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Woordje van de voorzitter
Beste leden,
Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar bij ons verloopt de ochtend na het Furafestijn altijd
wat moeizaam. In de vroege uurtjes in bed gekropen na een drukke dag en een plezante
avond. Nog even nagepraat bij een laatste glaasje met de mensen die het ultieme opruimwerk
lichter en gezellig maken. We kunnen weer tevreden terugblikken op het Furafestijn van
2010.
Bedankt lieve leden, voor jullie aanwezigheid, inzet en enthousiasme.
Op het einde van het jaar kijken we graag even terug op het afgelopen seizoen.
Heel vernieuwend dit jaar waren de alternatieve trainingen, elke eerste zondag van de maand.
Gezellig keuvelend liepen we langs mooie paadjes en verrassende sites, doorgaans zorgvuldig
uitgezocht door Julien.
Op sportief gebied werd er natuurlijk ook heel wat gepresteerd door onze leden.
Alain liep dit jaar zijn 25ste marathon! Eef eindigde andermaal als 1ste senior in het
Scott2run criterium. De trailwalkers moesten voor hun derde editie dan wel hun eerste plaats
afstaan, maar liepen dan weer hun beste tijd op de 100 km.
Ook een speciale vermelding krijgt Annelore, zij werd dit jaar Belgisch Kampioen Marathon
in haar categorie. We mogen nu wel stellen dat we heel wat goede loopsters in onze club
hebben. Als ik terugkijk naar vroegere jaren, waren vrouwen een minderheid in de club. En dé
vrouw, die zich kon meten met de mannen, was echt uitzonderlijk.
Nu lopen er elke training heel wat vrouwen mee, zelfs op woensdagavond in de donkere
wintermaanden. De sportieve emancipatie heeft ook in onze club een lange weg gegaan,
vrijwel 25 jaar nadat voor het eerst vrouwen mochten deelnemen aan een olympische
marathon (1984), lopen er bij de Furalopers bijna evenveel vrouwen als mannen.
Tot slot wil ik graag volgende nieuwe leden verwelkomen in onze club: Achak Abdellatif,
Beullens Stefaan, Dejaeghere Roland, Demeyere Inge, Feytens Steven, Gesquiere Geert,
Henrard Emmanuel, Hoymans Johan, Maesschalck Lynn, Robijns Annemie, Schoenaers
Nathalie, Simonart Tanguy, Timmermans Johan, Verreth Kathleen en Wagner Marianne.
Ik wens jullie allen heel veel loopplezier toe in 2011!
Marleen
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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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Oproeping Algemene Vergadering Furalopers Tervuren vzw
Beste Furaloper,
U wordt vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, die zal
doorgaan op vrijdag 11 februari 2011 om 20.00u in de gemeentelijke feestzaal te
Duisburg, Rootstraat, met volgende
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Activiteitenverslag van het afgelopen seizoen.
Financieel Verslag afgesloten boekjaar en Begroting door penningmeester en rekening
nazichters.
Goedkeuring rekeningen en begroting door de AV.
Kwijting aan de bestuurders en de rekening nazichters door de AV.
Aanduiding 2 leden belast met nazicht rekeningen volgend boekjaar door de AV.
Ontslag en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Bestuur.
Varia

Na een korte pauze vervolgen we met de ledenvergadering, waar volgende punten aan bod
komen
1.
2.
3.
4.

Voorstel activiteitenkalender 2011.
Oproep helpende handen voor clubactiviteiten.
Verbeterpunten en voorstellen aangebracht door de leden.
Uitslag regelmatigheidscriterium en prijsuitreiking.

Na de vergadering nodigen we jullie uit om bij te praten bij een hapje en drankje.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Kalender
18 december 2010 Aflossingsmarathon Kampenhout
19 december 2010 Fura Harrierrun
30 januari

2011 Run-Bike-Run

11 februari 2011 Algemene Ledenvergadering
6 april

2011 4de Editie Startrunning

4

Statuten Furalopers Tervuren VZW
De ondergetekenden (= stichtende leden)
1. Marleen Lemmens, Kapelweg 3 3040 Neerijse geboren op 13/12/1957 te Etterbeek
2. Els De Breucker, Oppemstraat 22 3080 Tervuren geboren op 11/06/1968 te St-Niklaas
3. Scheere Wim, Hertenbergstraat 11, 3080 Tervuren geboren op15 februari 1959 te Antwerpen
4. Anne-Marie Bels, Duisburgsesteenweg 14, 3080 Tervuren geboren op 25/03/1956 te Ukkel
5. Luc Verboven, Duisburgsesteenweg 14, 3080 Tervuren geboren op 23/07/1962 te Brussel 1000
6. Lieve Jonné, Heidestraat 16, 3080 Duisburg geboren op 8 juli 1957 te Ukkel
7. Marie Bastin, Hertenbergstraat 11, 3080 Tervuren op 21 Juli 1961 te Vielsalm
8. Alain Schiffeleers, Sint-Jansstraat 3, 3080 Tervuren, geboren op 13 mei 1965 te Sint-Truiden
9. Taelemans Eric, Peperstraat 106, 3080 Tervuren, geboren op 02 mei 1963 te Etterbeek
allen van Belgische nationaliteit en
10.Harry Janssen, Beekstraat 16 1933 Sterrebeek, geboren op 12 maart 1940 te Heeze, Nederland
van Nederlandse nationaliteit
zijn tijdens de oprichtingsvergadering van 20 november 2009 te Tervuren, overeengekomen onder
elkaar, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921,
zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Wet van 6 mei 2009,
waarvan ze de statuten als volgt hebben bepaald :
STATUTEN FURALOPERS TERVUREN vzw
HOOFDSTUK I - Naam, doel, zetel, duur.
Artikel 1
§1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Furalopers Tervuren VZW, afgekort Furalopers
VZW.
§2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van
de zetel.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3080 Tervuren, Hertenbergstraat 11, 3080 Tervuren, gelegen
in het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Artikel 3
De zetel kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur.
Artikel 4
§1 De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het joggen, het fondlopen en het wandelen en dit
zowel recreatief als in wedstrijdverband.
§2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder
meer het organiseren van loopwedstrijden en looptrainingen.
§3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van
het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of
gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
§4 De vereniging mag ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de
opbrengst hiervan besteed wordt aan de doelen waarvoor zij werd opgericht of aan een goed doel ten
voordele van verenigingen (vb tehuizen voor gehandicapten).
§5 Om het maatschappelijk doel te bereiken zal de vereniging overgaan tot het vragen van de nodige
erkenning bij de bevoegde overheidsinstanties en zich aansluiten bij toepasselijke sport
koepelorganisaties.
Artikel 5 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.
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HOOFDSTUK II - Leden
Artikel 6
§1 Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste zes bedragen.. De leden van de vereniging zijn
de ondergetekende stichters en de toegetreden leden, voor zover het lid in orde is met het lidgeld.
§2 De vereniging bestaat uit leden, die de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht
op de algemene vergadering hebben.
Artikel 7
§1 Om lid te worden van de vereniging moet men:
a)de statuten van de vereniging onderschrijven
b)aanvaard worden door de raad van bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van
bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
§2 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de algemene
vergadering op voorstel van de raad van bestuur. De bijdrage mag het bedrag van 50 euro niet
overschrijden.
Artikel 8
De rechten en plichten van de leden van de vereniging worden geregeld door het Huishoudelijk
Reglement goedgekeurd door de raad van bestuur.
Artikel 9
§1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of
overlijden.
§2 Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een schrijven aan de voorzitter. Hun
ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
§3 De leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door de raad van bestuur
bepaalde termijn niet betalen, worden geacht ontslagnemend uit de vereniging te zijn.
§4 Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel
van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden beëindigd door een
bijzonder besluit van de algemene vergadering en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Het lid van wie de beëindiging van
het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht om gehoord te worden.
§5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid,
kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de
vereniging.
Artikel 10
De leden hebben geen enkele verplichting uit hoofde van de verplichtingen van de vereniging.
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van
de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het
lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de
VZW, enz.
HOOFDSTUK III – Raad van bestuur
Artikel 11
§1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden.
§2 Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 4 jaar. Hun opdracht eindigt bij de
sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar. Leden die tussentijds bij gewone
meerderheid verkozen worden, worden benoemd voor de resterende termijn van de 4 jarige
bestuursperiode.
§3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
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Artikel 12
§1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die dienstig zijn tot verwezenlijking
tot de doeleinden van de vereniging. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig
de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist
over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip
van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren,
van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van
het opheffen van hypotheken
§2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene
vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
Artikel 13
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze
functies zijn onverenigbaar.
Artikel 14
De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover
beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid
van de raad
van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door een schrijven aan de voorzitter en/of de secretaris van de
raad van bestuur.
Artikel 15
De vereniging wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de voorzitter,
hierbij gezamenlijk optredend. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
delegeren naar één van de bestuursleden.
Artikel 16
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht
Artikel 17
§1 De raad van bestuur vergadert minstens 3 maal per jaar.
§2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. De oproeping
gebeurt schriftelijk, tenminste twee dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.
§3 De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
§4 De raad van bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
§5 Bestuursleden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door een ander bestuurslid
worden vertegenwoordigd. Ieder bestuurslid kan maximaal één volmacht dragen.
Artikel 18
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door
de voorzitter en de secretaris en bewaard worden in een speciaal register. Het verslag wordt aan alle
bestuurders bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering. Het register wordt
bewaard op de zetel van de vereniging waar de leden er inzage kunnen van nemen zonder verplaatsing
van het register. De beslissingen van de raad van bestuur worden aan de leden kenbaar gemaakt via het
clubblad, een mededeling, op de webstek of op welke manier dan ook.
De uittreksels die moeten overlegd worden en al de andere akten worden door de voorzitter en de
secretaris ondertekend.
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HOOFDSTUK IV – Algemene vergadering
Artikel 19
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
Artikel 20
§1 De algemene vergadering zal minstens één maal per jaar in het eerste kwartaal worden
bijeengeroepen.
De voorzitter van de raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.
§2 Op schriftelijk verzoek van 1/5 van de leden van de vereniging roept de voorzitter een buitengewone
algemene vergadering bijeen, ten laatste één maand na de aanvraag hiertoe.
§3 Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De
oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering, alsook de agenda.
§4 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 21
Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door een ander lid worden
vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum één volmacht dragen
Artikel 22
Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen
waarin de wet anders bepaalt.
Artikel 23
§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die
uitdrukkelijk
op de agenda staan.
§2 Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
-de wijziging van de statuten,
-de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
-de kwijting aan de bestuurders en rekeningnazichters,
-de goedkeuring van de begroting en de rekening,
-de uitsluiting van een lid,
-de ontbinding van de vereniging,
-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
-en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
§3 Over de wijziging van de statuten en over de ontbinding van de vereniging kan de algemene
vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer tenminste 2/3 van de leden op
de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit inzake de wijziging van de statuten of inzake de
ontbinding van de vereniging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de
stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§4 In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten met een
meerderheid bedoeld in voorgaand lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden.
§5 Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden vereist ze een
meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Artikel 24
De beslissingen van de algemene vergadering worden bijgehouden in het register van de notulen en
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, en
dit binnen de
twee maanden na de algemene vergadering. Het register wordt bewaard op de zetel van de vereniging
waar alle leden er inzage kunnen van nemen zonder verplaatsing van het register.
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HOOFDSTUK V – Balans, begroting
Artikel 25
§1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
§2 Ieder jaar zal de raad van bestuur de rekening van het afgelopen jaar en zijn begroting voor het
volgende jaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorleggen en dit ten laatste zes maanden
na de afsluiting van het boekjaar.
§3 De algemene vergadering duidt minstens twee rekeningnazichters aan. Bij gebrek aan kandidaten
wordt deze taak waargenomen door respectievelijk de voorzitter en een onbenoemd bestuurslid. Bij dit
nazicht, eenmaal per jaar, mogen leden tevens inzage hebben.
HOOFDSTUK VI – Ontbinding en vereffening
Artikel 26
§1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze
vastgelegd door de wet.
§2 Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars.
De algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan het netto-actief van het
patrimonium moet worden gegeven. Deze bestemming moet in het voordeel zijn van gelijkaardige
sportverenigingen en/of goede doelen.

HOOFDSTUK VII - Niet voorziene gevallen
Artikel 27
Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal geregeld worden volgens de wet
van 27 juni 1921 en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003 en de wet van 6
mei 2009 betreffende de verenigingen zonder winstgevend oogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstgevend oogmerk en de stichtingen.
Artikel 28
Alle voorschriften van deze statuten die tegenstrijdig zouden zijn of worden met de wet, dienen ongeldig
te worden beschouwd zonder dat daarom onderhavige akte als nietig dient te worden aanzien.
HOOFDSTUK VIII – Overgangsbepalingen
Artikel 29
Het eerste begrotingsjaar loopt van datum oprichting tot 31 december van het daaropvolgend jaar.
Artikel 30
In 2012 worden er verkiezingen voor bijkomende leden van de raad van bestuur gehouden.
Artikel 31
Op de oprichtingsvergadering van de vzw zijn alle leden van de feitelijke vereniging die aanwezig zijn
stemgerechtigd.

Bankgegevens.
Furalopers Tervuren VZW, Hertenbergstraat 11, 3080 Tervuren
Rekening 979-4356858-11
IBAN BE30 9794 3568 5811
BIC
ARSP BE 22
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Huishoudelijk reglement
HOOFDSTUK I
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam FURALOPERS TERVUREN, VZW.
De voertaal is het Nederlands.
Artikel 2
De vereniging is gevestigd te 3080 Tervuren.
HOOFDSTUK II
LEDEN, TOETREDING, ONTSLAG, UITSLUITING EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN
Artikel 3
Elkeen kan lid worden van de vereniging. Hiervoor dient hij of zij jaarlijks het door het bestuur
vastgesteld lidgeld vooruit te betalen in december. De actieve leden kunnen genieten van een
verzekering indien zij zich jaarlijks houden aan de richtlijnen voorgeschreven door het bestuur van
de vereniging en samen met het lidgeld de voor deze verzekering vastgestelde premie betalen. De
opname van de leden in het ledenbestand van de vereniging gebeurt op datum dat alle voorwaarden
van hun lidmaatschap voor de eerste maal vervuld zijn.
HOOFDSTUK III
HET BESTUUR
Artikel 4
Om zich kandidaat te stellen voor een functie binnen het bestuur moet men minstens één jaar deel
uitmaken van de vereniging en stemgerechtigd zijn.
De kandidaturen voor het bestuur dienen schriftelijk, uiterlijk 15 dagen vóór de algemene
vergadering van de VZW, bij de secretaris te worden ingediend.
Artikel 5
De taken van het bestuur zijn het algemeen beheer en de werking van de vereniging.
Artikel 6
De procedure voor de verkiezingen van de leden van het bestuur gebeurt door de algemene
vergadering van de VZW.

10

HOOFDSTUK IV
REKENINGEN EN BEGROTING
Artikel 7
Alle financiële verrichtingen dienen te verlopen via één of meerdere rekeningen geopend op naam
van de vereniging bij een financiële instelling.
Indien de kastoestand het toelaat dient een deel van de beschikbare gelden op een spaarrekening te
worden geplaatst.
In geen enkel geval kunnen de fondsen eigendom van de vereniging gebruikt worden voor
speculatieve beleggingen.
Het bestuur dient elk jaar de rekening en de begroting aan de algemene vergadering van de VZW
voor te leggen.
Artikel 8
De beschikbare gelden van de vereniging kunnen onder andere worden aangewend voor:
a De administratie- en werkingskosten van de vereniging;
b De uitgaven van een ledenblad;
c De tussenkomst in vervoer- en inschrijvingskosten voor deelname aan loopwedstrijden en
clubuitstappen.
d Het dekken van de kosten voor de eigen organisaties;
e Het afsluiten van verzekeringen voor de eigen organisaties;
HOOFDSTUK V
JAARLIJKSE LEDENVERGADERING
Artikel 9
Elk jaar zal er een jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd worden voor alle leden die
normalerwijze plaatsvind onmiddelijk na de algemene ledenvergadering van de VZW. Deze
vergadering behandelt de sportieve en extra sportieve aangelegenheden van de club. Deze
vergadering behandelt niet de aangelegenheden die wettelijk door de algemene vergadering van de
VZW dienen behandeld te worden, te weten : de kwijtingen, de rekeningen, de begroting, het
aanstellen van de bestuursleden, het wijzigen van de statuten, het opheffen van de vereniging.
DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANVULLEND OP DE STATUTEN WERD
OPGESTELD EN GOEDGEKEURD TE TERVUREN.
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Start Running 4de editie.
Heb je een persoon uit je naaste omgeving die graag zijn/haar conditie wil verbeteren laat hem/haar dit
artikel lezen.
Telkens neem je voor om iets aan je lichamelijke conditie te doen. Tot nu toe is er misschien weinig
van gekomen. Er zijn altijd wel redenen om dit uit te stellen naar de volgende dag, week, maand, jaar.
De Sportdienst en de Furalopers begrijpen dat beginners soms een duwtje in de rug nodig hebben.
Daarom starten we gezamenlijk weer een project Start Running.
De eerste Start Running vond plaats in 2005. Er waren 85 inschrijvingen. Na 10 weken van 3
trainingen per week behaalden 61 sportievelingen hun diploma van de 5 km. Intussen was er een
Startrunning 2007 met meer dan 100 deelnemers en in 2009 Startrunning met 114 deelnemers.
Er waren telkens zoveel enthousiaste reacties dat besloten werd het Start Running programma uit te
breiden tot 10km. Daarna kwam het verzoek om door te gaan tot de 20km van Brussel. Door dit
geweldig succes gaan de Sportdienst en de Furalopers opnieuw een Start Running programma starten.
Zo willen zij beginners – man of vrouw, jong of oud, snel of traag....het maakt niet uit - op een

geslaagden Startrunning 2009 5km.

ontspannen en aangename manier leren joggen. Loopervaring is niet vereist. We raden je wel aan je
huisarts te raadplegen als je ouder bent dan 50 jaar, als je overgewicht hebt, of gezondheidsproblemen
gehad hebt, of als er hart - of andere gezondheidsproblemen zijn in je familie.
Er zal gedurende 10 weken een trainingsschema worden gevolgd. Drie trainingen per week, op
woensdag en vrijdag om 19.15. uur en op zondag om 09.45 uur. De eerste training is op woensdag 6
april 2011 en start om 19.15 uur vanaf het sportcentrum Diependal, Tervuren.
Je kunt nadere informatie opvragen en inschrijven op onderstaande adressen:
Steundienst Tervuren - Brusselsesteenweg 9a, telefoon 02 7692093, e-mail: sportdienst@tervuren.be
Furalopers
- telefoon 02 7821976, email: harry.janssen@telenet.be . De deelnameprijs is
€20, studenten €15, gezinskaart €30. Te storten op rekening 979-4356858-11 t.n.v. Furalopers met
vermelding Startrunning.
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Furafestijn, een gezellig en mooi feest.
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Furafestijn, een gezellig en mooi feest.
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BRUSSELS EKIDEN 2010
Dit jaar nam onze club met 3 ploegen deel aan de Brussels Ekiden, op zaterdag 16
oktober, in en rond het Koning Boudewijnstadion. In totaal hadden 740 ploegen van elk 6
lopers ingeschreven (4440 lopers!).
Voor wie de naam Ekiden niets zegt, deze aflossingsmarathon wordt jaarlijks
georganiseerd door Acerta, samen met een aantal partners-sponsors. Dit jaar gingen de
opbrengsten naar het project 'Aconcagua 2010 - Expeditie Astma' die twee doelstellingen
heeft : sportbeoefening stimuleren bij astmalijders en fondsen werven voor
wetenschappelijk onderzoek naar astma en allergieën. Sport heeft namelijk een positief
effect op astma. Bij aankomst lagen de deelnamepakketten van de verschillende ploegen
klaar op nummer aan de voorinschrijvingsstand in de inkomhal van het Koning
Boudewijnstadion. Iedere teamkapitein had enkele dagen eerder een e-mail ontvangen
met zijn groepsnummer. In de grote enveloppe zaten kleinere enveloppes met daarin het
borstnummer en IpicoChip van iedere loper, evenals we het lint dat de lopers moesten
doorgeven bij hun aflossing. Ook dit jaar konden de lopers de aflossingszones betreden
via de achterzijde van tribune 4. Dit bracht heel wat heen en weer geloop teweeg, vooral
voor onze ploeg die zich geinstalleerd had in tribune A, redelijk dicht bij de hoofdingang.
Bij aankomst brachten we onze Ipico Chip aan in onze loopschoen en dit om de
tijdsregistratie te garanderen. Op de plaats van aflossing was een tapijt aangebracht waar
beide lopers (de finisher en de starter) SAMEN over moesten lopen.
Bij team 3 is er waarschijnlijk iets fout gegaan bij de laatste wissel, want de resultaten
van Meriel, alsook het groepsresultaat vonden we achteraf niet terug op de website.
Het weer viel goed mee, het was fris en er was redelijk wat wind, maar tijdens het lopen
werden we opgewarmd door een zalige najaarszon en aangemoedigd door een Afrikaans
drum-ensemble. Er was gezorgd voor de nodige randanimatie, Tia Hellebaut deelde
handgetekende T-shirts uit en gaf ook de start. Bij Elodie Ouedraogo kon je na het lopen
terecht om te stretchen. Er was ook een massageservice en natuurlijk ook een VIP-tent.
Het was een leuke zaterdag. Ekiden … zeker voor herhaling vatbaar!
Marijke (Furaploeg 3)

BRUSSELS
EKIDEN

2010
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RESULTATEN
Groepsleden
1

2

3

Totaal
Ils Mens
Patrick Dermul
Marc,Charlier
Heidi Keustermans
Johan Wijnants
Ils Mens (ipv Rudi
Thijs)
Totaal
Nell Verspeelt
Rika Beken
Zara Verspeelt
Axel Verspeelt
Manon Vangeem
Mariana Aerts
Totaal
Marijke Eerdekens
Gerald Darquenne
Marie-Laure Smagghe
Stephane Van Gucht
Pascale Moloto
Meriel Chielens

Afstand
(km)
42.195
5
10
5
10
5
7.195

Tijd

Tijd/km

km/h
11.53
9:91
13:34
11:44
13:24
13:18
8:70

Positie in
de race
367
522
184
292
235
138
717

Rang per
categorie
76
166
166
235
217
119
192

03:39:37
00:30:17
00:45:00
00:26:14
00:45:19
00:22:46
00:49:39

5:13
6:04
4:30
5:15
4:32
4:34
6:54

42.195
5
10
5
10
5
7.195

04:08:46
00:33:02
00:56:47
00:32:51
00:51:46
00:32:18
00:41:32

5:54
6:37
5:41
6:35
5:11
6:28
5:47

10.18
9:08
10:57
9:13
11:59
9:29
10:39

663
646
614
621
513
634
615

133
244
92
245
462
206
125

42.195
5
10
5
10
5
7.195

n/a
00:28:01
00:52:14
00:29:25
00:46:21
00:27:56
n/a

n/a
5:37
5:14
5:53
4:39
5:36
n/a

n/a
10.71
11.49
10:20
12:95
10:74
n/a

n/a
406
476
473
277
423
n/a

n/a
98
424
149
257
100
n/a

Kunstzinnige foto van Pascale ‘met ballonnen’

Marie-Laure en Meriel
altijd klaar voor plezier

17

Oxfam Trailwalker

Op zaterdag 28 augustus namen Erwin, Richard, Geert en Koen voor de derde maal deel aan de
Oxfam Trailwalker. De trailwalker is een wandeltocht over 100km door de Hoge Venen. Je start
met 4 wandelaars, en je moet met het volledige team aankomen om in het klassement te worden
opgenomen. Samen blijven is de boodschap. Onze furalopers waren niet aan hun proefstuk toe.
De voorbije 2 edities konden ze namelijk als eerste ploeg aankomen, éénmaal zelfs in een
recordtijd van 11u35 minuten. Dit jaar hadden enkele sterke teams zich aangekondigd, waardoor
zelfs een podiumplaats geen oneer zou zijn. Team Fura liet zich echter niet kennen, en streed tot
op het einde voor de eerste plaats. Pas zo'n 7 km voor het einde bleek dat het plaatselijke VSSR
team een beetje te sterk was. Als beloning voor de volgehouden strijd konden de furalopers wel
hun record verbeteren tot 10u05 ! Een ongelooflijke prestatie ! Bovendien kon team Fura met
dank aan de supporters net als andere jaren een mooi bedrag verzamelen voor het goede doel
(2338 euro). De furalopers kunnen met andere woorden terrecht fier zijn op hun lopers

Oproep: volgend jaar zal team Fura niet starten aan de Oxfam Trailwalker. 3 edities vragen
rust, en er is nood aan vers bloed ! Wij hopen alvast dat er een andere ploeg met furalopers zal
deelnemen aan de Oxfam Trailwalker. De ervaren trailwalkers staan alvast paraat om het nieuwe
team tips te geven voor een succesvolle voorbereiding. Deelnemen is belangrijker dan winnen,
alle teams krijgen 30uur om de eindstreep te halen. Wie zin heeft om de fakkel over te nemen,
mag contact opnemen met Koen (contactgegevens bekend bij de redactie).
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De geschiedenis van PUMA & ADIDAS
JALOEZIE & WANTROUWEN
PUMA en ADIDAS zijn twee Duitse ondernemingen die sportartikelen produceren en zijn
alle twee gevestigd in Herzogenaurach in Beieren (Duitsland). De geschiedenis van PUMA
en ADIDAS begon in 1924 in Herzogenaurach. Een plaatsje dat nauwelijks 25.000 inwoners
heeft,en waar de gebroeders Adi en Rudolf Dassler een schoenenfabriek oprichtten. Adi twee
jaar jonger dan Rudolf had in de jaren twintig het voortouw genomen door de stilgelegde
wasserij van zijn moeder om te bouwen tot een schoenenfabriek. En het gaat het bedrijf al
snel voor de wind. In 1928 leveren ze het materiaal voor de Duitse atletiekploeg op de
Olympische spelen. Voor de tweede wereldoorlog werden er jaarlijks 200.000 schoenen
geproduceerd. Acht jaar later is het topatleet Jesse Owen die met Dassler schoenen aan de
start verschijnt. Het bedrijf Dassler leverde ook legerbottinen en kledij aan de Duitse troepen.
Tijdens de tweede wereldoorlog verslechtert de relatie tussen de broers en hun partners. Er is
sprake van jaloezie en wantrouwen. De spanningen lopen steeds hoger op. Wanneer Rudolf
naar het front wordt gestuurd,mag Adi thuis blijven. Rudolf vermoedt dat dit een plan is van
zijn broer om de leiding van de schoenenfabriek naar zich toe te trekken. Na de oorlog in
1948 besluiten Adi en Rudolf dan ook te stoppen met hun samenwerking. Adi Dassler neemt
het oude bedrijf over en gaat verder onder de naam ADIDAS. Rudolf start dan RUDA
op,maar dat werd dan snel veranderd in het meer elegante PUMA. Ze zijn nu concurrenten en
de ruzie slaat over op de inwoners van Herzogenaurach. Het dorp raakt verdeeld in twee
kampen. Het werd lange tijd “de stad van de neerwaartse blik”genoemd. Bewoners keken
eerst naar beneden om te zien welke schoenen iemand droeg,voordat het al of niet tot een
gesprek kwam.
De JAREN 60 & 70
Na de breuk was Adi het meest succesvol:Hij slaagde er bijvoorbeeld in om Emil Zatopek in
1952 (driemaal goud) 5000 M,10.000 M en Marathon. Op ADIDAS – schoenen te laten lopen
bij de Olympische spelen. Wel had de Tsjechoslowaak een van de drie strepen verwijderd om
de communistische machtshebbers in zijn land niet te provoceren met deze
‘westerse’schoenen. Ook later slaagde Adi er het vaakst in om duitse ploegen bij olympische
spelen en wereldkampioenschappen (voetbal bijvoorbeeld) van ADIDAS – spullen te
voorzien. PUMA ’scoorde’ wel weer bij het WK- voetbal in Mexico (1970) toen,tegen
afspraken met ADIDAS in. De Braziliaanse superster Pele was gestrikt om op schoenen van
PUMA te voetballen. Net voor het begin van de finale vroeg hij de scheidsrechter een
momentje te wachten: voor iedereen duidelijk in beeld strikte Pele nog even zijn veters. Door
PUMA werd de eerste merken-hype op gebied van sportkleding in gang gezet. Om hun
product onder de aandacht te brengen,benaderden zij op de Olympische spelen in de jaren
zestig beroemde sporters. Vrijwel iedere sporter van naam kreeg gratis PUMA kledij
aangeboden om te dragen tijdens hun wedstrijden. Maar het merk had niet aleen met sportive
atleten een goed imago. Zo werden tijdens de Olympische zomerspelen van 1968 in Mexico
twee Americaanse zwarte atleten uit het Olympisch dorp gezet die PUMA kleren droegen.
Tijdens de medailleceremonie na de 200m werden Tommie Smith en John Carlos
respectievelijk eerste en derde van de wedstrijd. Zij staken tijdens het volkslied een zwarte

19

gehandschoende vuist in de lucht terwijl ze met gebogen hoofd stonden: “Black Power”op de
spelen. Dit voorval werd het tweetal niet in dank afgenomen. Maar ! Het bracht jaren later
wel comercieel op aan publiciteit. De rivaliteit tussen de twee sportmerken is ook in
Nederland goed merkbaar. In de jaren zeventig sponsort ADIDAS het Nederlands elftal.
Johan Cruijff heeft echter een contract met PUMA. Dat Cruijff in een ADIDAS – shirt
verschijnt, ziet Puma dan ook niet zitten. PUMA dreigt het contract met Cruijff te beeindigen,
terwijl ADIDAS zich als sponsor van het Nederlands elftal wil terugtrekken. Uiteindelijk
speelt Cruijff als enige speler van oranje met twee strepen op zijn shirt, zijn teamgenoten
hebben wel de drie ADIDAS – strepen op hun tenue. In het voetbal heeft PUMA naast Pele en
Cruijff ook nog Eusebio,Kenny Dalglish en Diego Maradona en vele andere grote
wereldspelers gehad.
WERELDBEKENDE SPORTMERKEN
In het najaar van 1974 stierf Rudolf Dassler : Adi wimpelde het verzoek van een geestelijke af
om zijn broer op diens sterfbed te bezoeken. Vier jaar later overleed Adi en hij werd begraven
op dezelfde begraafplaats als waar Rudolf rust. Maar wel helemaal aan de andere kant.
PUMA en ADIDAS groeiden ondertussen uit tot de grootste fabrikanten van sportartikelen
van de wereld samen met het Amerikaanse (opgericht in 1975) NIKE. Momenteel heeft
PUMA meer dan 10.000 mensen in dienst verdeeld over 120 landen. Bij ADIDAS werken
38.000 mensen,in 2008 had het bedrijf een omzet van 10,8 miljard euro. PUMA haalde in
datzelfde jaar een omzet van 2,8 miljard euro. ADIDAS had de laatste jaren veel winst
gemaakt mede dankzij hun voetbaluitrustingen. PUMA haalde dan meer uit de motor sport.
Zoals moto,rally’s en Formule 1 kledij. In de atletiek heeft ADIDAS dan lange afstandloper
Haile Gebrselassie als grote naam onder contract. Bij PUMA is dat spurter Usain Bolt. Aan de
60-jarige familievete tussen de oprichters van de twee Duitse sportmerken is er vorig jaar in
september 2009 een einde aangekomen. De huidige directeurs van beide concerns hebben
elkaar symbolisch een hand geschud tijdens een ceremonie in Herzogenaurach. Daarnaast
speelden werknemers van ADIDAS en PUMA tegen elkaar in een vriendschappelijke
voetbalwedstrijd.”We geloven dat sport de wereld bij elkaar brengt”,zegt ADIDAS – topman
Hainer. De vrede werd gesloten in het kader van “Peace one Day”
Patrick.D

Haile Gebrselassie

Usain Bolt
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FURAKOLDER
Exclusief interview met de heer Valsoda

Door de redaktieraad uitgezonden om een gesprek te hebben met de Japanner Valsoda die een
speciale onderbroek voor atleten uitvond. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat
atleten tot 10% sneller lopen. Waarlijk een revolutionair attribuut! U kunt gemakkelijk
geloven dat we met bonzend hart aan de receptie van zijn hotel zijn kamer belden.
‘Hello who is on the line..” snel verklaard wat we kwamen doen en met een ‘You ale
welcome’, mochten we naar zijn kamer komen. Even op de deur geklopt en na ‘ENTEL!’
Hop naar binnen. Voor ons staat een klein mannetje geel en zwart ( waar hebben we die
kleuren nog gezien?). We stellen ons voor, bloeiendste club met verschillende kampioenen
(steeds de strooppot klaar), meest gelezen vakblad de Furaloper . De reden van ons bezoek,
natuurlijk zijn revolutionaire onderbroek de “SPEEDRUN”, weliswaar nog niet verboden
maar ook zo goed als niet gekend maar wel door ons natuurlijk!! Een goede spion is niet
slecht natuurlijk!
‘Gij kunt Vlaams spleek’, zei hij. ‘Ik heb dit geleeld dankzij studentenuitwisseling. Ik heb een
jaal in Leuven gestudeeld’.
Oh dit is gemakkelijk. Kunt U ons misschien vertellen hoe U op het idee kwam om de
speedrun te ontwerpen?
Tja dit is moeilijk te zeggen. Ik was leeds lang op zoek naal een uitvinding. Weet gij, ik heb
in mijn galage een heel labolatolium uitgebouwd en tijdens mijn vlije tijd zit ik daal. Mijn
vlouw zegt altijd dat ik met mijn ploeven getlouwd ben en in zekele zin is dat wel zo. Tot aan
de speedrun had ik nog niks echt uitgevonden.
Kunt u ons zeggen hoe U tot die onderbroek dan kwam?
Ge weet, een goede dag, ik maak ploeven en als lesultaat bekwam ik een gloene blij. Bij
toeval valt de pot van de tafel en de blij spleidt zich uit ovel de vloel. Deze stolde dadelijk en
als ik ze wou opluimen voelde dit als een kledingstof aan.
Goed mijnheer maar dan wist u toch niet wat u precies gedaan had?
Oh jawel ik schlijf alles minutieus stap vool stap op. Ik zijn japannel en gij weet dan wel dat
wij zeel nauwkeulig welken. Laat mij u een voolbeeld geven. Weet gij nog van Pearl Harbour
in Hawai dat was nog eens glondig alle amelikaanse vliegtuigen met de glond gelijk hihihi.
Ja sorry mijnheer Valsoda maar dat is er beetje over. Wij zijn wel door de Amerikanen
bevrijd!
Excuus wij zijn zo een beetje nationalistisch, maal laat ik veldel platen ovel de speedrun. De
stof die ik bekwam smeet ik opzij en wat zag ik?? Ze botste even telug. Dit ik vond leeds zeel
melkwaaldig en daalbij slolpte ze nog het vocht van de vloel op.
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Hoe bent u dan op het idee gekomen om daar dan een kledingstuk van te maken?
Dit is eigenlijk als vanzelf gegaan. Mijn vlouw heeft dit omgewelkt tot een bloek en wat
bleek? Als men el een stap mee zet klijgt men een telugslag en gaat men snellel vooluit. Ge
kunt al denken dat mijn olen begonnen te siddelen! Ik dadelijk een weleldpatent elop
genomen. Eindelijk lachte het geluk ons toe! Ik zag dadelijk dat dit het best dool atleten
gebluikt kon wolden. Ik heb die stof dan ook ATLETINE gedoopt. De test, die ik nam, was
ongelooflijk. Nolmaal doe ik 5000m in 25min en nu plots in 23min. Ge kunt al peinzen dat ik
eelst dacht dat mijn uulwelk niet goed welkte, maal dit kon niet want het is een Japans melk.
Nee het was niet mijn uulwelk maar mijn achtelwelk dat goed welkte ( hier bulderde hij om
zijn vondst).
Kunt U misschien een paar voorbeelden geven van Atleten die dit met succes gebruiken.
Ja maal dit is velboden van te zeggen, want wij waalbolgen nl. volledige discletie. U kent toch
Bekele uit Ethiopië , goed atleet niet?...(hier glimlachte hij heimelijk) en Usain Bolt die heeft
toch alles al gewonnen??

Er wordt gefluisterd dat U hier in België zaken gedaan heeft met vader Borlée.
Ik zeg niet nee en niet ja. Toch toevallig dat ze alle dlie als blanken zo goed spulten….
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Dus toch! Ik heb nl. een foto bij met U en vader Borlée tijdens een meeting waar de kinderen
aan meededen.
Hum hum hum…..
Kunt U ons misschien zeggen hoeveel het ding kost?
De plijs ligt tussen de 4500 en 6800euro naalgelang de maat en de wisselkoels natuullijk. Ik
zie u uw wenkblauwen flonsen. Toch niet te veel want succes velzekeld! Een peulschil
velgeleken met de hoofdplijzen die te winnen zijn. Daalbuiten is de ploductie zeel kostelijk en
dat de research betaald moet wolden. En voolal niet velgeten dat uw dienaal Valsoda een lijk
man wolden wil.
Dat laatste lijkt mij wel de voornaamste reden, solly daarvoor. (zei ik rap met een serieuse
knipoog naar zijn taalgebruik)
Zijn er eigenlijk nadelen aan de speedrun. Ik bedoel die broek past zo spannend, kan dit??
Ja nu stelt ge mij wel in een moeilijke positie, zou ik het nu zeggen of niet?? Och ja ge komt
het toch andels te weten. El is namelijk een klein nadeeltje aan verbonden. De meeste
mannen moeten zich laten ontmannen andels doet het te veel pijn.
Wat!! Dat kan ik haast niet geloven?? Dat trekt er toch niet op!! Dit een klein nadeeltje!!
Ja ge kunt toch niet lopen met zeel aan uw familiejuwelen, maal zo elg is dat nu ook weel
niet. Velgeet niet hoeveel die bloek gaat opblengen en geef toe als atleet moogt ge toch niet
achtel de vlouwen lopen. “De SPEEDRUN het middel tegen de ovelbevolking.“ En meneel
de ondelvlagel hoeveel bloeken gaat ge bestellen vool de club. Want niks vool niks ik moet
lijk wolden en een intelview impliceelt dat minstens 3 bloeken gekoopt moeten wolden!
Hum dat zal moeilijk gaan. Ik moet de leden contacteren en we zijn nogal aan de arme kant…
Ah nee dat gaat zomaal niet.. hee waal gaat gij… hielblijven.. bloeken betalen.. ge kunt luilen
ook..
Verder heb ik niets meer gehoord. De gang opgevlucht en mij uit de voeten gemaakt. Wat een
merkwaardig man en als ik het zelf niet meegemaakt had, ik zou het zeker niet geloven.

Jan

(Met dank aan Christine voor de illustratie)
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Loopster in the spotlight
NAAM : Rika Beken
WOONACHTIG : Streekstraat 57 – 3080 Moorsel.
BURGELIJKE STAND : Gehuwd met Axel Verspeelt
WERKT BIJ : Ben gegradueerde verpleegkundige en medische
pedicure van opleiding maar werk momenteel alleen als
zelfstandige pedicure bij mij thuis.
WAT ZIJN JE HOBBY’S : Met 4 kindjes is de tijd voor ’jezelf’
heel beperkt. Ik ben al heel blij als ik 2 of 3 maal per week kan
gaan lopen. Tot vorig jaar heb ik ook geturnd en gezwommen
maar daar kom ik nu niet meer toe. Verder werk ik heel graag in
de tuin, bakken, koken....Op school ga ik al jaren mee zwemmen
met de kleutertjes, ik verzorg de luizencontroles op school en wekelijks ga ik de kindjes in het 2de
leerjaar helpen met lezen. Kortom, ik zal me niet zo snel vervelen.
WANEER BEN JE BEGONNEN MET LOPEN : In april 2009 met de startrunning met Harry. Ik
had voordien al wel een beetje gelopen maar moest steeds opgeven wegens blessures.
AANTAL WEDSTRIJDEN TOT NU TOE : 10 WEDSTRIJDEN.
AANTAL MARATHON’S : Geen, spijtig genoeg.
MOOISTE WEDSTRIJD : Zonder twijfel de Brussels Ekiden. Zowel vorig jaar als dit jaar. Samen
met je kindjes en familie in één team zitten en dan allemaal samen over de eindmeet lopen :
onbetaalbaar.
OOIT OVERWINNINGEN BEHAALD : Neen en dat zal ook niet zo snel gebeuren. Bij
wedstrijden is het eerder een uitdaging om toch maar niet als laatste te eindigen!
LEUKSTE LOOPERVARING : De startrunning van 0 naar 5km, dan naar 10 km en recent
nogmaals van 0 naar 8km met Harry. Onder begeleiding van Harry lopen is altijd leuk. Bij deze
nogmaals bedankt voor al je steun en inzet, Harry.
BEN JE AL GEKWETST GEWEEST OF VAAK : Spijtig genoeg al heel vaak. Enerzijds heb ik
een calcificatie in mijn linkerknie waardoor taping echt noodzakelijk is. Anderzijds heb ik
gemakkelijk last van een scheenbeenvliesontsteking, waardoor ik al vaak ben moeten stoppen en
opnieuw beginnen. Ik heb nu nieuwe steunzolen, dus hopelijk lukt het deze keer.
FAVORIETE TRAINING : Als mijn lichaam het toelaat : hoe langer, hoe liever. Ik heb enorm
genoten van de 20km van Brussel. Momenteel is een training van 10km ideaal.
MOOISTE KARAKTER EIGENSCHAP : Geduldig.
WELKE PERSOON ZOU JIJ AANDUIDEN VOOR DE VOLGENDE LOPER OF LOOPSTER
IN DE RUBRIEK SPOTLIGHT : Marina Aerts. Die vindt zelfs de tijd om te gaan lopen met 5
kinderen! Hoedje af!
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 : Wijnants Johan
WOONACHTIG : Huldenberg
BURGELIJKE STAND : gehuwd, 3 kinderen
WERKT BIJ : Delcredere (Kredietverzekering /
verzekering export)
WAT ZIJN JE HOBBY’S : lopen (natuurlijk),
tuinieren, film, lezen en af en toe een quiz.
WANNEER BEN JE BEGONNEN MET LOPEN :
april 2009 (Startrunning)
AANTAL WEDSTRIJDEN TOT NU TOE : 7-tal (1
x 20 km van Brussel, 2 x Ekiden, 2 x herfstjogging Huldenberg, 1 x 11.11.11-jogging, 1 x
Mutoto)
AANTAL MARATHON’S : geen (zou er wel ooit eens 1 willen lopen, maar voorlopig zie ik
het veelvuldig trainen niet zitten).
BESTE MARATHON PRESTATIE : n.v.t.
MOOISTE WEDSTRIJD : 20 km van Brussel (speciale, opzwepende sfeer)
OOIT OVERWINNINGEN BEHAALD : neen
LEUKSTE LOOPERVARING : leuk maar tegelijkertijd zwaar : de herftsjogging te
Huldenberg. Een jogging in eigen gemeente, langs steile hellingen en door de Ijsevallei.
BEN JE AL GEKWETST GEWEEST : 1 keer in de periode van Startrunning. Een beetje te
veel en te steile hellingen opgelopen tijdens vakantie in Italië. Gevolg : ontsteking
achillespees en 1 maand rust en kiné in zomer 2009.
FAVORIETE TRAINING : trainingen tijdens zomerperiode in het mooie arboretum of
tijdens vakantie.
MOOISTE KARAKTER EIGENSCHAP : oei, moet ik hier echt zelf op antwoorden ? Schrijf
dan maar : doorzettingsvermogen.
WELKE PERSOON ZOU JIJ AANDUIDEN VOOR DE VOLGENDE LOPER OF
LOOPSTER IN DE RUBRIEK SPOTLIGHT ?
‐

man : Thierry Versauw.

‐

vrouw : Ils Mens.

OK ! En met deze wens ik jou nog vele jaren loopplezier in onze club……… Patrick D.
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ENQUETE FURABOEKJE
Onder het MOTTO

Laat de leden zelf aangeven wat zij in hun clubblad willen lezen!
Beste furaloopster, furaloper,
Inmiddels hebben we (de redactie) met veel plezier en veel enthousiasme een aantal
clubbladen voor jullie gemaakt. Sinds de oprichting is dit het 100ste exemplaar.
Maar de redactie is echter heel benieuwd wat jullie ervan vinden, en of jullie misschien
lumineuze ideeën hebben om ons fura-boekje nog mooier te maken dan het al is. Daarom
vragen we jullie om de enquête in dit clubblad in te vullen en dit blad over te maken aan
één van de redactieleden. Dit kan ofwel via e-mail deze enquête te bezorgen aan de
redactie, ofwel te deponeren in een daarvoor voorziene
enquêtebrievenbus (deze bus zal bij iedere training in de inkomhal staan van diependal)
Deze enquête zal afgesloten worden op 31/01/2011 zodat we de resultaten hiervan
kunnen publiceren in het volgende fura-boekje
PS: deze enquête zal ook door een furaflash aan jullie bezorgd worden via e-mail zodat
jullie die gemakkelijk kunnen terug mailen
naar volgend e-mail adres redactie.furalopers@gmail.com
Uit de ontvangen antwoorden selecteren we een gelukkige die we belonen met een kleine
attentie.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking!
de redactie
(Rudy , Jan , Marijke , Patrick , Eric , Evelyne, Erwin)
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ENQUETEFORMULIER.
Voornaam en Naam Furaloper:
(Zet een kruisje bij jouw keuze)
1.

Hoe vaak lees je het furaboekje?
altijd

2.

geen mening

Wedstrijd-uitslagen –
verslag - criterium

Artikels van leden

Alles

Genoeg

Ik ben bereid om ook een artikel te schrijven.
ja

9

nee

Het clubblad komt 2 keer per jaar uit. Vind je dit
te weinig

8

nee

Wat boeit je het meest in het clubblad ?
bestuursmededelingen
voorwoord

7

combinatie

Het furaboekje moet een andere layout en vorm krijgen ?
ja

6.

internet

Bewaar je het clubblad ?
ja

5.

nee

Op welke wijze leest u het clubblad?
papier

4.

nooit

Weet je dat er ook een digitale versie van het clubblad op internet staat?
ja

3

soms

nee

Welk rapportcijfer geef je aan het furaboekje in de huidige vorm.
Zeer slecht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uitmuntend

10

Wat mist u in het clubblad? en wat vindt u het leukst aan het clubblad?
en heb je nog tips en/of suggesties ter verbetering van het furaboekje?
……………………………………………………….................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING!
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SCOTT2RUN
Regelmatigheidscriterium
Wedstrijden:
Furaloop, Tervuren
Paasmaandagjogging, Erps-Kwerps
Drie Kastelenjogging , Melsbroek
Felix Sohieloop, Hoeilaart
Scottloop, Sterrebeek
11de Jogging van MAC, Machelen
Zavelenborreloop, Overijse
Excuusjogging, Kortenberg
Dwars door Zaventem, Zaventem
Voerhoekjogging, Vossem
Teussersjogging, Bertem
Stratenloop, Steenokkerzeel
Herfstjogging, Huldenberg

14 maart 2010
5 april 2010
18 april 2010
7 mei 2010
6 juni 2010
19 juni 2010
30 juli 2010
1 augustus 2010
15 augustus 2010
21 augustus 2010
5 september 2010
2 oktober 2010
10 oktober 2010

16km
12km
12km
11km
15,4km
10km
6km
12,4km
21km
12km
10,2km
10km
11km

Uitslagen:
Scottloop, Sterrebeek – 6 juni 2010
Afstand 15600M
Deelnemers: totaal 210 (F53, M156)
Uitslag Furalopers:
POS
40
41
42
52
61
63
69
71
91
94
115
131
134
179

Atleet
Beunckens Eef
Vanlaethem Rudy
Ramaekers Erwin
Vanden Breede Dirk
Vander Elst Alain
Thijs Rudi
Tastenoye Bart
Collier Michael
Salens Annelore
Marson Gary
Feys Jean Louis
Thielemans Rene
Pollentier Noël
Taelemans Eric

M/F
F2
M39
M40
M49
M57
M58
M64
M66
F9
M84
M100
M109
M111
M142

CAT
DSE2
HVA9
HVA10
HSE31
HVA17
HVA18
HSE35
HVA23
DSE3
HVA32
HVB19
HVB20
HVA52

1KM
04:19
04:20
04:21
04:25
04:33
04:35
04:39
04:41
04:54
04:55
05:05
05:15
05:18
05:56

KM/H
13,908
13,860
13,795
13,595
13,199
13,082
12,910
12,834
12,243
12,203
11,816
11,433
11,339
10,124

CHRONO
01:07:18
01:07:32
01:07:51
01:08:51
01:10:56
01:11:33
01:12:30
01:12:56
01:16:27
01:16:42
01:19:13
01:21:52
01:22:33
01:32:27
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11de Jogging van Machelen, Machelen – 19 juni 2010
Afstand 9500M
Deelnemers: totaal 218 (F59, M158)
Uitslag Furalopers:
POS
35
43
49
69
95
103
117

Atleet
Ramaekers Erwin
Beunckens Eef
Vanden Breede Dirk
Vander Elst Alain
Feys Jean Louis
Salens Annelore
Thielemans Rene

M/F
M34
F3
M45
M61
M84
F12
M103

CAT
HVA10
DSE2
HSE30
HVA18
HVA26
DSE5
HVB16

1KM
03:59
04:04
04:06
04:15
04:26
04:28
04:36

KM/H
15,066
14,748
14,634
14,138
13,555
13,422
13,029

CHRONO
00:37:50
00:38:39
00:38:57
00:40:19
00:42:03
00:42:28
00:43:45

1KM
04:10
04:12
04:19
04:19
04:26
04:34
04:40
04:40
04:50
05:15
05:22
05:22

KM/H
14,419
14,268
13,917
13,886
13,511
13,117
12,865
12,834
12,393
11,412
11,186
11,184

CHRONO
00:50:21
00:50:53
00:52:10
00:52:17
00:53:44
00:55:21
00:56:26
00:56:34
00:58:35
01:03:37
01:04:54
01:04:55

Excuusjogging, Kortenberg – 1 augustus 2010
Afstand 12100M
Deelnemers: totaal 344 (F79, M263)
Uitslag Furalopers:
POS
59
65
80
81
98
115
130
134
165
216
226
227

Atleet
Ramaekers Erwin
Beunckens Eef
Thijs Rudi
Vanden Breede Dirk
Vander Elst Alain
Tastenoye Bart
Salens Annelore
Steenhuyzen Celine
De Muylder Gerrit
Thielemans Rene
Cumps Dominique
Trappeniers Kris

M/F
M57
F4
M76
M77
M90
M105
F12
F14
M148
M188
M196
M197

CAT
HVA14
DSE4
HVA23
HSE42
HVA30
HSE52
DSE17
DVB3
HSE71
HVB31
HVB34
HVA67
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Dwars door Zaventem, Zaventem – 15 augustus 2010
Afstand 21100M
Deelnemers: totaal 225 (F79, M166)
Uitslag Furalopers:
POS
26
29
31
37
45
84
88
93
99
156

Atleet
Garnett Richard
Ramaekers Erwin
Verhoeven Erwin
Beunckens Eef
Vanden Breede Dirk
Vander Elst Alain
Salens Annelore
Thijs Rudi
Spruyt Philippe
Feys Jean Louis

M/F
M26
M28
M30
F3
M41
M72
F13
M79
M85
M125

CAT
HVB3
HVA8
HVA10
DSE2
HSE24
HVA27
DSE6
HVA29
HVA32
HVA42

1KM
04:02
04:03
04:04
04:09
04:14
04:34
04:35
04:37
04:42
05:09

KM/H
14,891
14:801
14,752
14,460
14,172
13,124
13,085
12,974
12,769
11,652

CHRONO
01:25:01
01:25:32
01:25:49
01:27:33
01:29:20
01:36:28
01:36:45
01:37:35
01:39:09
01:48:39

1KM
04:14
04:16
04:19
04:37
04:40
04:44
04:48
05:04
05:11
05:45
05:53
06:13
06:13

KM/H
14,181
14,079
13,884
13,019
12,845
12,672
1é,483
11,841
11,574
10,439
10,200
09,659
09,653

CHRONO
00:53:03
00:53:26
00:54:11
00:57:47
00:58:34
00:59:22
01:00:16
01:03:32
01:05:00
01:12:04
01:13:45
01:17:53
01:17:56

1KM
04:01
04:02
04:05
04:09
04:11
04:17

KM/H
14,935
14,889
14,683
14,444
14,367
14,029

CHRONO
00:42:35
00:42:43
00:43:19
00:44:02
00:44:16
00:45:20

Voerhoekjogging, Vossem – 21 augustus 2010
Afstand 12538M
Deelnemers: totaal 226 (F56, M170)
Uitslag Furalopers:
POS
23
25
30
60
68
74
82
117
134
160
171
191
192

Atleet
Beunckens Eef
Ramaekers Erwin
Thijs Rudi
Salens Annelore
Vander Elst Alain
Collier Michaël
Vanden Breede Dirk
Tastenoye Bart
Hoffen Kate
Taelemans Eric
Feys Jean Louis
Hernalsteen Genove
Verspeelt Axel

M/F
F1
M24
M27
F9
M59
M64
M72
M99
F20
M131
M140
F40
M152

CAT
DSE1
HVA8
HVA10
DSE4
HVA24
HVA27
HSE29
HSE39
DVA8
HVA51
HVA55
DVB12
HSE52

Teussersjogging, Bertem – 5 september 2010
Afstand 10600M
Deelnemers: totaal 294 (F73, M221)
Uitslag Furalopers:
POS
46
48
56
65
69
80

Atleet
Beunckens Eef
Thijs Rudi
Ramaekers Erwin
Vanden Breede Dirk
Thoré Martin
Tastenoye Bart

M/F
F2
M46
M53
M61
M65
M74

CAT
DSE2
HVA11
HVA14
HSE36
HVA18
HSE41

30

86
87
157
172

Salens Annelore
Vander Elst Alain
Feys Jean Louis
Thielemans Rene

F9
M78
M135
M148

DSE5
HVA23
HVA47
HVB28

04:20
04:20
04:47
04:58

13,871
13,861
12,524
12,099

00:45:51
00:45:53
00:50:47
00:52:34

1KM
03:49
03:50
03:54
03:55
04:01
04:01
04:09
04:18
04:45
04:59
05:06
05:33

KM/H
15,694
15,673
15,417
15,336
14,942
14,923
14,484
13,979
12,620
12,046
11,750
10,808

CHRONO
00:37:05
00:37:08
00:37:45
00:37:57
00:38:57
00:39:00
00:40:11
00:41:38
00:46:07
00:48:19
00:49:32
00:53:51

1KM
04:08
04:08
04:15
04:30
04:31
04:35
04:37
04:54
05:01
05:10
05:16
05:37
05:51
05:53

KM/H
14,515
14,493
14,092
13,352
13,292
13,091
12,988
12,250
11,962
11,599
11,398
10,668
10,244
10,192

CHRONO
00:43:49
00:43:53
00:45:08
00:47:38
00:47:51
00:48:35
00:48:58
00:51:55
00:53:10
00:54:50
00:55:48
00:59:37
01:02:05
01:02:24

Stratenloop, Steenokkerzeel – 2 oktober 2010
Afstand 9700M
Deelnemers: totaal 250 (F66, M183)
Uitslag Furalopers:
POS
43
44
49
51
66
68
79
90
161
177
189
225

Atleet
Ramaekers Erwin
Beunckens Eef
Thijs Rudi
Thoré Martin
Vander Elst Alain
Vanden Breede Dirk
Salens Annelore
Steenhuyzen Céline
Thielemans Rene
Verspeelt Axel
Van Roey Koen
Beken Rika

M/F
M42
F2
M46
M48
M61
M63
F8
F11
M134
M145
M156
F46

CAT
HVA13
DSE2
HVA15
HVA16
HVA22
HSE34
DSE4
DVB3
HVB25
HSE60
HSE63
DVA16

Herfstjogging, Huldenberg – 10 oktober 2010
Afstand 10700M
Deelnemers: totaal 233 (F62, M171)
Uitslag Furalopers:
POS
34
35
43
67
68
75
77
114
129
136
147
185
205
207

Atleet
Ramaekers Erwin
Beunckens Eef
Vanden Breede Dirk
Thijs Rudi
Thoré Martin
Steenhuyzen Céline
Tastenoye Bart
Wijnants Johan
Feys Jean Louis
Cumps Dominique
Verspeelt Axel
Charlier Marc
Chevrolet Hugo
Beken Rika

M/F
M34
F1
M41
M60
M61
F9
M69
M99
M113
M117
M124
M148
M162
F44

CAT
HVA12
DSE1
HSE24
HVA25
HVA26
DVB2
HSE31
HVA41
HVA43
HVB24
HSE42
HVA54
HVC10
DVA16
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11.11.11 Vossem Tervuren
Afstand 11900M
Deelnemers: totaal 297 (F77, M220)
Uitslag Furalopers:
POS
61
85
86
99
108
141
148
154
156
171
197
200
202
222
225
229
230
231
232
251
270
271

Atleet
Salens Annelore
Dewilder Nicole
Feys Jean Louis
Bartholomees Ronny
Schroeders Manu
Verboven Luc
De Mey Guido
Verspeelt Axel
Hoffen Kate
Dejaeghere Roland
Beken Rika
Hernalsteen Genova
Bels Mie
De Bruecker Els
Joos Ann
Bas Luc
De Picker Dominique
Lemmens Marleen
Janssen Harry
Jonne Lieve
Dereymaeker Jan
Aerts Marina
Van Roey Bernard

M/F
F4
F6
M80
M92
M99
M125
M130
M134
F21
M149
F29
F32
F33
F41
F43
M185
F45
F46
M186
F54
M201
F61
M210

CAT
DSE2
DVB2
HVA30
HVA37
HVB18
HVA53
HVC2
HSE54
DVA9
HVA61
DVA14
DVB12
DVB13
DVA19
DVA20
HVB37
DVA21
DVB18
HVD2
DVB21
HVB25
DVA28
HVA82

1KM
04:16
04:27
04:27
04:32
04:35
04:46
04:51
04:54
04:55
05:02
05:12
05:14
05:14
05:24
05:25
05:26
05:27
05:28
05:28
05:37
05:38
05:55
05:55

KM/H
14,037
13,463
13,459
13,226
13,081
12,589
12,378
12,258
12,212
11,923
11,553
11,470
11,448
11,124
11,087
11,030
10,993
10,985
10,979
10,670
13:42
10,149
10,147

CHRONO
00:50:52
00:53:02
00:53:03
00:53:59
00:54:35
00:56:43
00:57:41
00:58:15
00:58:28
00:59:53
01:01:48
01:02:15
01:02:22
01:04:11
01:04:24
01:04:44
01:04:57
01:05:00
01:05:02
01:06:55
01:07:10
01:10:21
01:10:22

Afstand 4900M Deelnemers: totaal 189 (F81, M108)
Uitslag Furalopers:
POS
8
11
25
26
27
37
71
97
99
107
129
140
144
149
164
178

Atleet
Bartholomees Jonas
Bartholomees
Andreas
Bartholomees Linus
Vande Velde Pol
Vermeulen Seppe
Rochus Mathijs
Boone Ingrid
Bastin My-Jane
Scheere Wim
Viterbo Celia
Mens Ilse
Versauw Thiery
Deldycke Ilse
Vanaudenrode
Sophie
Verspeelt Nell
Verspeelt Zara

M/F
M8
M11

CAT
HSE7
HSE9

1KM
04:06
04:11

KM/H
14,663
14,330

CHRONO
00:20:03
00:20:31

M24
M25
M26
M36
F6
F16
M82
F22
F37
M94
F49
F54

HSE19
HVC1
HSE20
HSE24
DVA2
DVB4
HVB9
DVB6
DSE21
HSE58
DVA9
DSE28

04:30
04:31
04:32
04:42
05:19
05:45
05:46
05:50
06:08
06:22
06:25
06:34

13,323
13,283
13,253
12,773
11,286
10,432
10,413
10,298
09,784
09,428
09,348
09,135

00:22:04
00:22:08
00:22:11
00:23:01
00:26:03
00:28:11
00:28:14
00:28:33
00:30:03
00:31:11
00:31:27
00:32:11

F66
F78

DSE35
DSE38

06:49
07:49

08,807
07,670

00:33:23
00:38:20
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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.
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“Stond ooit in de krant”
In het archief van bepaalde dagbladkranten vond ik de volgende opmerkelijke
berichten in verband met joggers.
“Ook allerkleinsten lopen voor goed doel”
Ten voordele van de vzw, die personen met een handicap wil integreren in
de maatschappij, kende ‘s avonds haar hoogtepunt met de halve marathon.;
de allerkleinsten mochten ook hun kunnen tonen !
“IJzeren staaf doorboort jogger”
Een aanhangwagen kwam los van een wagen uit de tegenovergestelde richting en vloog tegen
de loper, die midden in de borst werd geraakt door een ijzeren staaf.
“Blootsvoetse jogger op E19 opgepakt”
Een man die op blote voeten over de pechstrook van de E19 aan het joggen was, heeft
vrijdagochtend honderden autopendelaars de schrik van hun leven bezorgd. De politie kreeg
tientallen telefoontjes van verbijsterde automobilisten die de man voorbijreden.
“Jogger negeert rode licht en wordt aangehouden”
Jogger X is administratief aangehouden omdat hij volgens de spoorwegpolitie het rode lichtsein
negeerde aan de overweg. Nochtans waren de slagbomen volgens de jogger al omhoog, en is de
plaats van de voetgangers aan de overweg voorbij de signalisatielichten.
“Politie woest op jogger die waarschuwt voor flitswagen”
Mag je het aankomend verkeer waarschuwen dat er een snelheidscontrole in de buurt is? Ja, zo
blijkt. Al vinden sommige flitsende agenten dat niet aangenaam. De agent werd zo kwaad dat
hij een jogger achtervolgde omdat die met zijn handen duidelijk maakte dat de wagens maar
beter konden vertragen.
“Naaktjogger krijgt 150 euro boete”
Een Belg is vrijdagochtend beboet omdat hij naakt door het bos jogde in een dorp in de
Nederlandse provincie Noord-Brabant. Iemand had de politie gebeld om te melden dat een man
zonder kleren door het bos rende. De jogger, een 40-jarige man, werd op heterdaad betrapt.
Volgens de politie was het de man er niet om te doen gezien te worden; hij wilde gewoon een
eindje lopen zonder kleren. Hij kreeg een boete van 150 euro wegens openbare zedenschennis.
“Mysterieuze jogger teistert hondjes”
Iedereen heeft erover gehoord, maar weinigen hebben hem gezien: de 'ontoerekeningsvatbare
jogger' die in het park naar honden schopt. 'Het gaat hier sterk achteruit. Er is nog amper
controle', klagen wandelaars en lopers in koor. 'OPGEPAST, OPGEPAST', waarschuwt een
onbekende alle hondenbaasjes aan de ingang van het park. 'Er loopt een
ONTOEREKENINGSVATBARE JOGGER rond. Die voorbij je hond loopt en zomaar tegen
zen bek stampt.'
“Politieagenten verwarren jogger met ontsnapte gorilla”
Een man die in een apenpak deelnam aan een loopwedstrijd voor het goede doel werd plots
tegengehouden door enkele politieagenten. De agenten dachten dat het om een ontsnapte gorilla
ging. Enkele chauffeurs verwittigden de politie toen ze plots een gorilla zagen lopen langs de
kant van de weg. De politie kwam ter plaatse en hield de gorilla tegen. Groot was hun verbazing
toen de 'gorilla' plots begon te spreken. Het bleek het om een man in een apenpak te gaan. De
man deed mee aan een loopwedstrijd die geld moest opbrengen voor een organisatie die zich
inzet tegen het uitsterven van de gorilla's. 'Ik vertelde de agenten dat ik wel met hen wilde
meegaan in ruil voor een banaan,' zegt de man al lachend. Uiteindelijk gaven de agenten hem
een briefje van 10 euro om hem te steunen en lieten ze man gaan.
“Jogster loopt naakt om meer zuurstof op te nemen"In het Zwitserse kanton Thurgau heeft een
naakte jogster van de politie een waarschuwing gekregen. Ter verdediging riep de 26-jarige vrouw
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in dat zij in haar blootje rondliep omdat haar huid zo meer zuurstof kon opnemen. Als
verzachtende omstandigheid moeten we vermelden dat de Zwitserse niet helemaal naakt was. Zij
droeg loopschoenen, een pet, een zonnebril en een heuptasje. Aan de politie verklaarde zij dat zij in
die outfit minstens driemaal in de week op pad trok.
“Rennen doe je beter op blote voeten”
Hardlopen doe je beter op blote voeten dan op hardloopschoenen want die zorgen voor meer
druk op het heup-, enkel- en kniegewricht. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De
onderzoekers zetten 68 gezonde mensen, die elke week minstens 24 kilometer hardliepen, op
een loopband. Eerst met hardloopschoenen en daarna op blote voeten. Tijdens het rennen
analyseerden zij de beweging in de gewrichten en de kracht die de grond op het lichaam
uitoefende. Uit de studie bleek dat de druk op de gewrichten in vooral de heupen en de knie
flink hoger was tijdens het rennen op hardloopschoenen. Eric Taelemans.

Oplossingen van de fotowedstrijd
In ons vorig furaboekje werden jullie uitgenodigd om deel te nemen aan de fotowedstrijd.De
bedoeling was om de plaatsen te herkennen waar de foto’s genomen werden, de korte beschrijving
die naast elke foto stond hielp je om het verscholen teken te vinden.Met deze elf letters en één
leesteken moest OOK een vraagzin gevormd worden en dan moest men een antwoord op die vraag
geven.In volgorde waren dat :

O

D

B

N

H

I

?

E

K

K

I

E

Of te wel : HOE DIK BEN IK ? (verwijzende naar de omtrek van de boom in kwestie). Ook werden er tips
vrijgegeven in de maanden juli en augustus.
De eerste tip was :

- “we zoeken niet één woord”

En
- “3332.” (wat betekende drie eerste woorden van 3 letters, een woord
van 2 letters en het vraagteken)
De tweede tip was :
- 2 x 9, 2 x 5, 2 x 11dat betekent : 2 keer de negende letter van het alfabet, 2 keer
de vijfde letter en 2 keer de elfde letter gebruiken.
De derde tip was :

- “2ПR”

dat is een formule om de omtrek te berekenen

Omdat het vraagteken achter foto 7 (de mammoetboom of “Sequoiadendron Giganteum”) hing, was het de
bedoeling om de omtrek van deze boom te meten.Drie personen die samen de boom gemeten hebben
kwamen tot een omtrek van

5m84cm.

Er werden
-12 punten gegeven voor elke juiste letter bij de juiste foto, 12 punten voor de juiste
vraagzin, 16 punten voor de juist gemeten omtrek (per 5cm verkeerd, 1 punt minder)
De winnaar van onze wedstrijd haalde 2 x 12 punten en heeft een omtrek gemeten van :

6m07cm

goed voor nog eens 11 punten.
Onze Winnaar WIM haalde een score van 35/40.

PROFICIAT !

Rudy V.
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Fura goes Royal !
Na lang aarzelen en me een laatste maal een portie moed ingedronken te hebben met
een blonde Ename in mijn stamcafé bij Filip teende ik met lood in mijn aftandse
loopschoenen, die een laatste keer het daglicht gezien hadden tijdens de door de
Sportdienst georganiseerde Tervurenwandeling in het gezegende jaar 2007, richting
Sporthal Diependal.
Mijn goede vriend en stilaan op de terugweg zijnde topatleet Patrick Tiger had me
immers verteld dat er elke woensdagavond om zeven uur “in den bos gelopen werd” en
dat ik gerust eens vrijblijvend mocht komen proeven van de sfeer.
Lid of geen lid, iedereen was welkom voor een “free Furatrial” zoals Tiger het in zijn
eigen typische dialect noemde.
Blijkbaar was ik niet de enige met goede voornemens na de alweer veel te korte en
gastronomisch veel te zware “grote” vakantie.
Mijn dorpsgenoot en prinselijke hoogheid, Prins Laurent, had blijkbaar ook wroeging
vanwege het “elk extra pondje gaat door het mondje”-effect dat hij de voorbije zomer
tijdens de vele barbecues en andere royale gelegenheden die hij had moeten bijwonen,
had moeten ondergaan.
Toegegeven, ik herkende de prins pas nadat mijn oog viel op de flashy veters in de
Belgische driekleur in zijn nagelnieuwe en van extra veerkussens voorziene Nike’s.
Toen onze blikken elkaar kruisten, sprak onze prinselijke hoogheid, in veel minder
slecht en zelfs licht Tervuurs klinkend Nederlands dan wat ik van hem verwachtte, me
aan met de woorden: “kom U ook een Furaprobation in den bosch doen?”
Aangezien ik niet dagelijks aangesproken word door een vooraanstaand lid van de
Koninklijke Familie, stond ik in eerste instantie even met mijn mond vol tanden.
Na enkele, vermoedelijk voor de prins een eeuwigheid durende seconden, vond ik mijn
draad terug en antwoordde ik botweg: “Ja, u ook?”
Er volgde een monoloog van wel vijf minuten, waarna ik precies wist dankzij wie en
waarom de prins hier stond, wat zijn bedoelingen en persoonlijke targets waren en hoe
lang hij dit dacht vol te houden.
Dankzij wie? Alomtegenwoordige Tiger had ook de Prins overtuigd tijdens een
toevallige ontmoeting bij één van Tiger’s intensieve duurtrainingen op het parcours
van de Koninklijke Wandeling. Hij was op de gehurkte madeliefjes plukkende prins
gebotst en van het een kwam het ander.
Waarom? Hij moest van “ons Claire” minstens twaalf kilo afvallen, zoniet werd het o
zo heerlijke amoureuze minnespel tijdelijk en eventueel later definitief afgevoerd als
prinselijke activiteit “en dat kon hij zichzelf als zoon van zijn vader met een
gelijkaardig boven het gemiddeld libido” niet aandoen. Lopen was de boodschap dus!
De bedoeling? Kennismaken met normale mensen met een normale hobby en uiteraard
die twaalf kilo kwijtspelen.
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Hoe lang? Een deadline om dit laatste doel te bereiken had hij zichzelf niet opgelegd
omdat hij geen flauw benul had van het effect van de eerste echte fysieke inspanning
die hij sinds jaren ging leveren op zijn vermoedelijk broos gestel waarvan de zwaarste
belasting het dagelijks openen en dichttrekken van de defecte elektrische garagepoort
bij het gebruiken van zijn vuurrode Ferrari was.
Eigenlijk kreeg ik mijn “prinselijk loopmaatje” op een presenteerblaadje aangeboden.
Ik was dan ook vereerd toen de prins me vroeg of we in elkaars buurt wilden blijven
tijdens “de effort physique”. Het was immers de eerste keer sinds lang, zeer tegen de
zin van zijn mama die de bedreigingen aan het adres van tante Fabiola nog niet
vergeten was in, dat hij in het openbaar verscheen zonder bodyguards.
“Jij lijkt op mijn Yuri. Hij is mijn favoriete bodyguard en tevens vertrouwenspersoon
en jouw aanwezigheid zal me bijgevolg à l’aise stellen tijdens het lopen” declareerde
de prins spontaan.
Groot was mijn ontgoocheling toen ik enkele weken later “zijn” Yuri in levende lijve
ontmoette tijdens mijn eerste brunch bij de prins thuis.
Om Yuri’s prinselijk niveau enigszins op te krikken zou het immers geen overbodige
luxe zijn om zijn fel uitgedunde, om niet te zeggen quasi volledig verdwenen, haardos
onder handen te laten nemen door de een of andere haarimplantaten specialist.
De stockagecapaciteit van de zakken onder zijn felrood doorlopen ogen zouden elke
hamster doen watertanden en mijn Ename-buikje was een wasbord vergeleken met het
hangbuikexemplaar van Yuri.
Ik suste mezelf dan ook maar met het idee dat de getinte brilglazen van de prins
waarschijnlijk aangedampt waren toen hij me de gelijkenis meldde.
Nadat onze - ja ik ben ondertussen volwaardig Furalid dus mag in het woord “onze”
gebruiken - voorzitter Harry de aanwezigheden opnam, begonnen we eraan.
Al snel merkte ik dat een Start to run aanpak van Evi Gruyaerts geen overbodige luxe
is voor een ongetraind en grotendeels afgepeigerd bijna-vijftiger lichaam.
Ik had dan ook liever op het door haar aangegeven ritme van “2 minuten joggen en 2
minuten stappen” aangevat maar er was geen weg terug.
We waren vertrokken voor een bosloopje van ongeveer 5 kilometer met als apotheose
de “kamelenrug”. Ik durfde en wilde me er niets bij voorstellen.
Ik kreeg mijn ademhaling nooit echt onder controle tijdens de eerste Furarun uit mijn
leven maar ik troostte me met het idee dat onze prins, ik mocht hem ondertussen net
zoals al zijn echte - en ook zijn “Feesboek”- vrienden ‘Lo” noemen, de indruk gaf alle
momenten een long te kunnen verliezen.
Een wagen die op de autokeuring het geluid maakt dat Lo produceerde, wordt
gegarandeerd recht naar de schroothoop verwezen.
Als klap op de vuurpijl kregen Lo en ik als sluitstuk van het peloton waar we eigenlijk
nog alleen in zaten, nadat iedereen er één voor één uit gedemarreerd was, net op het
moment dat we freewheelend de kamelenrug afgetjokt kwamen, een bronstig
everzwijn achter ons. Het dier moet gedacht hebben dat we, piepend, briesend en
dampend als we waren, een bedreiging waren voor zijn hoogzwangere bagge en zette
met gezwinde tred de achtervolging in. Downhill joggen kreeg ineens een nieuwe
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dimensie waarbij het inbouwen van een recuperatiemoment totaal niet meer aan de
orde was!
Het dier had trouwens, als ik de verhalen die later op de avond in de kantine opgedist
werden, moest geloven, in het verleden blijkbaar al menig Furaloper op de hielen
gezeten en zijn of haar parcoursrecord doen verbeteren..
Tiger en Martin Kroket, twee van onze beste duurlopers, hadden het blijkbaar vorige
winter bij valavond achter hen aangehad tot aan de sporthal waarna het dier totaal
uitgeput en gefrustreerd omdat het deze rasatleten niet te pakken kreeg, afdroop
richting arboretum en moeder de everzwijnvrouw. Het hysterische dier haalde ons
meter per meter in en zonder de briljante ingeving van mijn kompaan had ik mijn
wedervaren waarschijnlijk niet meer kunnen neerschrijven. Porky, zo benoemde ik het
monster met de glazige blik en de gigantisch ogende slagtanden in mijn angstaanval,
had als het ware nog maar een neuslengte of drie achterstand op ons, al besef ik dat dit
geen al te beste vergelijking is voor een vervaarlijk gedrocht dat net gekenmerkt wordt
door een platte snuit.
Lo kreunde en met wat zowat zijn laatste adem in zijn longen moet geweest zijn
stamelde hij, spontaan switchend naar de taal van Molière,: “faites attention mon ami,
je vais mettre en pratique ce que papie, qui est un grand chasseur de biches m’a
toujours expliqué”. Voordat ik goed en wel besefte wat hij zinnens was, stopte Lo
uitermate bruusk, in dezelfde stopbeweging een bocht van 180° makend, waardoor het
dier letterlijk vol in de everzwijnremmen moest gaan om niet frontaal op mijn bijnaheld te botsen. Hun blikken van angst en verbazing vonden elkaar spontaan een fractie
en toen Lo zijn van het angstzweet dampende prinselijke torso zo breed mogelijk
maakte om tot de aanval over te gaan droop het totaal verbouwereerde dier
schoorvoetend af. Lo de everzwijnentemmer sloot het incident af met de woorden “Le
moindre geste, Laurent fait le reste”! Zoveel prinselijke cool had ik nog nooit gezien.
Als bij wonder haalden we zonder blijvend fysiek of geestelijk letsel, zij het met een
lichte achterstand op de rest van de groep, de eindmeet van onze eerste loop.
We besloten samen te douchen en aansluitend wat beter kennis te maken met de vele
sympathieke medelopers en loopsters. Een snel telefoontje naar “ons Claire”, zoals Lo
zijn blijkbaar zeer sympathieke en goedlachse partner pleegde te noemen, later,
slenterden we de vele bewonderenswaardige blikken op ons gericht duidelijk voelende,
de cafetaria binnen. De details van wat er die avond nog allemaal gebeurde zijn niet
voor publicatie geschikt en hopelijk komen ze ook nooit in Story, Royalty of De Rode
Loper aan bod. Ik had er alvast een prinselijke vriend voor het leven bij en de
Furalopers sloten die avond twee nieuwe leden voor het leven aan. Ook de
naamswijziging naar “Koninklijke Furalopers” is waarschijnlijk niet al te ver meer af.

PS: dit is een 100% fictieverhaal en alle eventuele gelijkenissen met wie dan ook
berusten op puur toeval.
Ivan Cruysberghs
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Zondag 20 maart 2011
Zaal Papeblok Pastoor Vandersandestraat 15 Tervuren
Het Bestuur zoekt voor deze wedstrijd:
Seingevers
Assistentie bij de inschrijving
Helpers bij de bar
Assistentie bij de aankomst
Hulp bij inrichten zaal
Kilometerplaten ophangen
Aandenkens uitdelen
En nog meer activiteiten.
Ben je geïnteresseerd om een van deze activiteiten te doen of ken je personen in je
omgeving die ons willen helpen dan vragen wij je contact op te nemen met een van de
bestuursleden of mail naar marjece@gmail.com.
Alvast hartelijk dank.
Het Bestuur.

Op de vorige pagina staat de 1steaankondiging Furaloop.
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