaat weer vol meewerken 

vanwege onze inzet voor Artsen Zonder 

Grenzen. Ook de andere aangezochte 

sponsors zijn mensen met een Hart en 

steunen vol onze inzet. 

De marathons volgen elkaar ondertus-

sen goed op. 
 
In maart 2014 komt Ebola in het 

nieuws. Artsen Zonder Grenzen heeft 

als eerste hulpverleners ter plaatsen. De 

ernst van deze Epidemische ziekte is 

meteen duidelijk, mijn besluit staat 

vast. Mijn sponsoring ga ik schenken 

aan het "Noodhulpfonds ter bestrijding 

van EBOLA". 
 
Naarmate de weken voorbij gaan wordt 

het nieuws over Ebola alarmerender, 

wat mij echter versteld doet staan is de 

inzet van jonge hulpverleners van bij 

ons. Jolien Colpaert, amper 24 jaar, 

Sophie Gryseels en Rob D'Hont om er 

maar enkele te noemen, allen prille 

twintigers die vertrekken om mensen in 

de risicogebieden te gaan verzorgen en 

bij te staan. En dit met inzet van hun 

eigen leven is bewonderenswaardig. 

Deze helden willen wij bijstaan. 
 
Dankzij veel mensen en sponsors met 

het Hart op de goede plaats wordt onze 

actie goed ondersteund. 

Het verdere uitwerken van ons evene-

ment vordert gestaag door de goede 

samenwerking van de Kasteellopers en 

de Sporters voor Artsen Zonder Gren-

zen. 

Voor mij is het jaar in een sneltrein-

vaart voorbij gegaan. 

Zo komen wij in de laatste rechte lijn. 
 
13 september 2014. Met nog een week 

voor de boeg gaan de Kasteellopers in 

Roelofarendsveen naar de aflossings-

marathon van onze Nederlandse vrien-

den. 

Prompt wordt er geld ingezameld voor 

het Noodhulpfonds tegen Ebola en krijg 

ik 3 vrienden lopers overgehaald om 

deel te nemen aan onze Biermarathon. 
 
Op 14 september 2014 loop ik de "In 

Flanders Field" marathon te Ieper. 

Deze marathon werd opgedragen aan 

de oorlogsslachtoffers maar ook aan 

Willy Lemaire, medeorganisator van 

“In Flanders Field" en Sporter voor 

Artsen Zonder Grenzen sinds 1995. 

Mijn vriend Willy was een strijd aan 

het voeren tegen het zwarte Beest Pan-

creas. 

Emotioneel loop ik mijn 199e Marathon 

uit. 
 
20 september. Een jaar is naar deze dag 

toe gewerkt door velen. 

7 uur ‘s morgens starten de werkzaam-

heden. Het ophangen van de spandoe-

ken van de sponsors, spandoeken en 

pancarte voor het podium, de zaal klaar 

zetten, zijn maar enkele van de vele 

werkzaamheden die nog vooraf gaan 

aan de start van ons Evenement "4e 

Monument-en-2e Biermarathon". 

Met dik 120 marathonlopers/vrienden 

vat ik mijn 200e marathon voor A.Z.G. 

aan. Het worden voor mij onvergetelij-

ke 42km en 195 meter. Dank zij de 

hulp van het Kempisch Gerstenat. 

Het hele verhaal doen van die dag zou 

mij vanavond te veel tijd kosten. 

Wel maak ik vandaag tijd om jullie 

allemaal een Dikke "Dank u Wel" mee 

te geven. 
 

Dank U Wel Kasteellopers, Sporters 

A.Z.G., Sponsors, helpers/seingevers, 

het GROS van Vorselaar, gemeentebe-

stuur/schepenen van Vorselaar en 

Grobbendonk, en zeker ook de Mara-

thonlopers die ook een duit in het zakje 

deden. 
 

*** BEDANKT.*** 
 
Ik weet als geen ander dat ik dit dankzij 

"jullie Allemaal" heb kunnen meema-

ken/mocht ervaren. "Een onvergetelijke 

dag". 

Wat alles zoveel mooier maakt zijn de 

vele giften welke integraal zijn gestort 

op het rekeningnummer van het 

"Noodhulpfonds tegen EBOLA" van 

Artsen Zonder Grenzen. Dit is waar al 

onze inspanningen zijn voor geleverd. 

De Medemens helpen, helpen om die 

vreselijke ziekte mee de kop in te druk-

ken. 

Nog even meegeven dat het geluk van 

die dag maar kort heeft geduurd. 

Een dag later, op 21 september, is mijn 

goede vriend Willy Lemaire, moe ge-

streden, overleden ten gevolge van Pan-

creas kanker. Willy was in mijn begin 

periode het grote voorbeeld voor mij, 

hoe gedreven deze man was in al zijn 

doen en laten. Zich inzetten en helpen 

was zijn leven. Bedankt Willy dat ik u 

mocht leren kennen, een echt voorbeeld 

voor ons allen. 
 
Om af te sluiten mag ik zeker de be-

langrijkste persoon voor mij niet verge-

ten te bedanken, mijn vrouwtje Jacque-

line, na bijna een jaar van geestelijke en 

fysieke afwezigheid thuis ga ik de ver-

waarloosde thuisblijver terug de nodige 

aandacht geven. 

2014 zal voor mij altijd een Rollercoas-

ter zijn van op en neer gaande emotio-

nele gevoelens. 

Nogmaals "Bedankt " allemaal. 
 
Alles nog eens overlopen is ons Evene-

ment "4e Monument-en-2e Biermara-

thon" een mooi initiatief van de Kas-

teellopers, "Sporten voor het Goede 

Doel". 

Prachtig afgerond met een check van 

2.300 € geschonken door de Kasteello-

pers aan Artsen Zonder Grenzen. 

Zelf ben ik enorm geholpen/gesponsord 

door velen voor mijn 200e marathon 

met als resultaat een check van 2.865 € 

S a m e n  5 . 1 6 5 €  d i e  a a n  h e t 

"Noodhulpfonds ter bestrijding van 

EBOLA" van A.Z.G. kon overgedragen 

worden. 
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Plaats Naam M/V tijd

2 Van Der Donck Maarten M 2:47:11

78 Van Loock Monik V 5:00:18

87 Hufkens Louis M 5:17:11

Plaats Naam M/V tijd

2 Coopmans Erwin M 1:47:50

13 Van Rooy Jef M 2:09:39

Plaats Naam M/V tijd

3 Jacobs Stijn M 0:52:48

35 Bouly Jos M 1:04:45

40 Meeus Gino M 1:05:42

118 De Keyser Bart M 1:22:14

119 Coenen Lien V 1:22:15

125 Bertels Josee V 1:24:42

Plaats Naam M/V tijd

5 Leysen Robin M 0:21:18

11 Jacobs Roel M 0:22:42

14 Van Echelpoel Kaatje V 0:24:01

18 Jacobs Nele V 0:25:23

75 Habraken Nadia V 0:34:46

76 Dekkers Carine V 0:34:47

77 De Kimpe Jeannine V 0:34:52

78 Verbeeck Martine V 0:35:00

84 De Pauw Rudy M 0:36:24

86 Cools Ina V 0:36:34

88 Vervoort Tania V 0:36:57

89 Elsen Marleen V 0:36:58

91 Piron Els V 0:37:33

92 Moons Ingrid V 0:37:36

jogging 5,5 km

19de monumentenloop 14,195 km

28,195 km

Vorselaar   20 september 2014

4de monumenten- & biermarathon 42,195 km

Monumentenloop– en marathon. 
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Mechelen woensdag 3 december 2014 Afstand startuur prijs 

 Naam: Veldloop voor personeel onderwijs dames 2,9 km 15u15 1€ 

 Criterium: Sport op School 14-15 (4 van 8) heren 5,8 km 15u15 1€ 

 Adres: Vrijbroekpark, ingang via Ridder Dessainlaan 

 Info: delievens@hotmail.com / http://home.scarlet.be/kwb-joggings/crossjespersoneelonderwijs/ 

Wedstrijdinfo DECEMBER 2014. 

Wilrijk zondag 14 december 2014 Afstand startuur 

 Naam: Geitencorrida 4,5 km 15u00 

 Jeugdlopen: 400 en 1200 meter vanaf 14u30 7,5 km 15u00 

 Adres: Districtshuis, Bist 1 

 Info: sportantenne Wilrijk 03 3385324 / sportantenne.wilrijk@stad.antwerpen.be 

Burcht zaterdag 6 december 2014 Afstand startuur 

 Naam: KAVVV criteriumcross Burcht  13u30 

 Adres: Gemeentelijke atletiekpiste “De Wallen” Heirbaan 

Brasschaat zaterdag 13 december 2014 Afstand startuur 

 Naam: Grote prijs Marcel Pickup  13u30 

 Adres: Hemeldreef Gemeentepark 

Burcht zondag 14 december 2014 Afstand startuur  

 Naam: KerstCorrida ZWAT 5 km 14u20  

 Jeugdlopen: 1 km om 14u00 10 km 15u15 

 Adres: Sint-Martinusschool, Idsteinlaan 

 Info: Van Bogaert Davy 0476 676385 / davy.vanbogaert@skynet.be 

Lier zaterdag 20 december 2014 Afstand startuur prijs 

 Naam: Natuurloop 5 km 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Criterium: Natuurlopen van Lier (2 van 5) 10 km 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Adres: Atletiekpiste Netestadion, Aarschotsesteenweg 10 mijl 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Info: Becquet R. 0478 594393 / lyra@val.be / http://natuurlopenvanlier.be 

Mol - Wezel zaterdag 6 december 2014 Afstand startuur 

 Naam: Wezel Tennis cross 6 km 15u30 

 Info: Mariën Bob 014 810330 / info.kwtc@gmail.com 4 km 

Wuustwezel zondag 7 december 2014 Afstand startuur prijs 

 Naam: Pannenkoekenjogging 5 - 15 km 9u30 - 11u 5€ (vooraf 4€) 

 Adres: Wijkhuis van Sterbos aan de Molenheide. 

 Info: Marc Bevers 0494 402168 / Dré Billet 03 6698744 /www.omslagpunt.be 

AFGELAST 
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Antwerpen zaterdag 20 december 2014 Afstand startuur 

 Naam: Santa run for life 5 km 19u15  

 Adres: Waagnatie Hangar 29 Rijnkaai 150 

 Info: www.gvasantarun.be 

Herselt zondag 28 december 2014 Afstand startuur 

 Naam: Mid-winterjogging 4 km 18u00  

 Adres: feestdorp aan de Diestsebaan te Bergom 8 km 18u00 

 Info: Guy Hermans 0474 295059 / info@Bergomfeest.be / www.bergomfeest.be 

 

Vrij vertrek tussen 8u30 en 12u00. 

Afstanden: 5, 10 en 15 km. (4€) 

Buurthuis. Oostakker 16. 

014 516008 / www.kasteellopers.be 

Vorselaar 

Kerstwandel en looptoertocht 

Zaterdag 27 december 2014 

19e van 22 van onze Loopkalender en Criterium 2014 

Gierle zondag 21 december 2014 Afstand startuur 

 Naam: ATAC Kerstjogging 10 km 10u00  

 Info: Lenaerts Luc 0495 642562 / atac@val.be / www.atac-atletiek.be 

Westerlo woensdag 31 december 2014 Afstand startuur bedrag 

 Naam: Sil-Wester-loop 4,6 km 23u50 €10 (vooraf €8) 

 Adres: Sint Lambertus College Merodedreef 8 11,3 km 23u50 €10 (vooraf €8) 

 Info: Thijs Jan 014 544172 / janthys8@skynet.be / www.kvvv.be 
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Aarschot woensdag 21 januari 2015 Afstand startuur prijs 

 Naam: Veldloop voor personeel onderwijs dames 3 km 15u15 1€ 

 Criterium: Sport op School 14-15 (5 van 8) heren 6 km 15u15 1€ 

 Adres: Damiaaninstituut Aarschot, Pastoor Dergentlaan 220 

 Info: delievens@hotmail.com / http://home.scarlet.be/kwb-joggings/crossjespersoneelonderwijs/ 

Lier zaterdag 24 januari 2015 Afstand startuur prijs 

 Naam: Natuurloop 5 km 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Criterium: Natuurlopen van Lier (3 van 5) 10 km 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Adres: Atletiekpiste Netestadion Aarschotseweg 3 1/2 mar 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Info: Becquet R. 0478 594393 / lyra@val.be / natuurlopenvanlier.be 

Wedstrijdinfo JANUARI 2015. 

 Sint-Jozef-Rijkevorsel / Zaterdag 24 januari 2015 / ACR Veldloop 

20e van 22 van onze Loopkalender en Criterium 2014 

Adres: Voetbalplein FC Sint-Jozef, Zuiderdijk 

3070 meter voor vrouwen om 14u40 

6140 meter voor heren masters om 15u00 

6140 meter voor heren juniors en seniors om 15u25 

Deelnameprijs €5 

Jeugdlopen 600, 940, 1410, 2475 en 4010 meter vanaf 13u30 

Zaterdag 

24 januari 

 

Leden-

feest 
 

Zaal De 

Engel 

 

19u30. 

Vrijdag 9 januari. Kerstboomverbranding. 

Plein Schranshoeve 19u00. 
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Wedstrijdinfo FEBRUARI 2015. 

Lichtaart woensdag 11 februari 2015 Afstand startuur prijs 

 Naam: Veldloop personeel onderwijs 3,55 km 15u15 1€ 

 Criterium: Sport op School 14-15 (6 van 8) 7,1 km 15u15 1€ 

 Adres: Camping Floreal, Coolsweg 

 Info: delievens@hotmail.com / http://home.scarlet.be/kwb-joggings/crossjespersoneelonderwijs/ 

Lier zaterdag 28 februari 2015 Afstand startuur prijs 

 Naam: Natuurloop 5 km 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Criterium: Natuurlopen van Lier (4 van 5) 10 km 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Adres: Atletiekpiste Netestadion, Aarschotseweg 3 1/2 mar 13u30 7€ (vooraf 5€) 

 Info: Becquet R 0478 5941393 / natuurlopenvanlier.be  

 Genk zondag 8 februari 2015 

Kidsrun 1000 meter vanaf 13u15 

Info: Micha Havreluk 0476 888246 

info@lpm-marathon.be / www.lpm-marathon.be 

22e van 22 van onze Loopkalender en Criterium 2014 

6,2 (€11, vooraf €9) om 14u00 

12,2 km (€12, vooraf €10) om 14u00 

Adres: natuurdomein Kattevennen 

Marathon om 10u00 / halve marathon om 11u00 

Opgelet: per wedstrijd limiet van 250 deelnemers. 

Deelname enkel via voorinschrijving (€27 / €17). 

Daginschrijving alleen mogelijk indien minder dan 250 

deelnemers vooringeschreven (€32 / €22). 

Louis Persoons memorial marathon 

 Lichtaart zondag 8 februari 2015 

Jeugdlopen 100, 350 en 700 meter vanaf 14u00 (3€) 

21e van 22 van onze Loopkalender en Criterium 2014 

4, 8 en 12 km om 14u30 (5€) 

Adres: terreinen Vobaco, Molenstraat Valentijnjogging 

Info: info@valentijnjogging.be / www.valentijnjogging.be 

Westerlo zondag 22 februari 2015 Afstand startuur 

 Naam: Vrije Natuurloop de  Beeltjens 3 - 6 km 8 - 11u  

 Adres: Sporthal de beeltjens, Kasteelpark 6 9 - 12 km 8 - 11u 

 Info: Verwimp Gery 0495 532743 / gery.verwimp1@telenet.be / www.tongerlopers.be 

Vrijdag 27 februari. 

Voordracht “alles over Trappist van Westmalle”. Met degustatie. 

Buurthuis om 20u00. 
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Bestuursleden. 

 

Contactpersonen en nuttige gegevens.  

Voorzitter  
René Jacobs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkbaan 49 
 
 014 516613 
 
 rene.jacobs49@hotmail.com 

Penningmeester 
Linda Van Oeckel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tuinweg 4 
 
 014 517644 
 
 linda.vanoeckel@mail.be 

Website 
 
Herman Lievens  
  
 Heibloem 25, Olen 
 
 014 210990 
 
 herman.lievens@thomasmore.be 

Bestuurslid  
Je� Laenen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Putakkerstraat 11 
 
 0498 662703 
 
 knolbol2@hotmail.com 

Secretaris ad interim  
Urbain Lenaerts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groenstraat 19 
 
 014 516252 
 
 urbainlenaerts@skynet.be 

 
Ben je verhuisd?  
 
Mail je adres door aan Stijn Jacobs en Urbain Lenaerts 

Lidmaatschap.  
 
Lidmaatschap nog niet hernieuwd? Of ben je nog geen lid en 
wil je ook graag bij onze to�e loopvereniging horen? Het 
lidgeld overschrijven is voldoende om je lid te maken of je 
lidmaatschap te hernieuwen. 
 
Het lidgeld voor 2015 blijft ongewijzigd en bedraagt €14. 
Bedrag kan overgemaakt worden op BE72 9791 7173 9616.  
 
Ziekenfondsen ondersteunen gezonde beweging. De zieken-
fondsen komen daarom tegemoet in het lidmaatschap van een 
sportclub. 
 
Haal of download het aanvraagformulier bij uw ziekenfonds 
en bezorg het formulier aan een bestuurslid van de club. 

Trainingen.   
Maandag om 18u55 11 km loop à 5,5 tot 6,5 minuten per km 
Maandag om 19u00 11 km loop tegen sneller tempo 
Dinsdag en donderdag om 19u00 groepstraining met moge-
lijkheid tot omkleden en douchen in Sportcentrum De Dreef 

Trainer  
 
Wilfried Bluys  
   
 Heikant 87 
 
 0473 365005 
 
 wilfriedbluys@skynet.be 

Bestuurslid  
Louis Hufkens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenpad 7c Grobbendonk 
 
 0478 462981 
 
 louis.hufkens@hotmail.com 

Public Relations  
Nele Jacobs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 dekasteellopers@gmail.com 

Medewerkers ledenblad  
  
Stijn Jacobs  
  
 Keizershofstraat 6 
 
 0486 386252 
 
 stijnjacobs7@gmail.com 
 
 
Herman De Sobrie  
  
 Nieuwstraat 43 
 
 014 516008 
 
 monik.van.loock@pandora.be 

Ondervoorzitter  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 

vacature 

Bestuurslid  
Robin Leysen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beukenlaan 44 Herentals 
 
 0497 747507 
 
 robin.leysen@scarlet.be 
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Retouradres:
Herman De Sobrie
Nieuwstraat 43
2290 Vorselaar

Driemaandelijks tijdschrift  P708250

Afgiftekantoor 2290 Vorselaar
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BELGIE(N) - BELGIQUE

Zaterdag 27 december 2014   

10
e
 Kersttoertocht 

Sportcentrum Vorselaar 

Buurthuis, Oostakker 16 

Keuze uit 5-10-15 km met vrij vertrek tussen 8.30u en 12.00u 

Deelnameprijs =  4 €, 1 consumptie bij aankomst inbegrepen. 

Bewegwijzerd parcours over grotendeels natuurpaden.  

 Gratis versnapering en drank onderweg (enkel 10 & 15km). 

Warme douches en ruime kleedkamers vlakbij start en aankomst. 

 Ook voor wandelaars en nordic walking. 

   Deelname aan Criterium Noordloper.  

Alle info op www.kasteellopers.be 


