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VOORWOORD

Beste furalopers,
Nu onze voorzitter afwezig is, heeft men mij op de valreep gevraagd om te zorgen voor het
‘voorwoord’ van het boekje. Gezien ik moeilijk neen kan zeggen, heb ik deze opdracht aanvaard in de
wetenschap dat ik dat klusje eens vlug zou klaren. Niets is minder waar, ik moet bekennen dat ik hier
nu al paar uur achter mijn computer zit, het is bijna vijf uur ’s nachts, de dieren worden wakker en als
ze nog niet wakker waren, vrees ik dat ik ze uit hun slaap heb gehaald met mijn getob en getokkel.
Kortom, ik geraak er maar niet uit : wat is dat eigenlijk een ‘voorwoord’ ?
Mag er dan al iets gezegd worden, mag er hoegenaamd al iets leesbaar op papier staan ‘voor het
woord’ ?
Volgens mijn ouwe getrouwe ‘van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal’ van 1970, oeps hij
is zelfs nog jonger dan ikzelf, dus volgens mijn jonge getrouwe ‘van Dale Groot Woordenboek der
Nederlandse taal’ van 1970 betekent voorwoord : ‘kort voorbericht, woord vooraf’, ja had ik dat nu
onmiddellijk geweten.
En toch hoe langer ik erover nadenk, hoe moeilijker het wordt en ik besluit dan ook dat ik alleen maar
bewondering kan hebben voor onze voorzitter die al jaren talloze mooie voorwoorden schrijft.
Voorzitters die op vakantie gaan als er boekjes in de maak zijn, misschien toch een klein
agendapuntje op onze volgende bestuursvergadering.
En nu serieus, als er één ding is dat van de furalopers moet gezegd worden, is het dat ze voortdurend
in beweging zijn, niet enkel op onze wekelijkse trainingen, maar ook op onze randactiviteiten en
festiviteiten. Steeds met de nodige competitiviteit, als het om wedstrijden gaat, zoals onze
(alternatieve) furaloop, het scott2run-criterium, de 20 km Brussel, met de alom gekende assertiviteit en
een vleugje animositeit op onze algemene vergadering en met heel wat kwaliteit, productiviteit,
flexibiliteit, helpfaciliteit en furalopers-collegialiteit tijdens onze jaarlijkse furaloop. Heel veel dank aan
al degenen op wie we de afgelopen maanden konden rekenen bij het organiseren van onze
activiteiten. In deze drukke tijden met vaak druk bezette leden en bestuursleden hebben we elkaar
nodig om de goede werking van onze club te verzekeren.
Verder in het boekje zal je onze agenda vinden met de data van onze volgende activiteiten, zoals
onder meer onze clubuitstap georganiseerd door het nieuw opgerichte feestcomité onder leiding van
Pascale en het furafestijn. Ook vind je de data van onze hashrun, de ludieke run-bike-run en onze
volgende algemene vergadering. Noteer het alvast, behalve als je een excuus wil hebben om er niet
bij te zijn.
Intussen leidt Harry al voor de vierde keer de ‘start to run’ in goede banen en zijn er dit jaar blijkbaar
een heel aantal furalopers die trainen voor de marathon van Brussel.
Je merkt het, zelfs met de vakantie voor de deur blijven de furalopers in beweging.
Tot loops...dat is misschien toch niet zo’n goeie afsluiter, veel leesplezier dan maar en tot één van
onze volgende trainingen !
Els
Met dank nog aan het redactieteam dat er opnieuw in geslaagd is een tof furaboekje samen te stellen.
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Clubkledij Furalopers

Prijs wedstrijdkledij:
Singlet (voor heren) = 7.50 euro
Topje (voor dames) = 10.00 euro
Deze wedstrijdkledij kan men aankopen
bij Marleen Lemmens.
.
Voor kledij van Jako (trainingsvest, trainingsbroeken, shirts …)
kan men ook terecht bij Marleen Lemmens!
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FURA-KALENDER
Wat staat er nog op het FURA-MENU ?
Wie dacht zich te zullen vervelen tijdens het najaar, kan alvast uitkijken naar de nog resterende furaactiviteiten van 2011.Degenen die graag nog een aantal wedstrijden lopen, kunnen terecht op één van
de scott2run-wedstrijden, waar je zeker een deel van onze trouwe leden zal ontmoeten. Alle info vind
je op http://www.scott2run.be. Vergeet ook de resterende voorkeurwedstijden niet, waar we voor elke
wedstrijddeelname van een Furalid een bedrag van 1 euro voorzien te besteden aan een goed doel
dat zal gekozen worden op onze volgende algemene vergadering.
Vereist is wel dat je als furalid inschrijft en in fura-outfit loopt.
vrijdag 12 augustus 2011
vrijdag 11 november 2011
zaterdag 31 december 2011

Mutotoloop
11-11-11-loop
Eindejaarscorridag Leuven

www.mutoto.be
www.joggings.be
www.corrida.dcla.be

De deelnemers aan de marathon van Brussel, die plaatsvindt op 2 oktober 2011, maken opnieuw een
ommetje in Tervuren, de gelegenheid om hen aan te moedigen en daarbij de marathonsfeer op te
snuiven.
En dan is er onze clubuitstap op 15 oktober 2011, de gelegenheid om je loopschoenen even thuis te
laten en je mee op sleeptouw te laten nemen door de dames van het feestcomité.
Verder is er ons jaarlijks Furafestijn op 5 november 2011, waar we hopelijk opnieuw kunnen rekenen
op jullie talrijke aanwezigheid zodat een gezellige avond verzekerd is.
Om 2011 uit te lopen, plannen we op 18 december 2011 onze volgende ‘FURA-HASHRUN’.
Tenslotte ‘lopen’ we graag al even vooruit op een aantal Fura-activiteiten van 2012 :
- RUN BIKE RUN op 29 januari 2012
- ALGEMENE VERGADERING op 10 februari 2012
Intussen blijven we elke eerste zondag van de maand een alternatief parcours uitproberen.
Het bestuur

HET FURA FEESTCOMITE
Leden : Pascale, Els, Lieve, Meriel, Celia, Erna, Marina.
Het Fura Feestcomité werd opgericht om het werk van het bestuur te verlichten, zodat er voor het
bestuur meer tijd vrijkomt om over andere dingen na te denken en zodat er bijkomende uitstappen of
evenementen kunnen georganiseerd worden en er hier en daar meer over nagedacht wordt.
Wat doen we zoal: plannen en organiseren van randactiviteiten zoals de clubuitstap (met of zonder
wedstrijd), Furafestijn enz. …….
Suggesties zijn altijd welkom en zullen zeker besproken worden op onze echt wel toffe vergaderingen.
Groetjes en tot op onze eerstvolgende activiteit!
Ils Mens
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STAND regelmatigheidscriterium
Plaats
Naam
1
Nell Verspeelt
2
Zara Verspeelt
3
Laura Verhoeven

Totaal Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
48
8
18 14 8
40
4
14 14 8
36
0
4
8
16 8

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Naam
Totaal Jan Feb Maa Apr
Erwin Ramaekers
202
36 35 35 49
Georges Philips
186
36 32 48 40
David Alexander
151
28 28 38 34
Marc Therssen
142
36 32 42 32
Herman Verhoeven
138
28 24 34 32
Michael Collier
128
28 20 40 40
Julien Van Rossum
118
16 16 38 20
Bart Tastenoye
115
28 24 34 29
Rudi Thijs
114
40 36
Dominique Cumps
108
20 16 12 32
Wim Scheere
82
12 16 22 16
Herman Van den Broeck
79
16 16 19 12
Jack Schoonejans
76
4
0
8
28
Jonny Remon
74
24 24 26
0
Harry Janssen
70
12 26 32
Christian Lammens
64
20 12 16 16
Patrick Dermul
52
30 22
Alain Vander Elst
24
24
Joachim Verhoeven
12
0
4
0
0

Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
47
30
23

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Naam
Eef Beunckens
Marijke Eerdekens
My-Jane Bastin
Celine Steenhuyzen
Viviane Van de Velde
Erna Desmet
Rika Beken
Genoveva Hernalsteen
Els De Breucker
Joke Penninckx
Agnes Moeraert
Corrie Vinck
Veronique Campe
Marleen Lemmens
Ils Mens
Helena Vandenheuvel
Pascale Moloto
Martine Craps
Elynn Verhoeven

Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
38
32
12
35

Totaal
171
157
122
121
118
118
118
114
112
104
68
66
62
58
55
52
28
10
8

Jan Feb Maa Apr
32 35 37 29
32 28 41 24
20 20 38 32
20 16 18 32
32 28 38 20
24 32 34 28
24 16 10 36
16 32 38 28
24 32 34 22
12
0
24 32
20 12 16 20
12 22 32
16 16 18 12
28 12 10
8
30 25
0
16
8
12
28
10
0
4
0
0

20
28
38
28
16
16
36
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32

36

16
0
4
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Startrunning

Startrunning 4de editie
ste

de

de

Aan de 1 editie namen meer dan 90 personen deel, de 2 editie meer dan 100, de 3 editie meer
de
dan 110 personen. Nu bij de 4 editie is het aantal deelnemers ongeveer 60. Wederom een succes
omdat er reeds meer dan 300 personen uit Tervuren en omgeving hebben deelgenomen. De vijver
raakt leeg. Het blijkt dat er nog steeds behoefte is aan een georganiseerd en begeleid programma.
Verder waren, zoals in de vorige edities, de vrouwen ver in de meerderheid, 80 % vrouwen tegen 20
% mannen. Ik heb nog steeds geen goede verklaring hiervoor.
We lopen altijd als een grote groep wat de begeleiding gemakkelijk maakt. Voor de deelnemers is het
ook prettig omdat men dan het zelf het gewenste tempo kan lopen.
De weergoden zijn goed voor ons geweest. Eén keer een beetje regen in al die 10 weken. Bij warm
weer is het in het bos altijd een paar graden minder. Wij hebben echt geluk met een dergelijk
parkoers.
De finale test op zondag 19 juni werd al door 31 deelnemers met succes afgelegd. Op de foto hierna
staan de deelnemers aan de test op 19 juni. Op 26 juni is er ook nog een test voor 10 deelnemers.
Deze test had nog niet plaatsgevonden op moment van het drukken van dit clubblad.
Na deze 5 km volgt het programma naar de 10 km. Hiervoor is ook veel belangstelling. Deelnemers
die het 10 km programma te zwaar vinden kunnen op de trainingsdagen van de 10 km in groep
komen lopen. Zij bepalen zelf de afstand die men wil afleggen. Furaleden kunnen gratis deelnemen
aan dit 10 km programma.
Verder wil ik de Sportdienst van Tervuren bedanken voor hun medewerking. Ook wil ik alle leden
bedanken die mee geholpen hebben aan dit programma.
Op de volgende pagina’s hebben deelnemers hun ervaringen opgetekend.
Voor video’s en foto’s van de test Startrunning kijk op www.furalopers.be onder de knop Startrunning.
Harry

Ervaring met de Startrunning 4de editie.
De volgende artikelen zijn door de startrunners ingeleverd. Ik had aan de startrunners na 5 weken
training gevraagd te schrijven voor het clubblad. Intussen zijn we bijna aan de finale test. Enkelen
hebben de tekst nog aangepast, anderen hebben de oorspronkelijke tekst zo gelaten. Ik wil iedereen
bedanken voor de bijdrage.
Harry

Ik was eigenlijk heel erg blij dat ik in het infoblad van Tervuren zag staan dat de Furalopers een
Startrunning sessie organiseerden, want na talloze jaren zonder enige sport, wou ik eigenlijk al een
tijdje beginnen lopen, maar vond altijd wel een goede reden om het niet te doen (te moe, te druk, te
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slecht weer, enz). En ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Het grote voordeel is dat je
gedurende tien weken drie maal per week altijd iemand hebt om met je te lopen, op jouw
(beginnersniveau). Het lopen zelf valt geweldig mee, niet altijd even makkelijk maar je voelt wel dat
het goed zit. Vlekkeloze organisatie - waaronder een wekelijks positief mailtje - en superomkadering :
de begeleiders staan altijd klaar om je aan te moedigen, je vragen te beantwoorden over ademhaling,
gepast schoeisel, krampen of gewoon om een babbeltje te slaan zodat de tijd vooruit vliegt. Heel erg
fijn! Als ik de vijf kilometer haal, doe ik zeker verder.
Catherine Brant

Via mijn vriendin, Dominique De Picker, wist ik dat de Furalopers een Startrunning gingen
organiseren. Aangezien ik zoveel goeds heb gehoord over de Furalopers en omdat ik ook graag wat
aan sport wilde doen op een correcte manier (zonder te forceren) heb ik me ingeschreven. Het lopen
in groep buiten in het prachtige woud doet echt deugd. Het is ook meer “fun” om het samen te doen –
het verhoogt de motivatie om elke training bij te wonen en om samen ons doel (5km) te bereiken. Ik
had me thuis een hometrainer aangeschaft, maar helaas werd die omgevormd tot kapstok…
Het loopschema is helemaal wat ik had verwacht en we worden regelmatig over alle loopweetjes
gebrieft (bedankt, Harry!). Ik ben zeer tevreden en hoop dat ik verder kan evolueren zodat ik me kan
inschrijven om van de 5km naar de 10km te gaan – om dus een echte Furaloopster te worden!
Karine Vandael

Als mama van 2 lieve kindjes heb ik niet veel tijd voor mezelf, laat staan om te sporten. Echter,
wanneer ik ergens in december 2010 ben uitgedaagd om de 5 km te lopen na het volgen van
het Startrunning programma van de Furaloper, kon ik niet anders dan deze uitdaging aan te nemen.
De eerste trainingen vielen best mee, maar naarmate we verder in het programma vorderen, wordt
het net iets moeilijker. Aan de andere kant, datgene wat in het begin moeilijk was, is nu gemakkelijk.
Met andere woorden, dankzij het progressieve karakter van het Startrunning programma kan eenieder
die ook maar zin heeft om te leren "lopen" perfect mee.
Bovendien is de sfeer in de groep heel goed en wordt er regelmatig eens goed gelachen. En lachen is
gezond ! De ene trekt de andere mee en zo blijft het voor iedereen aangenaam om toch maar die
enkele minuten extra per training erbij te doen.
Ook al zijn we nog maar halfweg, wens ik jou en alle andere helpers van de Furalopers te bedanken
voor de inzet om ons beginnelingen aan te zetten om te sporten (want dat is ook gezond !).
Anne Marbais.

De "Furalopers" waren mij onbekend tot op het moment dat mijn zus mij voorstelde om mee te doen
aan Startrunning te Tervuren.
Het komt mij onverwachts over dat ik, als fervent fietser, zelfs heel graag aan dit loopprogramma
deelneem.
Het is een uitstekend georganiseerd programma.
Na elke week trainen krijgt ieder deelnemer een e-mail van de begeleider (Harry) met de nodige
aanvullende informatie.
Na een training keer ik met een ontspannend gevoel huiswaarts.
Ik stel vast dat blijven trainen waarschijnlijk de boodschap is om mijn 5 km en later ... te halen.
NB. Met spijt, maar nu ben ik even out. Dank voor het begrip en tot ziens.
Magda Feyaerts
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Opmerking van Harry: Intussen is Magda geopereerd aan haar schouder en is druk bezig met kine. Ik
hoop dat ze de start van het 5-10 km programma haalt. We wensen haar een snel herstel.

Als nieuwe inwoonster van Tervuren, leek een start to run mij de ideale manier om op een sportieve
manier van deze mooie omgeving te genieten en nieuwe sportievelingen te leren kennen. Via de
sportdienst kwam ik in contact met de Furalopers en Harry. Zonder hun enthousiaste, vrolijke en
professionele begeleiding, had ik waarschijnlijk al lang opgegeven. Ik geniet echt van het lopen in het
mooie bos, geflankeerd door vele andere enthousiastelingen, maar vind het best zwaar. Door het
mooie weer zijn we in het weekend vaak weg zeilen, waardoor drie keer per week trainen regelmatig
in het water (gelukkig enkel figuurlijk) valt. De goede sfeer in de groep, het goede gevoel tijdens het
lopen, in stijgende lijn naarmate de finish in zicht is en de wekelijkse mails van Harry motiveren me om
door te zetten. Zonder de Furalopers was me dit nooit gelukt. Bedankt! Op naar de vijf km. Daarna
zien we wel of ik nog een trapje hoger kan mikken.
Birgit Baert

Ik las een advertentie van 'Start to run' in een info-blad rond Tervuren. Omdat ik dringend iets aan
mijn conditie wou doen heb ik me dadelijk ingeschreven. Ik loop graag maar alleen hou ik dit nooit vol,
weet altijd een excuus te verzinnen om niet te gaan lopen.
Lopen in groep motiveert. Soms gaat het moeizaam in het begin van een sessie maar halverwege
voel je hoe deugd dit doet en ook nadien voel je je beter. Het is niet makkelijk maar verloopt toch beter
dan ik had durven hopen. Al zijn we nog maar halverwege, ik miste nog geen enkele training en ben
fier op de prestaties tot nu toe. Ik voel me er in het algemeen ook beter door, geen gehijg meer als ik
trappen loop,...
Ik vernam dat de 10-weken training en 3x per week nog iets te veel is om goed te zijn (medisch
gezien) maar voor mij motiveert het 10wekensysteem wel. Ik vind de organisatie prima. De collega's
en trainers motiveren je.
Voor mij mag er wel nog wat meer tijd genomen worden om langer te stretchen, tussendoor komt dit
er amper van.
Na de 10 weken... Ik weet het nog niet, ik probeer stap voor stap te kijken maar hoop toch op één of
andere manier mijn conditie te behouden, dus wie weet, 10 km. Klink nu wel veel... ... We zijn nu bijna
aan "de grote finale". Als ik er aan denk word ik toch wat nerveus, gezonde stress. Zal ik het halen?
De angst om een blessure op te lopen...
Dit ter zijde geniet ik nog steeds erg van het lopen op zich. Het gaat ook steeds beter en dit blijft me
motiveren om ervoor te gaan. Voor mij is het even weg uit het dagelijkse ritme en stress, gedachten
op nul en ervoor gaan, even tijd voor mezelf.
We krijgen ook regelmatig tips en bijkomende informatie van Harry wat ik graag meeneem. De
opkomst is erg wisselend en dat maakt het niet evident de mensen wat te leren kennen (ik ben ook
niet goed in het onthouden van namen) maar de sfeer is aangenaam zodat je steeds met plezier aan
het lopen kan starten. De begeleiders blijven oog hebben voor iedereen en geven regelmatig
bemoedigende schouderklopjes. Bedankt hiervoor, want dat doet deugd! Dus graag tot volgende keer.
An De Letter

“Via het “info” maandblad van Tervuren was ik op de hoogte van de organisatie startrunning. Ik heb
mij dadelijk ingeschreven. Aangezien ik over de 40 ben en tot op heden niet aan sport deed, vond ik
dit een goede reden om deel te nemen. Het werken aan een goede conditie is wel belangrijk. Je voelt
je er ook beter bij.
Het is een heel leuke ervaring. In het begin is het moeilijk en vergt het veel energie van je maar na
een tijdje zie je dat het de moeite waard is om door te zetten. Je leert nieuwe mensen kennen en het
trainen in groep is bevorderlijk om vol te houden.
Het programma zit zeer goed in elkaar. Intussen kunnen we 30 min lopen en zijn we klaar voor de
finale. Het fijne is dat we hierna de gelegenheid krijgen verder te trainen en dat we ons aansluitend
kunnen inschrijven voor de 10 km. Ermee doorgaan is mijn doel. Liefst zou ik mij aansluiten bij de
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furalopers om zodoende regelmatig en in groep te kunnen lopen. Het mag gezegd zijn dat Harry hier
een geweldig initiatief heeft genomen !
Ziezo, niets dan lof…
Ps. het mooie weer maakt het ook wel aangenaam in deze periode.”
Hilde Trogh

Twee jaar geleden, rond dezelfde periode, deed ik voor de eerste maal mee aan het Startrunning
programma van de Furalopers. Ik ben toen vooral mee gegaan om mijn schoonzus een plezier te
doen want zelf vond ik lopen echt niet leuk. Dankzij de goede begeleiding van Harry en zijn team
begon ik er week na week meer van te genieten. Mijn tempo was niet echt hoog, maar de nadruk lag
op het uithoudingsvermogen en vooral het volhouden. En dat is me gelukt. Zo heb ik zelfs mijn
‘examen’ van de 10 km in september 2009 met succes volbracht. Toen ik 3 maanden zwanger was,
ben ik dan volledig gestopt met lopen. Na de bevalling ben ik onmiddellijk opnieuw gestart, alleen
deze keer. Dat was echter helemaal niet hetzelfde. Ik miste de sfeer van het lopen in gezelschap.
Bijgevolg heb ik me dit jaar opnieuw ingeschreven voor het Startrunning programma en net zoals de
eerste maal vind ik het geweldig en ga ik opnieuw graag door tot de 10 km. Bij deze toch even een
bedanking aan de begeleiding: Jullie doen hier echt een geweldige job!
Rianne Hemeleers
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50-JARIG FEEST (Duisburg, 21 mei 2011)
Ik heb spijt dat:
- Ze maar 1 keer 50 worden.
- Het meestal nooit zo goed weer is.
- Het al weer voorbij is.
- De hapjes veel te lekker waren en ik geen honger
meer had voor de volgende.
- Rijden onder invloed misdadig is, nu de drank
overvloedig en gratis geschonken werd.
- Triplex er niet eerder aan begonnen was.
- Het geluidsniveau hier wel aanvaardbaar was.
- Ik vergeten was dat dessert zo lekker kan zijn, ook als ge te laat
zijt! Kruimels smaken ook.
- Ik door een voetblessure niet kon dansen, de anderen duidelijk
wel!
- We er waarschijnlijk niet zullen zijn, bij het 2 x 50 feest. ( ikke 107)
- Tupperware vergeten was om wat soep voor „onderweg” mee te
nemen.
- Ons cadeau in het niet valt door hun cadeau.
Maar ik heb geen spijt dat wij allemaal daar waren!
Michael, Alain, Céline en Wilfried
Heel hartelijk dank voor deze spetterende avond !
Jan
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Naar aanleiding van dit feest kregen we volgende bedenkingen van Etienne Denies en die willen we
jullie niet onthouden.

Geluk in ons Leven
Ons leven sluipt voorbij
Ogenschijnlijk vlugger naarmate we ouder worden
Ondertussen zochten we voortdurend geluk
Maar wat is geluk; waar is het?
Van alles nagestreefd, dikwijls doel gewijzigd
Uiteindelijk bleek geluk afwezigheid van ongeluk te zijn en dit kunnen realiseren en waarderen
Het is ontnuchterend te merken dat geluk soms/dikwijls “iets” uit het verleden is!
Gelukkig is diegene die tevreden is met het nu met datgene hij of zij nu heeft en niet
voortdurend
ontevreden is met wat zou moeten komen en hij of zij zou moeten hebben
Geniet nu want het is al later dan we denken….
ons leven flitst voorbij….
Maar wat is genieten ? Wellicht verschillend van persoon tot persoon…..
Etienne Denies
Overijse 1 januari 2011
PS : tot slot, bij ontgoocheling in een medemens; een quote van Nelson Mandela :
“ Zonder verzoening is er geen toekomst !”

----------

NIEUWE LEDEN

Wij verwelkomen onderstaande nieuwe leden:
Batenlaan Stella, Darquenne Gerald, Dernies Erwin, Deveen Greet, Deweerdt Christophe, Grandjean
Guy, Hermans Sonja, Hoekstra Chiara, Libotte Antoon-Frederick, Libotte Ode, Loomans Alexander,
Loomans Astrid, Loomans Ignace, Oldyck Hilde, Sturgeon Lorelei, Van Achter Yvon,Van den Perren
Gerrit,Van Eyken Eddy, Walravens Mark.
Wij wensen jullie allen veel loopplezier toe!
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10 MILES ANTWERPEN

We zijn vertrokken om 11.00 uur naar Antwerpen Linkeroever, plaats van start en aankomt van de 10
Miles Antwerpen. We kwamen toe rond 11.45uur. Het was lekker warm die dag. Er was al veel te
doen en veel ambiance omdat de marathon al bezig was. Er was een kleine beurs gaande op de
plaats waar je je nr. moest gaan afhalen. Dat was tof om eens een kijkje te nemen. Buiten stonden
veel kraampjes met eten en drinken en ook een gratis speeldomein voor kinderen van fun ( lego,
springkastelen, grote gezelschapspelen enz. Chiquita deelde enorm veel bananen uit, je kon
gezondheidstests laten doen enz. …… Er was verder nog een bedrijven park en best veel supporters.
Rond 13.00uur begonnen de kleinere wedstrijden zoals de Chiquitarun van 1km en 5km voor ladies
en een gezamenlijke 5km. Om 14.45 uur Trokken we met zijn drieën naar de start voor de 10miles.
Het weer zat mee, maar het was toch lichtjes te warm. Ik heb samen gelopen met een kennis en
Patrick D. liep voor zijn tijd. Ik zou al blij zijn als ik het uitliep zonder te stappen. Om 15.00uur is het
zover, het start schot wordt gegeven, je merkt het, we geraken stilletjes vooruit in de massa. We lopen
richting Kennedytunnel waar het echt geweldig is om lopen. Zoveel mensen op en naast de
autostrade, auto’s en camions die toeteren en mensen op en naast de baan; éénmaal in de tunnel zijn
het de lopers zelf die beginnen te klappen en dit is echt geweldig, daarna moeten we bergop en dan
weer bergaf het gerechtsgebouw onderdoor. Als we hieruit komen maken we een bocht en krijgen we
onze eerste bevoorrading water op 6km. Radio Nostalgie heeft langs heel het parcours grote tv
schermen geplaatst en luidsprekers. Het is echt tof lopen op muziek. Nu lopen we langs de kaai, een
best wel lang stuk rechtdoor. Als we hier de 9km passeren gaan we het centrum in en is het gezellig
lopen, al zijn er soms vervelende stukken lopen op kasseien, we mogen over de Meir lopen en zo
de
komen we aan onze 2 bevoorrading water op 12km. Hier was het wel lastig om te blijven lopen.
Maar ik heb 2 bekertjes kunnen nemen en onderweg nog kunnen drinken. Nu lopen we richting
Waasland tunnel, ongeveer een 500m hiervan verwijderd was er een man die een hele fles water had
genomen aan de bevoorrading. Hij vroeg aan iedereen “iemand nog drinken, anders gooi ik ze weg”.
Niemand reageerde. Ik dacht “niet erg, ik neem ze wel mee. Het is misschien meer gewicht en lastig
voor het lopen”. Maar de tunnel was smaller en het laatste stuk, in rechte lijn naar de finish was
moeilijk. Dus die fles kwam mij goed van pas. Ik zag veel mensen vallen in de tunnel en veel mensen
die begonnen te stappen. Ik dacht “komaan Ils niet opgeven nu we er bijna zij en je hebt de fles water
om je te verfrissen, volhouden”. Juist voor ik de tunnel uitkwam, heb ik de fles weggegooid en het
heeft mij enorm geholpen. Ik was erdoor, het moeilijkste was achter de rug, nog 1 km en ik was er.
Toen ik naar boven aan het lopen was vanuit de konijnenpijp ( de Waasland tunnel) hoorde ik mijn pa
roepen “Allée waar blijft ze nu”. Ik riep “ik ben hier”, maar was al voorbij. We maakten een bocht
boven en dan in één rechte lijn tot aan de finish. Yes, ik ben binnen op 1.47 uur. Ik heb het gehaald
zonder te stappen. We kregen honingkoek en AAdrank en onze welverdiende medaille. Nu iedereen
zoeken. We hadden op een centrale plek afgesproken. Daarna hebben we nog iets gedronken en zijn
we naar huis gereden. Ik ben content dat ik het gelopen heb.
Het is echt een aanrader !
Mens Ils
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AFLOSSINGSMARATHON

Kampenhout
Op zaterdag 18 december trokken enkele moedige Furalopers richting Kampenhout om er deel te
nemen aan de aflossingsmarathon. Moedig want de weg naar Kampenhout en het parcours zelf
waren voorzien van een dik, vers laagje sneeuw. Iedereen raakte veilig ter plaatse, en zo kon team
Fura goed aan de start komen. Koen, Dirk, Eef, Alain, Annelore en Erwin leverden een top prestatie in
Kampenhout en liepen de marathon in 3u. Goed voor een derde plaats op meer dan 35 teams na VAC
en SD Worx. Proficiat Furalopers !
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ALTERNATIEVE FURALOOP
Uitslag Alternatieve Furaloop – 8 mei 2011
7.76 km
00.31.15
00.36.22
00.38.19
00.38.55
00.43.55
00.45.05
00.48.07

12 deelnemers
Erwin Ramaekers
Herman Van Den Broeck
Etienne Denies
Rika Beken
Eric Vangrunderbeek
Julien Van Rossum
Viviane Van de Velde
Marijke Eerdekens

Parcours 7.76km gelopen als training: Walter Goris en Alain Schiffeleers
Parcours 9km gelopen : Eef Beunckens in 00.39.45
Opgave wegens kwetsuur: My-Jane Bastin

16km
1.14.03
1.14.48
1.14.49
1.24.56
1.25.05
1.25.08
1.27.35
1.29.16
1.31.02
1.35.11
1.35.42

1.36.00
1.36.16
1.37.40
1.38.50

24 deelnemers
Michaël Collier
Gerrit De Muylder
Bart Tastenhoye
Axel Verspeelt
Alain Vander Elst
Celine Steenhuyzen
René Thielemans
Carine De Haes
David Alexander
Yvan Van Acker
Ludger Blasig
Thierry Versauw
Celia Viterbo
Els De Breucker
Pieter Hoekstra
Ivor Birkin
Rob Stewart
Erna Desmet
Sofie Vanaudenrode
Johan Timmermans
Genoveva Hernalsteen

16km parcours gelopen met 1x de wijk: Roland Dejaegere in 1.26.06
Verkort parcours gelopen +/- 12.5km: Wim Scheere en Okke Batelaan 1.25.30
Ook verkort parcours gelopen: Mylène De Scheemaecker
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15

16

17
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WEETJE
Elke week joggen we langs de Capucienendreef. Niets doet vermoeden dat we in de omgeving lopen
van een gebied waar een Capucienenklooster heeft gestaan.
Dit klooster werd in 1626 in opdracht van Aartshertogin Isabella, weduwe van Albrecht van Oostenrijk,
gebouwd.
In 1627 werd het klooster door Aartsbisschop Boonen, in aanwezigheid van de adel, ingewijd. Er
mochten maar 16 paters wonen, omdat men concurrentie vreesde van andere in de buurt gelegen
bedelordes.
Aartshertogin Isabella verbleef regelmatig in het klooster om er te bidden en te mediteren.
In 1631 liet ze een bidkapel bouwen aan het uiteinde van de tuin.
De Fransen hebben Tervuren in 1794 bezet en in 1797 werden de kerken gesloten en ook het
Capucienenklooster ging dicht . De gebouwen werden verkocht en afgebroken ; de grond bleef
eigendom van de Staat.
Op dit ogenblik kunnen we mits enig speurwerk nog enkele stenen vinden van het voormalige
klooster.
Julien
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LOPER IN THE SPOTLIGHT

NAAM : MENS ILS
WOONACHTIG : Diest
BURGELIJKE STAND : Gescheiden
WERKT BIJ : ISS ( Facility service)

WAT ZIJN JE HOBBY’S : Dansen, carnaval, Lopen,…..
WANNEER BEN JE BEGONNEN MET LOPEN : Toen ik 17 jaar was. Had toen een moeilijke
periode en op aanraden van de dokter ging ik toen lopen. Voor de stress te verminderen en onder
controle te houden. Maar ben nooit verder geraakt dan 5 km. De Furaloop 2010 was de eerste keer
dat ik meer dan 5km heb afgelegd, vanaf dan ben ik eigenlijk echt begonnen.
AANTAL WEDSTRIJDEN TOT NU TOE : een 10 tal ongeveer
AANTAL MARATHON’S : Geen
BESTE MARATHON OF HALVE MARATHON PRESTATIE : Nog geen Marathon of halve Marathon
gelopen tot nog toe. Wel de 20km van Brussel dit jaar uitgelopen.
MOOISTE WEDSTRIJD : 10 mijl van Antwerpen. Er was veel plezier op en rond en naast het
parcours. De omloop was niet saai. Het was echt super.
OOIT OVERWINNINGEN BEHAALD : neen
LEUKSTE LOOPERVARING : 10 mijl van Antwerpen, & Loop je gek in Diest. Een 10km avondloop
met als hoogtepunt 4x de citadel op.
BEN JE AL GEKWETST GEWEEST OF VAAK : Heb wel eens last of pijn hier en daar. Maar nooit
echt een kwetsuur gehad. Een paar jaar geleden, wel een scheenbeenvlies ontsteking gehad. Heb
toen een half jaar niks mogen doen.
FAVORIETE TRAINING : Met de Fura’s op woensdag en zondag in het zoniënwoud
MOOISTE KARAKTER EIGENSCHAP : Iedereen willen helpen.
WELKE PERSOON ZOU JIJ AANDUIDEN VOOR DE VOLGENDE LOPER OF LOOPSTER IN DE
RUBRIEK SPOTLIGHT : De Haes Carine en Bart Tastenoye
OK ! En met deze wens ik jou nog vele jaren loopplezier in onze club………
Patrick.D
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LOPER IN THE SPOTLIGHT

NAAM : Thiery VERSAUW
WOONACHTIG : Vander Achterstraat 40, 3080 Tervuren
BURGELIJKE STAND :
Samenwonend met Sophie en trotse papa van Margaux
WERKT BIJ : Robert Half International

WAT ZIJN JE HOBBY’S : Golf, voetbal en uiteraard lopen
WANNEER BEN JE BEGONNEN MET LOPEN : In 2009, daarvoor heb ik altijd intensief gesport
AANTAL WEDSTRIJDEN TOT NU TOE : 2x de 11.11.11 in Vossem. Door mijn knieblessure is het er
nog niet van gekomen om aan meer wedstrijden deel te nemen. Hopelijk mag ik nog mooie
wedstrijden lopen in de toekomst.
AANTAL MARATHONS : Geen, al is dat niet meteen een doelstelling. Sorry Patrick!
MOOISTE WEDSTRIJD : 11.11.11 in Vossem tot nu toe, al kijk ik enorm uit naar de 20km van
Brussel.
OOIT OVERWINNINGEN BEHAALD : Niet in het lopen. Nu soms met het golfen en vroeger met het
voetballen.
LEUKSTE LOOPERVARING : Telkens ik loop, geniet ik van het leuke gezelschap en de mooie
omgeving waarin wij Fura’s mogen lopen.
BEN JE AL GEKWETST GEWEEST : Ja, operatie aan de meniscus in Januari 2010. Soms speelt dit
me nog parten, al hoop ik dat het stilaan verdwijnt. Ik besef wel dat de knie nooit meer zal zijn zoals
voordien.
FAVORIETE TRAINING : De wekelijkse trainingen met Els (coach1), Célia (coach2) en de rest van
het groepje in aanloop naar de 20km van Brussel.
MOOISTE KARAKTER EIGENSCHAP : Aan de anderen om dit te beoordelen...
WELKE PERSOON ZOU JIJ AANDUIDEN VOOR DE VOLGENDE LOPER OF LOOPSTER IN DE
RUBRIEK SPOTLIGHT : David Spreutels, Marina Aerts
OK ! En met deze wens ik jou nog vele jaren loopplezier in onze club………
Patrick.D
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RESULTATEN
SCOTT-2-RUN – Regelmatigheidscriterium
Wedstrijden
Datum

Vertrek

Gemeente

Organisatie

Km

zondag 20 maart 2011
zaterdag 26 maart 2011
zondag 17 april 2011
maandag 25 april 2011
vrijdag 6 mei 2011
zondag 15 mei 2011
zondag 12 juni 2011
zondag 26 juni 2011
zondag 7 augustus 2011
maandag 15 augustus 2011
zaterdag 20 augustus 2011
zondag 4 september 2011
zaterdag 1 oktober 2011

15:00
15:00
11:00
15:00
20:00
15:00
10:30
15:30
15:00
14:00
16:00
16:00
15:30

Tervuren
Vilvoorde
Perk
Erps Kwerps
Hoeilaart
Huldenberg
Sterrebeek
Machelen
Kortenberg
Zaventem
Vossem
Bertem
Steenokkerzeel

Furaloop
Parkloop Sparta
Jogging VAC
Paasmaandagjogging
Felix Sohieloop
Lentejogging
Scott loop
Jogging van MAC
Excuusjogging
Dwars door Zaventem
Voerhoekjogging
Teussersjogging
Stratenloop

16.0
12.0
12.0
12.0
11.0
11.0
15.6
10.0
12.4
21.0
12.0
10.6
10.0

Resultaten
Furaloop:

Afstand: 15950m
Aantal deelnemers: 370 (F93 – M277)

POS

Atleet

M/F

CAT

1KM

KM/H

CHRONO

49
51
102
111
114
121
122
175
200
362
363

Ramaekers Erwin
Beunckens Eef
Thijs Rudi
Keustermans Heidi
Vanden Breede Dirk
Steenhuyzen Celine
Vander Elst Alain
Feys Jean Louis
Thielemans René
Mens Ils
Dermul Patrick

M48
F2
M98
F5
M109
F8
M114
M163
M180
F88
M275

HVA17
DVA1
HVA35
DVA3
HSE51
DVB1
HVB21
HVA61
HVB41
DSE15
HVA100

4:08
4:08
4:29
4:33
4:34
4:37
4:37
4:51
5:02
6:51
6:51

14,511
14,507
13,381
13,200
13,161
12,997
12,979
12,351
11,913
8,765
8,761

1:05:57
1:05:58
1:11:31
1:12:30
1:12:43
1:13:38
1:13:44
1:17:29
1:20:20
1:49:11
1:49:14
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Parkloop Sparta:

Afstand: 11923m
Aantal deelnemers: 231 (F58 – M173)

POS

Atleet

M/F

CAT

1KM

KM/H

CHRONO

42
44
50
64
70
75
77
99

Thoré Martin
Beunckens Eef
Thijs Rudi
Collier Michael
Tastenhoye Bart
Vanden Breede Dirk
Philips Georges
Steenhuyzen Celine

M41
F2
M48
M62
M67
M70
M72
F7

HVA15
DVA1
HVA18
HVB9
HSE32
HSE34
HVB12
DVB2

04:02
04:04
04:08
04:14
04:17
04:22
04:22
04:33

14,862
14,730
14,535
14,171
14,009
13,762
13,744
13,207

00:48:08
00:48:34
00:49:13
00:50:29
00:51:04
00:51:59
00:52:03
00:54:10

Jogging VAC:

Afstand: 1000m
Aantal deelnemers: 259 (F65 – M194)

POS

Atleet

M/F

CAT

1KM

KM/H

CHRONO

37
42
48
54
89
94
104
147
155
180
188
218

Thoré Martin
Ramaekers Erwin
Thijs Rudi
Collier Michael
Salens Annelore
Philips Georges
Steenhuyzen Celine
Thielemans René
Verspeelt Axel
Denies Etienne
Beken Rika
De Breucker Els

M37
M42
M47
M52
F7
M86
F10
M130
M138
M157
F29
F41

HVA11
HVA14
HVA17
HVB8
DSE2
HVB18
DVB2
HVB31
HSE50
HVC11
DVA14
DVA18

03:48
03:50
03:54
03:59
04:16
04:18
04:22
04:42
04:46
05:00
05:03
05:28

15,789
15,632
15,385
15,088
14,035
13,959
13,720
12,743
12,601
12,016
11,893
10,976

00:38:00
00:38:23
00:39:00
00:39:46
00:42:45
00:42:59
00:43:44
00:47:05
00:47:37
00:49:56
00:50:27
00:54:40

Paasmaandagjogging:

Afstand: 11700m
Aantal deelnemers: 319 (F73 – M246)

POS

Atleet

M/F

CAT

1KM

KM/H

CHRONO

38
44
51
56
58
74
76
83
119
137
157
205
216
241

Ramaekers Erwin
Thijs Rudi
Collier Michael
Tastenhoye Bart
Beunckens Eef
Salens Annelore
Philips Georges
Steenhuyzen Celine
Vanden Breede Dirk
Feys Jean Louis
De Muylder Gerrit
Denies Etienne
Alexander David
Beken Rika

M38
M44
M50
M55
F2
F5
M71
F8
M106
M124
M140
M177
M183
F39

HVA13
HVA15
HVB6
HSE26
DVA1
DSE1
HVB10
DVB1
HSE44
HVA42
HSE55
HVC10
HVA65
DVA15

04:06
04:09
04:12
04:14
04:15
04:24
04:26
04:29
04:43
04:49
04:57
05:18
05:23
05:38

14,650
14,484
14,283
14,177
14,120
13,613
13,539
13,405
12,714
12,439
12,138
11,316
11,137
10,647

00:47:55
00:48:28
00:49:09
00:49:31
00:49:43
00:51:34
00:51:51
00:52:22
00:55:13
00:56:26
00:57:50
01:02:02
01:03:02
01:05:56
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Felix Sohieloop:

Afstand: 11200m
Aantal deelnemers: 422 (F115 – M307)

POS

Atleet

M/F

CAT

1KM

KM/H

CHRONO

25
27
33
35
44
50
52
66
70
77
81
125
175
215
222
227
231

Thoré Martin
Ramaekers Erwin
Tastenhoye Bart
Beunckens Eef
Thijs Rudi
Collier Michael
Lechat Louis
Wittebols Steven
Vanden Breede Dirk
Philips Georges
Steenhuyzen Celine
Salens Annelore
Verspeelt Axel
Thielemans René
Beken Rika
Denies Erwin
Denies Etienne

M25
M27
M33
F1
M43
M49
M51
M64
M68
M74
F4
F10
M160
M193
F23
M203
M206

HVA8
HVA9
HSE21
DVA1
HVA11
HVB6
HVA14
HSE35
HSE36
HVB10
DVB4
DSE3
HSE71
HVB32
DVA9
HSE87
HVC10

03:54
03:55
03:58
04:00
04:03
04:05
04:07
04:13
04:15
04:18
04:19
04:32
04:47
05:01
05:02
05:03
05:08

15,389
15,308
15,135
14,994
14,791
14,689
14,561
14,237
14,132
13,932
13,884
13,215
12,526
11,971
11,901
11,866
11,701

00:43:40
00:43:54
00:44:24
00:44:49
00:45:26
00:45:45
00:46:09
00:47:12
00:47:33
00:48:14
00:48:24
00:50:51
00:53:39
00:56:08
00:56:28
00:56:38
00:57:26

Lentejogging:

Afstand: 10720m
Aantal deelnemers: 257 (F75 – M182)

POS

Atleet

M/F

CAT

1KM

KM/H

CHRONO

26
32
33
39
48
71
77
88
98
115
137
150
170

Ramaekers Erwin
Wittebols Steven
Thijs Rudi
Beunckens Eef
Vanden Breede Dirk
Thoré Martin
Steenhuyzen Celine
Salens Annelore
Feys Jean-Louis
Verspeelt Axel
Beken Rika
Thielemans René
Denies Etienne

M26
M32
M33
F1
M46
M65
F8
F11
M85
M96
F23
M125
M140

HVA10
HSE17
HVA13
DVA1
HSE26
HVA21
DVB2
DSE4
HVA31
HSE39
DVA7
HVB22
HVC11

03:52
03:59
03:59
04:01
04:08
04:18
04:22
04:29
04:34
04:41
04:50
04:54
05:02

15,511
15,075
15,057
14,947
14,508
13,942
13,753
13,400
13,188
12,821
12,401
12,218
11,904

00:41:28
00:42:40
00:42:43
00:43:02
00:44:20
00:46:08
00:46:46
00:48:00
00:49:02
00:50:10
00:51:52
00:52:31
00:54:02

Scott loop:

Afstand: 15600m
Aantal deelnemers: 259 (F64 – M195)

POS

Atleet

M/F

CAT

1KM

KM/H

CHRONO

22
28
35
39
40
43
79

Ramaekers Erwin
Beunckens Eef
Thijs Rudi
Tastenhoye Bart
Collier Michael
Vanden Breede Dirk
Steenhuyzen Celine

M22
F1
M34
M38
M39
M42
F7

HVA9
DVA1
HVA15
HSE17
HVB5
HSE19
DVB2

04:01
04:08
04:12
04:13
04:13
04:15
04:31

14,920
14,542
14,312
14,221
14,207
14,118
13,292

01:02:44
01:04:22
01:05:24
01:05:49
01:05:53
01:06:18
01:10:25
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103
106
111
120
137
141
220

Spruyt Philippe
Salens Annelore
Feys Jean-Louis
Philips Georges
Beken Rika
Verspeelt Axel
De Breucker Els

M92
F12
M98
M105
F20
M121
F45

HVA37
DSE6
HVA40
HVB20
DVA8
HSE40
DVA18

04:41
04:42
04:44
04:48
04:54
04:56
05:46

12,790
12,749
12,654
12,494
12,230
12,198
10,415

01:13:11
01:13:25
01:13:58
01:14:55
01:16:32
01:16:44
01:29:52
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20KM DOOR BRUSSEL – zondag 29 mei 2011
Naam
Beunckens Eef
Tastenoye Bart
Vanden Breede Dirk
Steenhuyzen Celine
Collier Michael
Sedami Sylvain
Feys Jean-Louis
Verspeelt Axel
Dejaeghere Roland
De Haes Carine
Van Damme Philippe
Trappeniers Kris
Verboven Luc
De Breucker Els
Remon Katleen
Blasig Ludwig
Bels Annemie
Timmermans Johan
Desmet Erna
Alexander David
Van Acker Yvon
Rijckbosch Martine
Vanaudenrode Sophie
Hoekstra Pieter
Versauw Thiery
Viterbo Celia
Charlier Marc
Borkin Ivor
Mens Ils
Thijs Rudi
Dermul Patrick
Kuepper Thomas

Tijd 20km
1.23.12
1.29.16
1.29.24
1.30.01
1.30.15
1.30.36
1.38.04
1.44.32
1.46.45
1.46.58
1.53.24
1.54.24
1.56.12
1.57.40
1.58.15
1.58.56
2.00.58
2.01.21
2.02.11
2.03.06
2.03.26
2.03.56
2.04.26
2.06.45
2.06.49
2.09.03
2.12.54
2.20.21
2.42.41
2.42.42
2.42.44
2.47.05

Borstnummer
146
15482
145
1777
12052

16410
1171

25549
23573
13951
9167
23602
17094

14436
24851
25447
15886

14195

Opmerking: Rudi Thijs en Patrick Dermul bij Ilse Mens gelopen…

De deelnemers aan de start
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Viterbo Celia en De Breucker Els, de 2 coaches

Beunckens Eef vlakbij de finish, als eerste
Fura-lo(o)p(st)er!

De familie Verboven loopt voor het goede
doel. Luc en Annemie met hun 3 kinderen
Jelle, Wannes en Charlotte.

Patrick Dermul, ergens ‘onderweg’
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Bart Tastenhoye

Dirk Vanden Breede

Michael Collier

Johan Wijnants

Yvon Van Acker

Rudy Thijs

Erna Desmet

Celia Viterbo

Ils Mens
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Pieter Hoekstra

Roland Dejaeghere

Carine De Haes

Martine Rijckbosch

Sophie Vanaudenrode

Ludwig Blasig

Celine Steenhuyzen

Eef Beunckens
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MIJN EERSTE MARATHON
Mijn eerste Marathon, hoe begin ik daar nu aan ???

In december 2011 zal ik mijn 2de jaar aangesloten zijn bij de club en na het eerste ˝Scott 2 Runseizoen˝ rond oktober vorig jaar had ik een goed gevoel over mijn beleving van de loopsport, de
vooruitgang in de persoonlijke resultaten bij intensievere trainingsarbeid en het clubgevoel. Dit laatste
is iets wat voor mezelf en mijn 2 vrienden co-ex-voetballers Gerrit en Christophe ook een grote rol
speelt omdat we dit nu eenmaal gewoon zijn van het teamverleden.
Tijdens het seizoen hadden we in de kantine van Diependal meermaals de leuke en soms
indrukwekkende verhalen kunnen horen van de lopers die reeds marathons liepen, waarvan een
aantal toch met zeer goede resultaten. Door deze resultaten begon het idee van ooit zelf een
marathon te lopen meer en meer te spelen, maar dan hadden we nooit langer gelopen dan de 20km
van Brussel. Na veel overwegen hakten we begin november de knoop door en kozen als 1ste
marathon voor de DVV Antwerp Marathon op 17 april. Niet te ver rijden, vrij vlak parcours en
herkenbare wegen. Ideaal dus om eens te proeven van die hogere categorie wedstrijden. Maar hoe
beginnen we daar nu aan?
Internet, verzamelpunt van alle hedendaagse kennis, zou ons wel helpen. Aangezien het Furaseizoen
op dat ogenblik stil lag, konden we ook geen tips vragen aan andere Furalopers. Na enkele uren
zoeken vond ik de Asics website (www.myasics.be). Hier gaf ik een doel in (Marathon Antwerpen),
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een beginniveau, een streeftijd (ik koos voor 3u30) en een datum waarop ik de trainingen wilde
beginnen. Uit al deze parrameters verkreeg ik dan een mooie planning die ik, na hem een eerste keer
doorgelezen te hebben, heel ambitieus vond in combinatie met een normaal familieleven. Ik besliste
dan ook meteen mijn vrouw in te lichten over mijn plannen en de tijdelijke consequenties die hierbij
zouden komen kijken. Gelukkig viel mijn trainingsperiode in het winterseizoen zodat er niet te veel
afzeggingen voor feestjes en restaurantjes gevolgd zijn.
Fase 1 (beslissing, planning en mededeling aan de betrokkenen) was hiermee afgerond en fase 2
(opbouwtraining) kon nu voor mijn part niet snel genoeg beginnen. Midden november begon ik mezelf
terug een 2 à 3 trainingen/week op te leggen om begin december naar 4 trainingen per week te gaan.
Mijn planning van Asics stipuleerde de afstand, de snelheid en zelfs de aanbevolen hartslaggrenzen
voor al mijn trainingen. De planner in mij probeerde dit dan ook zo goed mogelijk op te volgen. Eind
december was al meteen een test voor mijn doorzettingsvermogen door de hevige sneeuwval en de
eindejaarsfeesten, maar ik doorstond de periode met brio en liet zonder moeite en met veel overgave
de glaasjes teveel achterwege. Mijn schema kwam niet in gevaar en ik voelde mijn conditie verbeteren
met de week. Uit dat gevoel haalde ik de nodige energie om steeds weer met plezier de schoenen
aan te binden voor de volgende training. Ik kocht me enkele hulpmiddelen zoals Ipod, hoofdlamp,
gsm-zakje, bevoorradingsriem en flikkerlichtjes om gezien te worden op donkere weekavonden met
slecht weer. Hierdoor bleven de eenzame trainingen steeds aangenaam en kon ik om eender welk uur
vertrekken. Zo moest ik eind januari een 18km training lopen op een maandag, maar ik kwam pas laat
thuis van het werk. Na iets gegeten te hebben en nog enkele huishoudelijke taken te hebben
uitgevoerd, vertrok ik dan maar om 23u15 voor mijn geplande training. Het was bijna 1u voor ik thuis
mijn welverdiende douche nam en mijn vrouwtje hoorde zeggen dat ze me voor gek verklaarde.
Januari zorgde in mijn schema dat ik op regelmatige basis de juiste afstanden liep en in februari en
maart werden het aantal kilometers per week opgedreven. Ik miste wel eens een training van mijn
schema of paste de dagen wat aan, maar al bij al hield ik vrij goed vol op deze manier. Toen de
trainingen met de Furalopers terug begonnen waren, had ik bij iedere training een goed gevoel over
mijn conditiepeil. Ik werd hierdoor ook mentaal sterker en alsmaar meer zeker dat ik die marathon wel
zou kunnen uitlopen. Alleen over de snelheid om mijn eindtijd te halen was ik helemaal nog niet zeker
op deze afstand. Al mijn langere trainingen (25-34km) waren aan een lager tempo geweest en ik had
me na iedere training wel moe gevoeld, waardoor ik twijfelde of ik de extra kilometers én de extra
snelheid wel zou halen.
Intussen kreeg ik geruststellende woorden van de Furalopers die het kunnen weten. Zij analyseerden
soms meer dan ik mijn vormpeil en de snelheid en zagen me geen probleem hebben om 3u30 te
halen. De bevestiging voor mezelf kwam er bij de Furaloop, de eerste van het nieuwe Scott-2-Run
seizoen. Ik had me voorgenomen om me te testen en voluit te gaan op de 16km lange, maar vooral
zware loop. Ik deed beter dan ik had gehoopt en kreeg zo het zelfvertrouwen om mijn laatste maand
trainingen en de volgende Scott-2-Run wedstrijd in Vilvoorde te lopen met veel plezier. Ook deze
wedstrijd was goed, waardoor ik me echt klaar voelde voor het grote werk op 17 april.
Toen het schema in de laatste 2 weken het aantal trainingen afbouwde, moest ik me echt inhouden
om niet te gaan bijtrainen en sneller te lopen. De energie was er, daar was geen twijfel over.
De dag van de marathon had ik goed voorbereid aan de hand van tips uit de club en internet. Het
weer was ook ideaal voor een goeie marathon. D-day was gekomen. Enkele supporters gingen me
opwachten op het parcours en aan de aankomst. Ik was helemaal niet zenuwachtig, maar eerder
ongeduldig voor vertrek en had me voorgenomen om de ballon van de 3u30 voor te blijven en zo dus
reserve op te bouwen voor een zwakker moment dat ik eventueel zou krijgen na de 30km-barrière.
De marathon ging van start op linkeroever en liep door de Waaslandtunnel naar Antwerpen Zuid,
Hoboken, Wilrijk, Berchem, Borgerhout en Deurne om aan te komen op de prachtige Grote Markt. Van
begin tot einde wordt er geapplaudisseerd langs de kant, staan er mensen met spandoeken om je aan
te moedigen, is er begrip en sympathie van de automobilisten die moeten wachten om door te rijden.
Regelmatig zie je ook mensen die muziek maken langs de kant, stukjes appelsien of klontjes suiker
uitdelen aan de lopers. Met andere woorden een gezellige sfeer langs een parcours dat zeker de
moeite waard is als bezichtigingsroute voor Antwerpen. Een aanrader.
Met mijn prestatie ging het vlot tot km 34 en vanaf daar was het nog een goede 8 km op de tanden
bijten. Niet op het vlak van uithouding, maar vooral qua gevoel van de spieren, botten en voeten.
Aangezien ik tot op dat punt al geslaagd was in mijn opzet om de ballon achter mij te houden kon ik
wat vertragen en regelmatig eens achterom kijken. Geen ballon te zien, schitterend. Op km 38 kwam
er een mevrouw naast mij fietsen en begon met mij te praten. Eerst dacht ik, laat mij gerust, ik heb
geen adem om te praten, maar nadat ze 2 minuutjes naast me reed en me wat oppepte voelde ik me
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weer veel beter. Door te praten was ik, vermoed ik, niet meer geconcentreerd op mijn kleine kwaaltjes
en kon ik weer een tandje bijsteken. Bij het afdraaien naar de Grote Markt hoorde ik de speaker 3u25
afroepen. Ik was niet alleen onder mijn streefdoel gebleven, ik had er ook nog eens een goede 4
minuten af gedaan. Toen ik mijn supporters zag staan en mijn zoontje kon vastnemen aan de
aankomstzone was mijn dag al volledig geslaagd. En hiermee de voorbij 4 maanden trainingsarbeid
ook ineens. Hiervoor deed ik dit met veel plezier.
Het zal jullie na het lezen van dit artikel niet verwonderen dat ik volledig gewonnen ben voor het lopen
van een marathon. Ik ben op dit ogenblik dus weer aan fase 1 voor een volgende marathon. Ik weet
nog niet wanneer en waar, maar ik kijk er al naar uit om dit alles nog eens te mogen meemaken. Door
het goede vormpeil na de trainingen voor de marathon lopen de wedstrijden voor Scott-2-Run ook
veel beter dan vorig jaar. Ik loop sneller, ben nooit doodop na een wedstrijd (of het zou van de hitte
moeten zijn zoals in Erps-Kwerps) en kan nog een tandje bijsteken in de laatste kilometers
Aan diegenen die twijfelen over al dan niet eens een marathon lopen kan ik volgende tips geven.
Doe het!, maar plan goed, zet door tijdens de trainingen en hou tijdens je trainingsfase rekening met je
lichaam zonder je trainingsarbeid hierdoor op te geven. Leg de lat voor je eerste marathon niet te
hoog.
Volgens mij kan ieder getraind loper een marathon lopen mits de juiste voorbereiding.
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FURA GOES ROYAL (PART II)

Na enkele weken niets van onze ‘Coureur Royal’ Laurent gehoord te hebben - ik moet toegeven dat ik
hem net als veel van mijn medelopers vaak miste op mijn zondagochtendse joggings - kreeg ik kort
na nieuwjaar een sms’je van ‘Lo’.
‘Terug acht kilo erbij – te veel foie gras et Sauternes bij onze Filip en Mathilde – pikken we de draad
weer op’?
Kort en krachtig antwoordde ik: ‘oké, zondag 9.15u aan sporthal Diependal’. Een prinselijke smiley
bevestigde onze afspraak, en inderdaad, die zondag zette zijn steun en toeverlaat Yuri hem met de
immer fonkelende prinselijke limousine netjes op tijd af aan het - vanwege wegwerkzaamheden nog
steeds moeilijk te bereiken - Diependal.
Wat volgde was een innige omhelzing voor mij, een hartelijke en vaste handshake voor de mannelijke
Furaleden. Onze dames hadden het voorrecht om allemaal een trio van prinselijke bisous in
ontvangst te mogen nemen.
Ik bedacht bij mezelf dat het jammer was dat De Rode Loper of Royalty niet aanwezig was om dit
aandoenlijke schouwspel te filmen. Het zou Vlaanderen een stukje toptelevisie opgeleverd hebben.
De goede raad van ondervoorzitter Harry blijkbaar nog niet vergeten, begon hij zich op zijn toch wel
zeer typische en onnavolgbare manier op te warmen: armen langgestrekt voor zich uit, de knieën
totaal a-ritmisch tot bijna onder zijn oksels optrekkend en tegelijkertijd het hoofd heen en weer
knikkend als was hij een hongerige graankip.
Het tafereel was nog steeds even hilarisch en komisch als voor de winterstop. Zijn motoriek leek niet
voor de volle honderd procent correct afgesteld maar daar waren we bij de Furalopers ondertussen al
gewend aan geraakt.
Mijn bewondering voor de prins steeg nog maar eens naar een volgend niveau. Ondanks zijn (door
het té nauwsluitende Pumasportpak - Patrick Tiger zal blij geweest zijn - onmogelijk te verdoezelen)
extra kilootjes beet hij door en legde hij, weliswaar helemaal achterin het peloton en vermoedelijk de
hele tijd boven zijn overslagpols lopend, het hele traject af.
De knalrode tint op zijn wangen bij aankomst zou zelfs een overrijpe tomaat groen doen uitslaan van
jaloezie, maar onze prins herstelde wonderwel en na enkele minuten uitpuffen op het aftandse muurtje
voor de sporthal stelde hij voor om samen een glas te gaan drinken. “Le verre d’amitié éternelle”,
noemde hij het.
“Tournée générale” waren de eerste woorden die Laurent vervolgens sprak. Hij vertelde dat zijn
dotatie met een aanzienlijk bedrag opgetrokken was voor 2011 en het er dus best afkon.
Dat dit wel eens het laatste jaar van dotaties zou kunnen zijn voor de prins was op dat moment nog
totaal niet aan de orde.
“Het kan verkeren” waren gevleugelde woorden van Bredero! Zo ook voor de genereuze en van harte
gegunde dotatie die de prins jaarlijks toebedeeld krijgt van alle Belgische belastingbetalers.
Dat ik daar, door de beslissing van de prins met betrekking tot het al dan niet maken van een reis naar
Congo en Angola grondig te beïnvloeden, mee aan de basis van lag is best bizar.
Enkele weken nadat Laurent de jogdraad weer opgepakt had, bleven we op woensdagavond net iets
te lang plakken aan de toog van de onlangs heropende Keizerskroon op de Markt in Tervuren. Het
werd een topavondje om niet vlug te vergeten.
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De eerste scoop die de prins me gaf was dat zijn rijbewijs die middag door een overijverige en
hoogstwaarschijnlijk overgefrustreerde agent ingetrokken was omdat hij in de Vleugattunnel ocharme
82 kilometer per uur reed in plaats van de toegestane 50.
Hij zou Yuri in het vervolg beter de opdracht kunnen geven om de lenzen van de flitspalen tijdig af te
dekken met een stok, dan zou hij zich daar toch al geen zorgen meer om moeten maken
Claire was helemaal niet gediend geweest met dat Schumacheriaans gedrag, want ze had immers
haar afspraak in het beautycenter van het gezin Liébart-Pfaff moeten afzeggen om de kinderen van
school op te halen in zijn plaats.
Ook de gehandtekende foto van haar jeugdidool Jean-Marie zag ze door haar gelandmeterde
prinsessenneus geboord.
Enkele glazen en vier porties paprika borrelnootjes later vertelde Laurent me dat hij de week ervoor
een uitnodiging had gekregen om in het kader van zijn voorzitterschap van de VZW Stichting Prins
Laurent, (hij noemde het zelf steevast zijn ‘Winstgevende Vereniging Zonder doel’) naar Congo te
reizen.
Er werd een zeer belangrijk ogende bijeenkomst georganiseerd rond ‘duurzame ontwikkeling’ en
vermits hij daar sinds mensenheugenis een diepzwart geblakerd Afrikaans boontje voor had...
In eerste instantie wees ik Laurent op de vermoedelijke gevoeligheid bij de politiek en de publieke
opinie van zijn eventuele trip naar onze ex-kolonie waar er binnenkort verkiezingen gepland zijn.
Laurent benadrukte, nog drie blonde Leffe’s verder, dat hij totaal geen politieke intenties had met de
trip en dat het een volledig persoonlijke reis was.
“In dat geval moet je misschien toch maar overwegen om er heen te gaan” was mij al te naïeve
conclusie en aanbeveling.
Zijn reis veroorzaakte inderdaad een (door het slechts bij mondjesmaat aan het licht komen van de
exacte feiten nog versterkte) tsunami aan allerhande gedonder voor de prins, gaande van
parlementaire vragen van zowat alle politieke fracties tot allerlei polls op nieuwssites. Pauvre Prince!
Of dan toch ook weer niet. Wat Laurent mij in de Keizerskroon immers niet had verteld was dat
president Kabila himself zijn hotelkosten zou betalen en dat de niet onbesproken “topondernemer”
Georges Forest zijn privéjet ter beschikking had gesteld om de reis te maken.
Sedert het publiek op de hoogte kwam van de ware toedracht van zijn Congoreis heb ik Laurent niet
meer gezien of gehoord. Ook mijn vele telefonische oproepen en sms’jes beantwoordt hij niet.
Enkele weken geleden zag ik zijn bodyguard en toeverlaat Yuri bij bakkerij De Kimpe. Hij vertelde me
dat de prins wel twaalf kilo is afgevallen van verdriet, niet meer buitenkomt en zit te verkommeren in
zijn residentie.
Beste Laurent, hopelijk vind je snel de moed om het clubblad en deze oproep namens alle Furaleden
te lezen.
Gooi je schaamtegevoelens overboord, trek je met nationale driekleur getooide loopschoenen
opnieuw aan, maak het Zoniënwoud opnieuw onveilig en pik de draad van je leven terug op!
Ook zonder dotatie zal je het wel redden. Je kan misschien je memoires schrijven?
Mocht je daarbij een copywriter nodig hebben: je weet me te vinden. Mijn nummer is nog steeds
hetzelfde!
PS: dit verhaal is volledig fictie. Alle mogelijke gelijkenissen met bestaande personen, edellieden of
gebeurtenissen berusten op louter toeval.
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FURAKOLDER

Ik werk al jaren op de luchthaven en kom daar soms hilarische eigennamen tegen.
Tijd om die eens aan de grote klok te hangen. Hier gaan we dan. Het zijn echt bestaande namen!
Bretelle Denis (zijn broek zal nooit op zijn knieën zakken)
Kalfsvel Wim (aaibaarheidsfactor?)
Jammer Daniel (is waarschijnlijk een ongelofelijke optimist)
Gamba Vincent (als die nu eens met madame scampi zou trouwen)
Lotto Nicola (zou diene al eens gewonnen hebben?)
Hassdenteufel Ilka (haat den duivel!)
Vandatte Isabelle (toch als ze zwanger is!)
Skrabl Peter (altijd hetzelfde spelletje moeten spelen?)
Kut Anna (geen commentaar)
Gangster Wolfgang (loopt toch vrij rond)
Zo deze keer kort en hopelijk krachtig
Jan
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HISTORIA

Marathonkoorts greep Antwerpen op 30 mei 1969
Derek Clayton opende Kennedy-tunnel met wereldrecord
Niet aleen in Berlijn,Londen of Rotterdam werd ooit het wereldrecord op de Marathon gelopen. Ook
België heeft de eer gehad om deze prestatie op zijn naam te hebben. De Australiër Derek Clayton liep
op 30 mei 1969 op de vooravond van de officiële opening van de Kennedytunnel de eerste Antwerpse
Marathon in een recordtijd, toen de snelste chrono ooit over deze afstand. In een tijd van 2H08.33. De
prestatie was zo indrukwekkend, de belangstelling zo groot dat in Antwerpen het gevoel bleef hangen
dat men dit nog vaak moest overdoen. Zonder Clayton, de weerklank van zijn prestatie en dat
enthousiasme, was het misschien bij die ene uitgave gebleven. Als we het opzet van die Marathon
aan de huidige normen toetsen, dan is het haast ongelooflijk wat toen verwezenlijkt werd. Een
gelijkaardig deelnemersveld zou momenteel miljoenen kosten. Er waren 23 buitenlanders uit vijftien
landen. Derek Clayton was op dat moment al de “wereldrecordhouder”met 2h09.36 die hij op 3
december 1967 in Fukuoka(Japan) had gelopen. Hij was daarmee ook in 1969 nog steeds de enige
atleet die de Marathon in minder dan 2h10 had afgelegd. De Brit Jim Alder was Marathonkampioen
van het Gemenebest. Met de Engelsman Jim Hogan,onze landgenoot Aureel Vandendriessche en de
Hongaar Gyula Toth stond bovendien het complete podium van de Europese kampioenschappen van
Boedapest 1966 aan de start. En de Japanner Akyo Usami behoorde tot de toptien aller tijden.
In die dagen genoot Antwerpen van de feestelijke sfeer. Maandenlang was de bouw van de tunnel en
de ring op de voet gevolgd. De techniek die bij de bouw van de tunnel werd gebruikt, was vrij
revolutionair. Omdat er niet gegraven werd. Het hele bouwsel werd a.h.w. in 7 blokjes neergelaten.
Het waren de Marathonlopers die de tunnel opende nog voor er één wagen was doorgereden. Een
<<vooropening<< die kon tellen en die een feestelijk weekeinde inluidde. Ook toen was er een
vuurwerk in Antwerpen. Een <<gewoon>> vuurwerk. De feestelijkheden werden met een dubbele
sportactiviteit ingezet: de Marathon en de voetbalwedstrijd tussen het versterkte Beerschot en F.C
Bologna. De start van de Marathon werd een kwartier voor de wedstrijd in het Olympisch stadion van
Beerschot gegeven. De atleten liepen vanop het Kiel een eerste keer door de tunnel,maakten een
grote lus op de Linkeroever en keerden door de tunnel terug naar het Beerschotstadion. De timing
was zodanig opgemaakt dat zij daar hun rondje draaiden tijdens de rust van de voetbalwedstrijd. De
spelers kwamen echter buiten uit hun kleedkamers om de lopers aan te moedigen. Vanuit het stadion
ging het dan richting Merksem tot het keerpunt aan de Schijnpoort. Naar de aankomst toe klopte de
timing niet helemaal. Zelf de grootste optimist had immers geen wereldchrono voorzien, zodat
scheidsrechter Robert Schaut de match die op 1-1 eindigde dan maar iets te vroeg affloot.
De spelers stonden bijgevolgd nog op het terrein toen Clayton het stadion binnenliep. De 15.000
toeschouwers gaven de Australiër een staande ovatie, omdat de menigte intussen ook al op de
hoogte was gebracht van de tussentijden en ervan verwittigd was dat de man op weg was naar een
nieuw wereldrecord. Hij was nochtans na een afwachtend wedstrijdbegin al van in de negende
kilometer alleen voorop gaan lopen. Hij kende naar eigen zeggen slechts één zwak moment, rond de
ste
40 kilometer. Met het record binnen zijn bereik vond hij echter de nodige kracht om door te gaan.
Ook al omdat langs de weg opvallend veel publiek was opgedaagd. De Antwerpenaar die graag
inspeelt op echt grote evenementen,had blijkbaar voelen aankomen wat hierop til was: topsport van
de zuiverste soort, want Clayton kneep met zijn (2h08.33) meer dan een volle minuut van zijn vorige
recordtijd. De Japanner Usami verbeterde zijn persoonlijk record op ruime afstand van de Australiër
ook aangezienlijk tot 2h11.27, goed voor de toenmalige derde plaats op de wereldranglijst. In de
schaduw van de <<grote>> vochten Maurice Peiren (de vader van Els Peiren),Beerschotter Sylvain
Simons en Olse’er Prospeir Slachmuylders voor de Belgische titel. Op een bepaald moment telde
Simons twee minuten voorsprong op Peiren,maar de Brusselse routinier kwam terug; ging de twee
anderen voorbij en pakte de titel met een zesde plaats.
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De lopers genoten van vrijwel ideale omstandigheden. De start werd gegeven om 19.35 u. In de loop
van de namiddag was er een onweersdreiging geweest. Elders had het ook wat geregend, maar op
het ogenblik van de wedstrijd was het haast windstil. (Daags nadien moesten zeilwedstrijden voor de
Nederlandse kust worden afgelast wegens gebrek aan wind) en fris genoeg. De omloop was haast zo
vlak als een biljart, tenzij de helling in en uit de tunnel. Winnaar Derek Clayton was in zijn nopje met
zijn prestatie. Hij vond het enkel jammer dat hij niet had kunnen lopen tegen Gaston Roelants. De
Australiër zat trouwens niet verlegen om een boude uitspraak: <<Roelants was bang>> zij hij. Gaston
bleef weg uit Antwerpen omdat hij zich wilde toeleggen op de Marathon van de Europese
kampioenschappen later op het jaar. En met succes, want hij werd daar tweede. Clayton had twee
weken voordien nog een Marathon in Ankara gelopen. Op het moment van zijn prestatie in Antwerpen
was hij 26jaar. Hij was ongehuwd en toen nog werkzaam als burgerlijk ingenieur in Melbourne. Hij was
goed bevriend met Ron Clarke, toenmalig wereldrecordhouder op de 5000 en 10.000 meter. Ze
konden lopen die <<Aussies>>! Het initiatief en financieel risico voor het organiseren van deze
Marathon kwam van Gazet van Antwerpen met de medewerking van Koningklijke Beerschot V.A.V.
Uiteraard kwamen de organisatoren soms voor verrassende situaties te staan. Zo waren ook twee
Tunesiërs uitgenodigd: El Hammani en Khemassi. Er kwam echter weinig nieuws over hun afreis uit
Tunis. Tot bleek dat ze bij een tussenlanding in Rome vastzaten tengevolge van een staking in Italië.
Uiteindelijk kwam het bericht dat ze daar de dag van de wedstrijd zelf konden vertrekken en om 17 uur
aankomen in Zaventem. De start van de Marathon was om 19.35u. De organisatore hebben de
jongens dan maar vriendelijk verteld dat ze beter helemaal niet kwamen.
De Japanner Usami was tot één uur voor de start zoek. De bus die de atleten naar de start moest
brengen stond tevergeefs voor het hotel te wachten. Nadat het hele hotel overhoop was gezet, bleek
dat de Japanner rustig zijn drankjes voor onderweg in de keuken zat klaar te maken en zich nadien in
een stil hoekje had teruggetrokken voor een gebed. Intussen hadden de organisatoren al zowat de
halve Japanse kolonie van Antwerpen opgebeld. De Keniaan James Wahome speelde het dan weer
klaar na een bad in zijn Hotel de kraan te laten lopen. Zodat het een paar uur later al tot op de tweede
verdieping begon te druppelen. James werd gewekt en uit zijn drijfnatte kamer en overgebracht naar
een andere slaapgelegenheid, waar hem duidelijk werd gemaakt hoe je een badkraan dichtdraait…
Avonturen die op die vrijdagavond vergeten en vergeven waren na de stunt van Derek Clayton en het
overweldigend succes van die eerste Antwerpse Marathon, nu net 42 jaar geleden…..
PATRICK. D
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KEN JE LOOP-PICTO’S

Pictogrammen zijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken, ze zeggen ons wat en hoe. Vele
pictogrammen zijn gekend, maar ken je eigenlijk wel de picto’s van het lopen ?

loopwedstrijd in bosrijk gebied, GPS meenemen

opgepast voor de valkuilen !

sexy loopoutfit niet wenselijk

laatkomers worden gediskwalificeerd

wachten op het startschot niet nodig

startnummer 1 neemt deel, geen schijn van kans dus !

beurt afwachten voor afhaling nummer

verboden achter de poesjes te lopen

pousset mogelijk op het parcour
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verboden te zagen tegen je medelopers

bij vuur, harder lopen gewenst

organisatie niet verantwoordelijk voor uitschuiven

organisatie voorziet mogelijkheid tot opwarmen

hoog oplopende spanning tijdens laatste wedstrijdgedeelte

boomwortels op de omloop

gevaarlijke konijnenpijpen

bij sneeuwval wordt er niet gestrooid

verboden je hielen op te heffen

gemengde douches, chaos mogelijk !

help je tegenstander bij het bergop lopen
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enkel start-to-runners toegelaten

aankomstlijn in zicht, vertragen mag niet meer

alternatieve aankomst

Eric Taelemans.
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LOOPSCHOENEN onder de loep
Achter elk groot merk schuilt een verhaal!
Adidas
Adidas is de samentrekking van Adi Dassler, de naam van een kleine Duitse schoenmaker, die in de
jaren ‘20 met zijn broer Rudolf schoenen met spijkers vervaardigde voor atleten. Na de Tweede
Wereldoorlog kregen de broers ruzie en gingen ze elk hun eigen weg. Adidas ontstond in 1948,
samen met het bekende logo: de drie strepen.
Het merk zou een ongelooflijk wereldsucces worden. In het Russisch is het woord Adidas zelfs
synoniem geworden voor sportschoenen.
Asics
Het merk Asics werd vlak na de oorlog gecreëerd door de Japanner Kihachiro Onitsuka. Het merk is
niets anders dan de afkorting van ( Anima Sana In Corpore Sano ) of “een gezonde ziel in een gezond
lichaam”.
Dit lijkt wel heel sterk op de spreuk van de Romeinse dichter Juvenal: “Mens Sana In Corpore Sano”
of “ een gezonde geest in een gezond lichaam”. De afkorting MSICS zou echter niet zo goed gebekt
hebben, vandaar de kleine aanpassing.
Brooks
Brooks was de meisjesnaam van de echtgenote van Morris Goldenberg die het bedrijf in 1914
oprichtte.
Eigenlijk heette zij Bruchs maar dat was voor de Amerikanen veel te moeilijk om uit te spreken. Het
bedrijf dat gevestigd is in Bothell in de staat Washington begon met het maken van modellen bedoeld
voor het baden. Daarna volgden baseball-, voetbal- en tot slot ook de loopsport.
Diadora
In 1948 zocht de Italiaan Marcello Danieli een naam voor zijn sportschoenen. Een vriend raadde hem
Diadora aan, afgeleid van het Griekse diamètre-dora. Het betekent “door middel van geschenken”. De
naam zegt het allemaal: delen, respect, vertrouwen en vrijgevigheid.
Fila
Dit is de achternaam van twee Italiaanse broers die het merk in 1911 oprichtten. Dat gebeurde in
Biella aan de voet van de Alpen. In het begin beperkten zij zich tot het maken van stevige kledij voor
de bergbewoners. Nadien investeerde Fila in de sport met het gekende succes tot gevolg.
Mizuno
De naam Mizuno verwijst naar de Japanse ontwerper van het merk Rihachi Mizuno, geboren in 1884
in Ogaki.
Hij was een grote fan van het baseball, sport die hij op zijn achttiende had ontdekt. Hij bouwde daarna
een carrière uit als sportfabrikant en slaagde erin het familiefortuin dat verloren was gegaan tijdens de
aardbeving in zijn geboortedorp in 1891 weer op te bouwen. Voorwaar een goede keuze!
New Balance
De merknaam New Balance ( aanvankelijk New Balance Arch ) was rechtstreeks geïnspireerd op de
droom van bedenker William J. Riley. Hij was een Engelse immigrant gespecialiseerd in de productie
van orthopedische schoenen, om de bewoners van de nieuwe wereld een nieuw evenwicht te geven.
Pas in de jaren ‘30’ veroverde het merk ook de sportieve markt.

41

Nike
Op zijn Amerikaans uit te spreken als “Naïke” maar eigenlijk zouden we “Niké” moeten zeggen. De
naam van het merk dat in 1972 werd ontwikkeld door Phil Knight verwijst immers naar de godin van de
overwinning Athena Niké, in de Griekse mythologie afgebeeld met vleugels.
Dat idee van lichtheid leidde Carolyn Davidson in 1971 bij het ontwerpen van de beroemde swoosh.
Het logo van Nike: een omgekeerde horizontale komma.
Puma
Na de ruzie met zijn broer Adi ontwikkelde Rudolf Dassler zijn eigen merk. Hij koos voor de naam
Ruda die hij nadien veranderde in de naam Puma. De legende wil dat hij een grote dierenvriend was,
met een voorliefde voor grote katten. Hij dacht dat de kwaliteiten van de Poema ( snelheid, kracht, en
lenigheid ) de atleten zouden inspireren. Goed gezien!
Reebok
De stichters van dit Amerikaanse merk dat ontstond in 1958, zochten ook al inspiratie in de wildernis.
Zij lieten hun keuze vallen op de naam van een Zuid-Afrikaanse gazelle, de “ reebok”. Het logo
verwijst naar deze dierlijke afstamming. Toegegeven, u moet er wel wat verbeelding voor hebben.
Saucony
De naam komt van de rivier Saucon die door Pennsylvania in de Verenigde Staten vloeit. De
bedenkers van het merk, geboren in Kurztown waren geïnspireerd door de snelheid van de rivier en
de vlotte stroming.
De naam Saucony bleef tamelijk anoniem tot het bedrijf in 1968 werd overgenomen door Hyde Athletic
Industries.
PATRICK.D
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Stationsplein 7 3090 Overijse
Tel : 02 687 73 11(niet op zaterdag)
Fax : 02 782 27 84
E-mail : watermolensport@skynet.be
www.watermolensport.be

•
•
•
•
•
•

Sportschoenadviescentrum
Dynamische en statische voetanalyse
Aanpassingen
Technische loopkledij
Hartslagmeters
Accessoires

OPENINGSUREN:
dinsdag woensdag vrijdag : 09.00u - 12.00 u
14.00u - 18.30 u
zaterdag :
10.00u - 17.00 u
zondag maandag donderdag: gesloten
Voor loopanalyses en schoenadvies:
om optimale service te kunnen waarborgen,
gelieve tenminste 1 uur voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

GARAGE

MONTANA

Mechelsesteenweg 26 1933 Sterrebeek Tel. 02/731 5864

