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Beste sportievelingen,

Toen in september 1982 een aantal sportievelingen beslisten om wekelijks te gaan joggen, wisten ze 
waarschijnlijk niet dat hun club Jogging Kluisbergen 30 jaar later uitgegroeid zou zijn tot één van 

de belangrijkste sportverenigingen in Kluisbergen.

Het is prachtig om te zien dat er iedere zondagvoormiddag, nu al 1560 weken lang, mensen uit 
Kluisbergen en omstreken samenkomen om lopend de conditie te verbeteren en te onderhouden. 

Het grote succes van Jogging Kluisbergen heeft echter niet enkel te maken met de zin om te lopen, 
maar ook de goede sfeer en de hechte band tussen de leden zorgen ervoor dat de vereniging ook na 

30 jaar nog steeds uiterst actief is.

Door het sportieve enthousiasme kreeg de club in de loop der jaren steeds meer getrainde atleten en 
werd er ook beslist om op dinsdagavond en op donderdagavond te lopen. 

Deze noeste trainingsarbeid resulteerde dan ook snel in de deelname aan verschillende wedstrijden, 
waaronder ook marathons en ultralopen, waarbij lopers van Jogging Kluisbergen meermaals 

mooie ereplaatsen behaalden.

Gelukkig bleef Jogging Kluisbergen sinds zijn ontstaan steeds trouw aan de vooropgestelde visie 
en kunnen beginnende lopers nog altijd terecht bij de club tijdens de “start-to-jog” sessies.

Het succes van de vereniging is zeker en vast ook te danken aan het enthousiasme waarmee het 
clubbestuur en de jogbegeleiders wekelijks paraat staan om mensen op sleeptouw te nemen doorheen 

het Kluisbos en wijde omgeving. Hun inzet heeft al 30 jaar bijgedragen tot een betere fysieke 
conditie van menig Kluisbergenaar en heeft onze gemeente mee op de sportieve kaart gezet.

Ik ben ervan overtuigd dat de voorbije jaren vol sport en vriendschap een heel stevige basis vormen 
voor nog vele jaren jog- en loopplezier in onze gemeente bij Jogging Kluisbergen.

Van harte,
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   VOORWOORD

De eerste zondag van september 1982 vond de eerste training plaats van Jogging 
Kluisbergen.
De toenmalige initiatiefnemers vertrokken met een klein groepje aan de parking van het 
Boswachtershuisje. Dit was de aanloop tot de uitbouw van een eigenzinnige, sterke en 
vrije joggingclub in Vlaanderen.

Motto en streefdoel van al de initiatiefnemers zijn altijd geweest: door middel van 
lopen in een bosrijk, gevarieerd gebied, mensen die graag joggen samenbrengen 
en op ongedwongen wijze genieten van een sportinspanning, los van commercie of 
lidgelden,... 

Wat we nog deden: wedstrijden lopen, feesten organiseren, beginners verwennen, op 
reis gaan in binnen- en buitenland, trainen voor een halve of hele marathon. We deden 
dit enkel omdat we het als groep graag deden.

Door over de jaren heen dezelfde missie en visie te hanteren, maar ook door zijn 
eenheid van plaats en van tijd, bleef dit clubje overeind. Bovendien is ons ‘verpoos’ 
lokaal ‘Het Boswachtershuisje’ niet weg te denken uit deze korte geschiedenisperiode 
van onze club!

Dit bladerboek schetst door middel van anekdotes, cartoons, foto’s, tekeningen, teksten 
en overzichten een gevarieerd beeld van onze club ‘Jogging Kluisbergen’. We streefden 
bij de opzet niet naar een chronologisch en/of volledig overzicht. In de eerste jaren van 
de jogging werd niet zoveel gearchiveerd. Een aandachtige, kritische lezer zal hier en 
daar wel een schoonheidsfoutje ontdekken. Wat we beogen is u via dit boek de sfeer te 
laten opsnuiven die maakte dat, op een sportieve wijze, een groep vrienden is ontstaan 
die elkaar blijven vinden. “Een zondag zonder jogging, is geen zondag”, zei Paul.

Het boek wil niet volledig zijn. Daarom vraag ik nederig, aan al de joggers die wij 
vergeten te vermelden, of die zichzelf niet terug vinden op één van de vele bladzijden, 
foto’s, tekeningen en ideeën, ons te verontschuldigen met de gedachte: ‘Enkel wie niets 
doet, kan niets verkeerd doen.’ Vergeet tenslotte het belangrijkste niet: 

ook dankzij U 
is Jogging Kluisbergen uitgegroeid tot wat het nu is ...

Theo Lint, 
een ochtend in de week, 4u33



10 11

feesten 1993-1994-1996
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GEGEVENS OVER DE VERENIGING

Naam:      JOGGING KLUISBERGEN
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          Theo Lint: 1995 - tot heden
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GOUDEN REGELS 
VOOR EEN GEZONDE 

CONDITIE

Lichaamsbeweging lijkt jou 
wat, maar de weg naar het 
fitnesscentrum of het zwembad wil 
je niet vinden? Toch besef je dat 
enige lichaamsbeweging goed is 
voor jouw conditie.
Misschien krijg je zin om af en toe 
eens een paar rondjes te gaan 
joggen. Als aanmoeding voor 
beginners en hulp bij het verdere 
doorzetten, schrijven wij hieronder 
tien regels op die elkeen toelaten 
om op een gezonde manier een 
trainingsprogramma op te bouwen. 
Deze ‘gouden 10’ vormen de 
afsluiter van ons  

                     
‘JOGGINGPROGRAMMA VOOR 

BEGINNERS’

 Regel 1

Zoek een joggingpartner om jezelf te 
stimuleren. Geef elkaar moed, want de 
eerste stappen zijn de zwaarste. Het 
vraagt flink wat zelfdiscipline: liever 
langer uitslapen dan ...
Er is echter geen haast bij om een 
topconditie te bereiken. Matigheid en niet 
te snel opbouwen zijn de 2 belangrijkste 
richtlijnen; begin langzaam en rustig.

 Regel 2

Laat je onderzoeken door een dokter als 
je ouder bent dan 40 jaar: een screening 
op hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid 
of hartproblemen is aangeraden. Een 
sporttest is bovendien goed
meegenomen om meer inzicht te krijgen 
in je omslagpunt.
 
 Regel 3

Start altijd met een lichte opwarming. 
Voor beginners is dat rustig wandelen 
en daarna rustig inlopen. Hierna kan je 
enkele rek- en strekoefeningen doen. 
De beste voorbereiding echter blijft 
voldoende slaap. Sluit de sessie af met 
tijd voor een cooling-down.

 Regel 4

Net zoals de meer geoefende jogger 
moet je progressief trainen. Begin traag, 
wissel lopen af met actief wandelen. 
Verzorg je ademhaling. Zorg ervoor dat 
je tijdens het joggen nog kunt babbelen 
over de Kluisbergense politiek. Als praten 
te moeilijk wordt, dan loop je te snel.

 Regel 5

Wandel eerst een omloop van ongeveer 2 
kilometer. De volgende trainingsbeurt kan 
je dezelfde omloop lopen zover je kan, 
daarna wandel je de resterende afstand.

 
 Regel 6

Een rustige, regelmatige in- en  
uitademing is noodzakelijk. Dat kan best 
geoefend worden door in te ademen 
gedurende drie passen en uit te ademen 
gedurende twee passen. Proberen tellen 
tot zes is ook een goed hulpmiddel.

 Regel 7

Loop de omloop of zoveel je kan 
zonder stress en met lichte inspanning. 
Verhoog de loopafstand geleidelijk met 
wandelpauzes tot je de omloop kan 
uitlopen. Doe zo verder met een tweede 
of een derde ronde.
 
 Regel 8

Train regelmatig (van 1x, tot 2x, tot 3x 
per week) en bouw langzaam op. Drie 
keer een halfuurtje trainen per week is 
beter dan één keer per week een uur 
lang.

 Regel 9

Iedereen heeft zijn eigen joggingstijl. 
Overschakelen op een andere stijl 
is niet nodig, maar let op volgende 
aandachtspunten. Probeer je rug recht 
te houden en de schouders laag en 
ontspannen. Kijk recht voor je uit. 
Sommige joggingpaden laten dat 
natuurlijk minder toe. Denk ook aan je 
armen. 

De ideale houding is de elleboog in een 
hoek van minder dan 90°. Maak geen 
vuist, maar houd de vingers ontspannen. 
Zorg dat je voeten niet plat op de grond 
komen, maar maak een afrollende 
beweging: eerst de hiel, dan het midden 
van de  voet en als laatste de bal van de  
voet en de tenen.

 Regel 10

Controleer je polsslag onmiddellijk na 
de inspanning. Tel 15 seconden en 
vermenigvuldig dat getal met 4. Een 
score boven de 150 is te veel. Controleer 
je polsslag opnieuw na 1 of  2 minuten 
recuperatie (bv. na uitstappen). Begin 
niet aan de volgende loopminuten indien 
je meer dan 110 slagen telt per minuut.

 
 Samengevat:
 
 
- loop matig
- bouw geleidelijk op
- zoek een looppartner van
  hetzelfde niveau of net ietsje beter
- begin altijd met een lichte opwarming
- slaap voldoende
- laat je vooraf door een dokter
  onderzoeken vanaf 40 jaar 
- zorg dat je tijdens het joggen kan
  babbelen
- verzorg je ademhaling tijdens het
  joggen
- verbeter je technische loophouding
- controleer regelmatig je hartslag

tekst opgenomen in 
maandblad Kluisbergen, oktober 2007
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De jogger en zijn 15 jarige bestaan.

Heer burgemeester, schepenen, 
genodigden, sympathisanten, dames en 
heren van de pers, beste grote en kleine 
joggingatleten, actieve en non-actieve 
joggers van Jogging Kluisbergen:
Welkom op de receptie van ons 15-jarige 
bestaan.

Sinds november 1982 hebben inwoners 
van onze gemeente de jogging- en 
loopsport gepromoot. Zo bestaat Jogging 
Kluisbergen 15 jaar. Langzaam, maar 
zeker, is dit kleine initiatief een vast beeld 
geworden in de rijke sportgeschiedenis 
van de gemeente. Niet alleen beschikten 
wij al die jaren over een gratis gevarieerd 
oefenterrein - Het Kluisbos - tevens heeft 
deze groene stek de bewoners uit onze 
regio gemotiveerd om een joggingclub 
lopende te houden. Voorwaar niet altijd 
een even makkelijke taak. Toch bouwden 
wij een aantal steunpilaren uit, die 
maakten dat Jogging Kluisbergen meer 
dan een ééndagsvlieg werd. 

Een eerste steunpilaar: 
Jogging Kluisbergen is een VRIJE 
LOOPCLUB: je betaalt geen lidgeld en 
je hebt geen lidkaart. Je bent gewoon 
welkom: groot of klein, dik of dun, sterk 
of zwak, geoefende of beginnende jogger. 
Geen competitie. De nadruk ligt op een 
ongedwongen sfeer van mensen die 
elkaar vinden in het samen gaan joggen.

Een tweede steunpilaar: 
We verzamelen het ganse jaar door, elke 
zondag en op alle betaalde feestdagen, 
om 10u ‘s morgens aan de parking van 
het Boswachtershuisje. Slechts 1 zondag 
is er geen samenkomst, namelijk op de 
dag van OMLOOP KLUISBERGEN, kwestie 
van niet voor hun voeten te lopen.

Een derde steunpilaar: 
ons sport-trainings-schema
De eerste 25 minuten vullen we met in 
een rustig tempo te wandelen van de 
parking naar boven in het bos gevolgd 
door een gezamenlijke opwarmingsloop 
en een gezonde opwarming. Daarna 
splitsen we op in groepjes naargelang de 
gewenste loopafstand en de zondagse 
ochtendconditie. De loopafstanden zijn: 
6 km, 8 km, 10 km of 15 km. In tijd 
uitgedrukt: 30’, 45’, 60’ of 90’. De 
bestemmingen zijn respectievelijk: de 
IJzermijn, Kwaremontdorp, Kapelleke 
Lamont of Zulzekedorp, en niet te 
vergeten, nog terugkeren ook. De 1ste 
groep zijn de echte joggers in hart en 
nieren, die joggen op een gezond tempo 
doorheen het bos. De 2de tot de 4de groep 
lopen op een rustig tempo tot aan de 
IJzermijn. Bewaakster van het tempo 
is de voorzitster van onze Joggingclub, 
Sabine, die met wel bekende kreten 
“heren, let op Uw ballen” en dreigende 
Bauer-elleboogstoten, de te snel lopende 
– t.t.z. het niet joggend heerschap - tot 
een gematigder tempo aanspoort. 
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Een vierde steunpilaar: 
We overdrijven niet graag in het 
organiseren van nevenactiviteiten. Deze 
worden enkel op touw gezet als we er 
echt zin in hebben. Wie herinnert zich de 
Stratenloop door Kluisbergen? Of nog: 
drie Bosloopcrossen, de Hutsepotavonden 
met een avondje aperitief-voorproeven, 
de Lentedranken. De laatste jaren doen 
we het wat traditioneler en kent de 
Nieuwjaarsreceptie op de eerste zondag na 
Nieuwjaar een groot succes. Het avondje 
uit gaan eten is elk jaar een verrassing: 
van paling (1994) over couscous avond 
met buikdanseres (1995) tot visbarbecue 
(1996). De twee grote vragen zijn steeds: 
gaat er genoeg zijn (de joggers zijn zeer 
laattijdige inschrijvers) en is er voldoende 
bestek om het culinaire aanbod op te eten. 
Op sportief vlak verwennen we de 
beginners met minstens 1 maal per jaar 
een extratrainingsprogramma: “Leer 3 
km lopen in zes weken”. Het moeilijkste 
moment is telkens weer het nemen van 
de groepsfoto én het startschot met 
toespraak door de Schepen van Sport. 

Een vijfde steunpilaar:
De deelname van onze leden aan 
georganiseerde wandel-, loop- en 
joggingactiviteiten in binnen- en 
buitenland. Ik wil hierbij geen namen 
en geen prestaties noemen, maar weet 
vooral dat deze mensen ooit beginners 
waren, zoals u en ik. Het behalen van 
resultaten is voor het individu van belang, 
maar voor Jogging Kluisbergen telt enkel 
onze bewondering voor het meedoen, 
zowel aan een kleine omloop, een 10 mijl, 
een halve of hele marathon, als aan een 

ultraloop. Meedoen is belangrijker dan 
winnen!

Het is goed om op dit moment eens stil te 
staan bij het vijftienjarige bestaan van de 
club. Vandaar ons feestprogramma met 
zowel aandacht voor het sportieve, als voor 
het feestelijke en ludieke. Op die manier 
willen wij de spirit van Jogging Kluisbergen 
beklemtonen: SAMEN AFZIEN/SAMEN 
GENIETEN/SAMEN LACHEN. 

We hopen dat we deze uitgangspunten de 
volgende jaren verder kunnen garanderen.

Ik wens u dan ook allen een sportief 1997 
toe met veel loop- en jogginggenot, zowel 
buiten als binnen de Joggingclub, de enige 
loopclub die lopen net iets aangenamer 
maakt.

(12/09/1997 - Toespraak Theo Lint op de 

aangeboden receptie in het gemeentehuis 

van Kluisbergen n.a.v. 15 jarige bestaan / 93 

aanwezigen)

EEN LIED ZONDER NOTEN

Naar aanleiding van de feestviering van 15 jaar 

Jogging Kluisbergen werd een verkleedjogging 

georganiseerd.

Een select gezelschap van onze vrouwelijke 

joggers, de “pinponpettekens” namen het initiatief 

om zich als lieveheersbeestjes te verkleden. 

Onder de artiestennaam CHACONFREKRIPET 

schreven ze een lied dat ze op de jubileumavond 

als een prachtig muzikaal wonder vertolkten.

We kunnen dan ook de lezer hieronder de 

integrale, ongekuiste versie niet onthouden.

 

Strofe 1

Formidable Jogging

We zijn weer bij mekaar

om te eten en te drinken

en te dansen met elkaar

door de boxen weerklinken muziekjes

die brengen ons in lichte trance

we wensen U allen met ons liedje een leuke 

avond en veel ambiance

Strofe 2

Theo heeft weer een nieuw standje

‘t commentaar dat komt vanzelf

Christian en co staan weer te kletsen

ze hebben geen opwarming vandoen

Eddy heeft het schoonste poepke

dat poepke heeft een heel apart accent

het zijn de vrouwen die het zeggen (en het 

bekijken)

dat clubke dat er wat van kent

Strofe 3

Annie moet nog eens gaan plassen

geen enkele boom die haar niet kent

Martien en Ann vinden het wat raar

maar wij zijn dat allang gewend

Huguette en Sabine delen de lakens uit

de een in ‘t Vlaams, de ander in’t Frans

niemand durft hen nog passeren

of ‘t is mannen pas op voor uw ballen

Strofe 4

Katrien, Linda, Johan en Lieve

ze lopen er nog wat stijfkes bij

pas nieuw, maar ze worden topatleten

ge zult zien, ze hebben al heel veel stijl

En de Luk is nu professor

maar hij lacht nog even hard

met Ria op den tandem

slepen ze al de prijzen in de wacht

Strofe 5

Het is het moment van ‘t pinten pakken

de atleten staan al aan de toog

hier de rappe, daar de trage

ja ‘t is zo dat het moet zijn

Bertje is het weer aan het expliciteren

Arthur die peinst het zijne van

Mauriske komt al met de hapjes

hoe pikanter hoe meer ambiance 

(+ gebaar maken)

Strofe 6

Tot slot de meisjes van ons kliekske

we lopen al rapper dan voorheen

maar we doen het voor de leute

het is toch maar dat die telt

De jogging is een bende goede maten

we blijven lopen tot ons pensioen

(of: we delen lied, leed en heel veel zweet)

desnoods tot we er bij vallen

maar lopen, dat blijven we doen.

De artiesten: CHAntal D’Haene, CONny Langie,  FREda Van 

Steenbrugge, KRIstine Vanhemens en PETra Martens. 

(13/09/1997 - Chaconfrekripet - Uniek Jogginglied n.a.v. 

15 jarig bestaan ) 
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  WEEK DAG Trainingsonderdeel    Aantal  Duur in minuten

  1 Zo wandelen        30’
   Di 2 minuten wandelen, 1 minuut lopen       4x  12’
   Vr 2 minuten wandelen, 1 minuut lopen       5x  15’
  2 Zo 2 minuten wandelen, 2 minuten lopen  4x  16’
   Di 2 minuten wandelen, 2 minuten lopen  4x  16’
   Vr 2 minuten wandelen, 3 minuten lopen  4x  20’
  3 Zo 2 minuten wandelen, 3 minuten lopen  4x  20’
   Di 2 minuten wandelen, 3 minuten lopen  3x  15’ 
   Vr 2 minuten wandelen, 3 minuten lopen  4x  20’
  4 Zo 2 minuten wandelen, 3 minuten lopen  5x  25’
   Di 2 minuten wandelen, 4 minuten lopen  4x  24’
   Vr 1 uur wandelen in stevig tempo   1x  60’
  5 Zo 3 minuten wandelen, 3 minuten lopen  4x  24’
   Di 3 minuten wandelen, 3 minuten lopen  5x  30’
   Vr 2 minuten wandelen, 4 minuten lopen  4x  24’ 
  6 Zo 2 minuten wandelen, 4 minuten lopen  5x  30’
   Di 2 minuten wandelen, 5 minuten lopen  4x  28’
   Vr 2 minuten wandelen, 5 minuten lopen  5x  35’
  7 Zo 2 minuten wandelen, 5 minuten lopen  5x  35’
   Di 2 minuten wandelen, 5 minuten lopen  5x  35’
   Vr 2 minuten wandelen, 3 minuten lopen  6x  30’
  8 Zo 2 minuten wandelen, 6 minuten lopen  4x  32’
   Di 2 minuten wandelen
    +1 km lopen in  8 minuten
    +2 minuten uitwandelen    1x  12’
   Vr 2 minuten wandelen, 6 minuten lopen  4x  32’
  9 Zo 2 minuten wandelen, 6 minuten lopen  4x  32’
   Di 2 minuten wandelen, 7 minuten lopen  4x  36’
   Vr 2 minuten wandelen, 6 minuten lopen  4x  32’
  10 Zo 2 minuten wandelen, 6 minuten lopen  4x  32’
   Di 2 minuten wandelen, 8 minuten lopen  4x  40’
   Vr 2 minuten wandelen, 6 minuten lopen  4x  32’
  11 Zo 2 minuten wandelen, 8 minuten lopen  4x  40’
   Di 2 minuten wandelen, 7 minuten lopen  4x  36’
   Vr 2 minuten wandelen, 8 minuten lopen  4x  40’
  12 Zo 2 minuten wandelen, 10 minuten lopen  3x  36’
   Di 2 minuten wandelen, 8 minuten lopen  4x  40’
   Vr 2 minuten wandelen, 10 minuten lopen  3x  36’
  13  3 x per week 
    Zelfde programma behouden als week 12.
    Meer continu lopen en minder wandelen.
    Verhoog de afstand progressief met maximum 10% 
    meer dan de week ervoor. Verkies continu rustig 
    lopen boven snelheid (1 km in 6’= 10km/per uur)
    Warming-up en cooling-down: een 5-tal minuten 
    wandelen.

   JOGGINGPROGRAMMA               VOOR ECHTE  BEGINNERS
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De jogger en zijn etentjes (deel 1)

Beste intieme jogging vrienden en 
vriendinnetjes,

*Het is al de derde maal dat wij onze 
zondagse drankspaarcenten opstapelen 
om onze charmante echtgenotes en 
onszelf eens te verwennen met een 
etentje.

*Toch even vermelden dat wij de 
afwezigheid betreuren van de heren 
Marc en Marcel, die met hun dames, 
noodwendig naar een of andere trouwerij 
moesten.

* U hoeft zich als geoefende loper rond 
dit etentje en de gevolgen ervan voor uw 
joggingpartijtje geen zorgen te maken: 
vanaf middelbare leeftijd helpt joggen 
niet echt om gewicht of vet kwijt te 
geraken en zijn we nu net nu niet die 
gemiddelde burger?
Daarnaast wil ik even dit bonte 
gezelschap voorstellen: 

-Paul G hebben we maanden gemist op 
zondagmorgen! Overal verspreidde hij 
het gerucht dat hij osteopathie studeerde 
tijdens het weekeinde. Sommige 
beweerden echter dat de vrouwelijke 
leerkrachten in Menen aantrekkelijker 
waren dan onze jogsters. Vandaar dat 
Katelijne hem terug naar de bossen van 
Kluisbergen stuurde.

-José blijft een vaste waarde op 
zondagmorgen. Toch verwondert het ons 
dat hij nu op zondag meer moet werken 
dan vroeger. Hier vangen we alweer een 
gerucht op dat Marie-Madeleine liever 
heeft dat hij ´s morgens gaat lopen dan 
te moeten gaan werken. Nu kunnen 
ze niet meer hand-in-hand romantisch 
wandelen op zondagnamiddag.

- Dirk heeft tijdens het lopen zijn roeping 
ontdekt. Als streeknieuwsreporter voor 
enkele schandaalkranten, loopt hij van de 
ene informatiebron naar de andere. Zo 
loopt hij geregeld zijn eigen huis voorbij 

waar Cécile al zijn pennenvruchten 
leest van A tot Z. Doch over zijn 
zondagmorgen escapades wordt geen 
letter geschreven.

- Luk M. heeft het vliegend zot gekregen 
sinds er een 4 staat in zijn leeftijd 
en blinkt uit door grote afwezigheid 
op zondagmorgen. Toch treurt zijn 
vrouwtje Ann niet, want wekelijks 
gaat hij gaan crossen en sleept de ene 
prijs na de andere in de wacht bij de 
veteranencategorie
(tapijtjes, koffiemachines, etentje 
voor 2,...). We vermoeden dat hij zal 
blijven crossen tot hij die beloofde 
vaatwasmachine wint waar Ann al zolang 
om vraagt.

- Een nestor in het loopvak en bekende 
karakterloper Norbert VDB hebben we 
in ieder geval graag in ons gezelschap. 
Omwille van gezondheidsredenen diende 
hij zijn loopschoenen om te ruilen voor 
familiale fietspartijtjes.

- Ten slotte hebben we een aantal 
nieuwkomers in het vak. Vooreerst Erik 
C. Zoals we allen weten, kwam vrouwlief 
Rita kijken bij de beginners hoe goed 
haar mannetje wel liep. Bovendien kwam 
zij ook mee kijken of hij trouw meedronk 
en -spaarde voor dit beruchte etentje.

Daarnaast is onze hoop gevestigd op 
Stefaan VC die naast bergbeklimmen en 
videoreportages nu het genot en de pijn 
kent van de Vlaamse Heuvels. In zijn 
voetspoor kennen we de verschijning van 
Alain DK die zondag wat komt uitlopen 
en trainen op heuvelachtig gebied want 
met dat klimmen en dalen heeft hij nog 
wat problemen. Sinds wij hem enkele 
keren wat modderstroken serveerden 
zien we hem geregeld terugkeren 
wanneer het wat “te vuil” wordt.

- Mijzelf hoef ik niet voor te stellen: steeds present op zondag, goed voor een 
intervalleke, een sprintje, rustig genietend terwijl anderen zich zwoegend voorbereiden 
op hun volgende marathon. Tevens geniet mijn voornaam veel bekendheid en bijval 
daar alle joggers roepen:
“Theo, zo rap niet!” Daarbij past een liefdevol woordje voor mijn vrouwtje die me 
telkens opnieuw de kans geeft om op zondagmorgen te gaan lopen.

Zo, select gezelschap, u bent op de hoogte van de faits divers in ons joggingwereldje.
Laat spijs en drank u smaken.

     18/03/1995 Toespraak Theo Lint : 3de traktaat 
     echtgenotes joggers / blauw spaarvarken/ 
     in ‘t Palet te Kwaremont/ 16 aanwezigen
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Beste vrienden, bij het nalezen van het 
voorgaande bleken er toch nogal wat 
gelijkenissen te bestaan met iemand uit 
ons midden ...

   
  Theo, we willen U namens deze groep ook eens extra   
  bedanken met een cadeautje voor uw volgehouden   
  engagement voor Jogging Kluisbergen.
  We rekenen erop dat je er nog velen leert lopen en   
  het is te hopen dat we dat nog jaren 
  samen kunnen doen. 

 (17/02/1996 - Toespraak  Dirk Polspoel - 4de traktaat 
      echtgenotes joggers/ blauw spaarvarken/in het    

Triporteurke te Kerkhove/ 29 aanwezigen)

De jogger en zijn etentjes (deel 2)

“De man die zijn volk leerde lopen”

Beste vrienden, 

In wat volgt is iedere gelijkenis met 
bestaande figuren natuurlijk louter 
toevallig en zijn de gebruikte namen al 
even willekeurig.

“De man die zijn volk leerde lopen”
Hij is iedere zondag aanwezig, nooit bij 
de allereerste, maar toch altijd mooi op 
tijd. Nauwelijks heeft hij zijn voertuig 
verlaten of hij slaakt meestal een luide 
oerkreet waarmee hij zich met de natuur 
rond zich schijnt te willen verenigen.
Scherpe tongen beweren dat dit iets te 
maken heeft met bepaalde nachtelijke 
escapades, maar de man stelt graag 
iedereen gerust met de melding dat 
hij juist genoten heeft van een stevige 
nachtrust van ongeveer 3,5u.

In de klim naar de opwarming laat hij 
dan ook moeiteloos iedereen achter zich 
en tijdens de opwarmingsronde springt 
hij regelmatig eens over wat betonnen 
afsluitingen als om te bewijzen dat het 
alweer zijn dagje is.

Tijdens de turnoefeningen slaagt hij 
er probleemloos in tot 50 mensen op 
zijn bevel te laten huppelen, springen, 
dansen, elkaar omver te duwen of zelfs 
elkaars rug te breken.
Deze oefeningen sluit hij graag af met 
een korte nieuwsflash waarbij de inhoud 
zich meestal beperkt tot de mededeling 
dat er geen mededelingen zijn. Als er 
dan toch nog iets moet gemeld worden, 
gebeurt dit al maanden op voorhand. De 
man heeft immers al lang begrepen dat 
voor deze kudde alleen de tactiek van 
herhaling enige kans maakt op succes.

In het eerste loopstuk naar de IJzermijn 
loopt hij meestal vooraan, maar schikt 
zich de laatste jaren naar het tempo van 

een zekere Sabine. 

Na de IJzermijn voelt hij zich steevast 
verplicht de groep wat op te vrolijken 
met enkele splijtende demarrages. 
Hij wordt prompt teruggeroepen, 
geschreeuwd of gefloten maar dat 
schijnt hem eerder te stimuleren dan te 
ontmoedigen. Een stukje verder doet er 
zich echter dikwijls iets voor dat de vrij 
talrijke medici en paramedici onder ons 
stilaan begint te verontrusten. Voorlopig 
wil men het niet anders duiden dan een 
soort mentale moeheid en oppervlakkige 
verwarringverschijnselen, maar het dient 
in elk geval opgevolgd te worden. Terwijl 
wij namelijk mooi in groep lopen, is onze 
man in kwestie ervan overtuigd dat er 
2 groepen zijn. Merkwaardig is ook dat 
hij om de haverklap de loopgroep links 
of rechts wil sturen. In enkele pijnlijke 
gevallen van opperste verwarring zien 
we hem dan soms helemaal alleen 
voortrennen. Enkele groepsleden 
denken eraan om in die specifieke 
omstandigheden extra begeleiding te 
voorzien, maar voorlopig bereikt onze 
man steeds zonder problemen de 
eindmeet.
 
Eenmaal aangekomen warmt hij zich 
onveranderlijk af met een kop warme 
thee, een procédé dat zelfs navolging 
begint te krijgen. Dankzij zijn enorm 
recuperatievermogen is hij enkele 
minuten later al in staat om feesten, 
soupers of recepties te organiseren en in 
dergelijke omstandigheden is ook weer 
deze avond uit zijn brein ontsproten. 
Iedere zondag keert hij welgezind via 
een ommetje langs Ename, Hoegaarden 
naar Berchem terug waar zijn vrouwtje…
waarbij ons nu de nodige informatie 
ontbreekt, zodat wij het hier voorlopig 
zullen bij laten.
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Het dierbaarste joggingseizoen is de lente, 
als het bos vervuld is van nieuw leven. 
Dat roept bij de jogger, die inmiddels een 
kort sexy loopbroekje heeft aangetrokken, 
frisse krachten op. Het tempo stijgt bijna 
onmerkbaar. De vele kilometers in de 
wintermaanden beginnen hun vruchten af 
te werpen. Twee stimulerende middelen 
staan sterk op de voorgrond: het snuiven 
van blauwe kousjes die ontspringen in 
het bos en ook de begerige blikken van 
passerende wandelaars naar het blote 
benenspel. Aan gemotiveerd afkicken 
zal hij nu niet beginnen. Integendeel, 
de zondag blijft de jogger respecteren 
als rustige loopdag. In de week begint 
hij aan onverantwoorde duurlopen en in 
zijn blauwekousengesnuif heeft hij de 
marathondrug meegezogen. 

 Wij houden van joggen... 

Dat ligt ons nauw aan het hart. Ook de 
wekelijkse looptochten. Het volbrengen 
van een ultraloopje is daaraan 
ondergeschikt, een toevallig gevolg, 
hooguit een kroontje op het joggingswerk. 
Het zijn die diverse gezichten, die 
atletische lijven, de verdachte geuren 
van parfums onder okselgekroesel, de 
opwekkende kamfer smeermiddelen, de 
krasse uitspraken van joggervrienden, de 
droom- en roesverhalen van looptochten 
op de heetste plekjes van de wereld, 
de spectaculaire resultaten die ons op 
zondagmorgen naar de startplaats van 
onze joggingtocht voeren.
We joggen, niet voor de eer van een 
loopsucces, niet voor de eigen naam en 
faam, niet voor om het even wat, maar
volstrekt belangeloos voor het joggen zelf. 

Kortom - laten we eerlijk zijn - uit opperste 
verslaving. Sommigen verbinden dat met 
mantra’s, een langdurige meditatie van 
aards contact, dat het lichaam dronken 
maakt en het hoofd op hol brengt; de 
blik op oneindig. Alle leed wordt van zich 
afgezet. Een niet te stuiten vrijheidsgevoel 
overspoelt de loper. Hij vliegt over de 
Zuid-Oost-Vlaamse wegeltjes. Menig 
voorbijganger knikt meewarrig het hoofd 
en denkt “hij ziet ze weer vliegen”.
Maar wat verslavend werkt, is niet het 
lopen zelf, wel het gevolg ervan: het 
gevoel van fitheid. U kent dat wel: 
lichaam en geest zijn perfect op elkaar 
afgestemd, zonder veel moeite voeren 
ze mekaars bevelen uit, als het moet kan 
nu hemel en aarde bewogen worden. 
Daarna komt het gemis. De eerste 
ontwenningsverschijnselen doen zich 
voor. De jogger droogt zich af, pijnigt zijn 
lichaam met strekoefeningen. Sommigen 
sluiten zich op in een damestoilet om 
daarna metamorfosisch ontzweet terug 
voor de dag te komen. De lopers bewegen 
zich dan naar volkomen legale softdrugs. 
De meest gekende zijn: Abdijbier Affligem 
Blond, Leffe, Duvel, Kriek, Liefmans, 
Quintine en andere gerstennatrijke 
en benevelende producten. Let wel: 
sommigen wagen zich aan een stuk 
chocolade, een schelle salami, nog een 
brokje hazenpaté of een ordinair zakje 
onnatuurlijke aardappelschijfjes.
Ja, beste lezer, joggers zijn verslaafden, 
maar dan wel van de betere soort. 
  

 Begrijpt u het nu beter?

( 5 augustus 1998 – Theo Lint – Een cursiefje 
opgenomen in Maandblad Kluisbergen – okt 1998) 

Zijn joggers een doelwit van verslaving of niet? 
Bestaat hun doping uit het sporten zelf? Een 
poging tot antwoord in de volgende alinea’s:

Vooreerst wijs ik U op het feit dat heel 
wat mensen vasthangen aan nicotine en 
alcohol. We weten nochtans dat dat niet zo 
gezond is. We hebben allemaal wel ergens 
een opa van 76 lentes die rookte als een 
Turk. Hij zag er bovendien nog gezond 
uit ook! Wanneer het verwoestende 
effect van de combinatie van nicotine 
en alcohol onrustwekkende afmetingen 
begint aan te nemen, besluiten mensen 
soms tot een grondige ommekeer. Pas 
later dringt het tot hen door dat ze van 
de ene afhankelijkheid in de andere 
sukkelen. We denken trouwens dat de ene 
mens gevoeliger is voor verslaving dan de 
andere. Zo zijn straffe rokers die tot inkeer 
komen blijkbaar vaak voorbestemd om 
fanatieke lopers te worden en zijn straffe 
drinkers die tot inkeer komen geneigd 
om dweepzieke fietsers te worden. 
Omgekeerd blijkt dit ook te werken.
Zo worden wij op zondagmorgen 
getroffen door een bijna onweerstaanbare 
drang. Ik ben - samen met U - één van 
de honderdduizenden die een wekelijkse 
gezondheidsloop door het bos of langs 
de straten op zondagmorgen niet kunnen 
missen. 

Wij zijn verslaafd aan het joggen... 

Zelfs de medische wereld - en zo hebben 
de artsen dan toch weer wat meer werk –
bestuderen de ‘homo jogging’-ritus. 
                Maar in godsnaam: 

waarom op zondagmorgen? We hebben 
toch nog zes andere dagen in de week 
om te joggen? Het antwoord is enerzijds 
simpel, anderzijds zeer complex en 
onbegrijpbaar. Wij hebben het simpele 
antwoord gevonden in het Oude 
Testament: zondag is een rustdag. Daarom 
lopen we in de week, maar JOGGEN we 
op zondag, omdat joggen rustiger is dan 
lopen. Iedereen weet toch dat je op een 
rustdag de dingen rustiger aan doet. Maar  
er is meer:    
    
      Wij genieten van dat joggen...

Het is klaarkomen in de buitenlucht: ook 
in de eerste weken van het nieuwe jaar, 
als het vriesweer en de donkerte nog niet 
willen wijken en de kale bomen langs 
beschermde landschapsmonumenten 
nog geen beschutting bieden tegen de 
noordenwind. Niemand die dat sterker 
aan den lijve ondervindt dan die zondagse 
jogger of jogster. Dan overheersen de jog-
drugs, beter bekend als “ice tea, iso-9002-
star, defatyl-plus en akileine-min” om de 
kilte en de nattigheid aan te kunnen. Om 
nog maar te zwijgen van meer specifieke 
dopingproducten als neusdruppels, 
smaakgeprepareerde kauwgom, witte 
poedertabletten druivensuiker en 
gearomatiseerde neusknijpers. Na een 
paar kilometer daagt trouwens een lange 
dreef op waar de wind in de rug blaast. 
Een nog meer tintelend gevoel dringt zich 
op. De jog-drug vindt zijn weg door het 
bloed dat sneller begint te stromen en de 
looppas wordt steviger. De jogger komt in 
een euforisch stadium en weet dat hij nu 
nog een uurtje kan doorgaan.

De jogger en zijn zondagse verslaving.
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“Een lieftallige veteraan met een gezond 
lopers hart”

In de koortsdrukte van een belangrijke 
Omloop sprak apotheker Frankske mij 
aan om één van onze joggingleden te 
bevragen en voor te stellen voor het 
boekje van Kluisbergen. Hij viseerde vooral 
haar belangrijke overwinningen, maar als 
echte recreatieve jogger was dat niet aan 
mij besteed. Wat bezielt de mens om af te 
zien, zijn lichaam af te peigeren, een tred 
te zetten door dit joggingparadijs? Deze 
kernvragen wilde ik wel eens analyseren 
met haar. 

Zo repte ik mij in een vierwieler naar de 
Berchemstraat en belde aan bij Annie. Ze 
wou direct enkele trappisten uitgieten, 
maar gezien het vroege middaguur hield 
ik het bij een werkmanspintje. Ik kreeg 
direct enkele bladzijden schrijfsels onder 
ogen, want ze had er al over nagedacht 
wat ze mij wilde vertellen. Als Daknamse 
Lokerse zakte ze af naar het Kluisbergense 
laaggebergte, omdat de weg der liefde 
het zo wilde. Maar ook in haar eigen 
geboortestreek bleven haar sportieve 
krachten niet onbesproken. Als jonge 
deerne deed ze mee aan schoolcrossen. 
Eigenlijk was ze voorbestemd voor 
atletiek. Geen enkel 16-jarig schoolmeisje 
kon in die tijd een 5m12 verspringen. 
Haar hardwerkende ouders wisten echter 
dat je in dit kleine landje niet kan leven 
van sport alleen. Het werk op de boerderij 
en de liefde voor paarden hielden haar 
tegen een carrière in de atletiek verder uit 

te bouwen. Ze baarde twee dochtertjes en 
nu combineert ze het moederschap met 
een bediendenjob bij een welgekende 
leeuwenwarenhuisketen. 

Haar zangtalent hield haar jaren bezig op 
zondagmorgen in de tien-uren-mis van 
Berchem. 
Samen met Luc, José en de zuster oogstte 
zij week na week succes. Maar God zag 
het anders; door gebrek aan priesters 
werd de tien-uren-mis afgelast. Op 
aanraden van haar buurman Marcelleke, 
een notoir snelheidsduiveltje en succesvol 
op tandemritten in Kluisbergen Koerst, 
kwam ze mee naar de zondagse activiteit 
van Jogging Kluisbergen. We schrijven dan 
het jaar 1995. Begeesterd door Sabine, 
die ze toen met moeite kon volgen, liep ze 
na vier weken mee tot aan de IJzermijn. 
Velen zagen dat ze een goede ‘foulée’ 
had en motiveerden haar om langere 
afstanden te oefenen. Ze kreeg het te 
pakken, die typische joggingmicrobe, die 
van joggers net iets meer lopers maakt. 
Of de muziekfietsende Marcel daar toen 
ook heeft toe bijgedragen, kon ze zich 
niet meer herinneren. Haar wekelijks 
joggingrondje breidde zij uit naar 5x lopen 
in de week.

“Wil je het volgende toch zeker in je 
bijdrage schrijven?”, vraagt ze. 

De jogger en het portret van een jogster.

“Lopen is voor mij een echte ontspanning 
geworden, de sfeer bij het lopen met de 
mensen van de jogging is helend en je 
kan ondertussen zoveel van de natuur 
genieten. Ik zie veel mensen denken als 
ik voor de 5de keer voor hun deur passeer 
- de melkboer komt minder langs, laat 
staan de eierboer - heeft zij daar wel 
tijd voor? Ik ken geen acteur uit Familie 
of Wittekerke, (ik ook niet) maar ik ken 
de streek als mijn joggingbroekzak. Ik 
ben vroeg op en meestal kwart na één 
in de namiddag thuis. Ik trek dan mijn 
witblinkende bemodderde loopschoenen 
aan om te gaan trainen. Daarnaast ben 
ik een bezig huisvrouwtje en een actief 
moedertje.”

Ik krijg ondertussen al een tweede 
werkmanspintje en noteer verder in mijn 
typisch kladderschrift. Ondertussen haalt 
ze enkele fotoboeken uit en plaatst fier een 
vrouwenbeeld onder mijn sigarenneus.
“Meestal loop ik langere afstanden. Eén 
keer per week train ik meer op snelheid. 
Ik volg niet echt een schema, maar 
luister naar de goede raad van mijn 
joggingpartners zoals klein Christiaantje 
en de kilometerverslindende Pierre de 
Beeste. ‘t Zijn mannen met ervaring!”, 
voegt ze er wijselijk aan toe. 
Ik vraag wat door over wedstrijden en 
over winningen. “Ik oogst goede plaatsen 
bij de veteranen. Dit jaar doe ik mee aan 
de cross van de vrije sporters, waar ik nu 
al eerste sta na 6 wedstrijden. 
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Ik doe dit vooral om mijn snelheid te 
onderhouden. Regelmatig doe ik mee aan 
korte afstandswedstrijden. Zo stond ik op 
het ereschavotje op de 7km van Geluwe, 
won de Bedrijvencross van Oudenaarde 
en liep in de voetsporen van Stefania 
Statkuviene (een bekende Ronsische 
loopatlete) op de wereldvermaarde Cross 
van Orroir van onze vriend Arthur. Ik liep 
vorig jaar de Ultraloop van Kluisbergen 
en waagde me al aan marathons als 
voorbereiding op de Ultraloop. In april 
was ik de zesde vrouw op de Marathon 
van Antwerpen, waar ook andere leden 
van Jogging Kluisbergen behoorlijke tijden 
neerzetten.”

De volgende vraag doet haar huiveren. 
Heel voorzichtig suggereer ik dat ik haar 
niet zag op de Ultraloop van dit jaar.
“Vijf maanden heb ik hard getraind. Aan 
de Ultraloop had ik mijn hart verpand. 
Vorig jaar was ik de eerste Kluisbergense 
vrouw in de geschiedenis die zich waagde 
aan dat 50km pronkstuk. Het is de 
belangrijkste wedstrijd voor mij. Ik had 
mij goed verzorgd. Ik at geen patatjes 
friet en dronk minder trappisten na de 
wedstrijden. Hele liters water kapte ik 
naar binnen. Ik werd ondersteund door 
al mijn vrienden van de jogging. Ettelijke 
kilometers trainden ze met me mee.” 
“Ik loop zeer veel met andere mannen”, 
vertrouwt ze mij nu toe. Ik frons mijn 
gekrulde wenkbrauwen. Ze vertelt verder: 
“Donderdag voor de Ultraloop ging ik een 
klein wedstrijdje lopen. Daar liep ik een 
spierscheur op. Mijn specialist raadde me 
aan deze kwetsuur niet te verergeren. Het 
verdict was duidelijk: 3 weken verbod om 

beeninspanningen te leveren. En weg was 
de Ultraloop. Vergeet niet dat ik als eerste 
vrouw ging eindigen.”
Een stilte valt. Ik herinner mij haar pijnlijke 
moed om zich toch te komen tonen na 
de wedstrijd. Ik durf niet meer door te 
vragen.
 
Ik nip het laatste bierschuim uit het glas. 

Ik open terug met een gemeenplaats: 
“Het leven kan ‘wreed’ zijn, ook voor 
loopsters.” Zij beaamt.
“Weet je, ik ga al mijn bekers weggeven 
aan de kinderen tijdens de scholencross. 
Ik heb er al zoveel. Ik plak er een nieuw 
plakketje op en de eerste krijgt dan zo een 
mooie beker, want het oudercomité heeft 
niet zoveel geld om bekers aan te kopen 
voor de kinderen. Deze houd ik bij.“ Ze 
wijst naar het voor mij staande zwijgende 
fiere vrouwenbeeld.
Ze spoort me aan niet teveel te schrijven 
en zeker niet over de Ultraloop. Bij het 
afscheid bega ik de stommiteit te zeggen: 
“Tot zondag 10 uur aan de parking van het 
Boswachtershuisje.” Ze knikt meewarig 
nee en blikt naar haar gebroekte benen. 
“Dju!”, denk ik.

We weten dat ze zal terugkomen en ze zal 
er staan. Atleten gaan soms door een diep 
dal, maar daarna zijn ze nog beter.

(28/05/1998 - Een interview met een grote korrel zout 

met medewerking van Annie Vermeulen - Theo Lint  - 

Opgenomen in het “Maandblad Kluisbergen” 

van juni 1998)
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“Ik kom enkel om 
wat te trainen 
vandaag.” Eigenlijk 
wil de joggersvriend 
zeggen: “met 
minder dan een 
plaats bij de top 
drie ben ik niet 
tevreden...”.
Wanneer joggers aan het trainen zijn 
op een zondagochtendtochtje met een 
sympathiek groepje hoor je vaak de 
smeekbede “Niet te snel jongens!”. 
Eigenlijk wil de smekeling zeggen “let 
op, ik ga mijn démarrage niet te lang 
meer uitstellen ...” en rondlopende, 
bassende honden kunnen dit proces nog 
versnellen.
Je hebt dan andere joggers in diezelfde 
loopbende die optimistisch hun 
deelgenoten aanmoedigen met “Moed 
houden jongens, nog een paar kilometers 
en we zijn er...”. In joggersjargon betekent 
dit “mijn pijp is uit...”.
Let ook op voor die kleine leugentjes 
om bestwil. Laatstleden kwam ik mijn 
joggersvriend lange Dirk tegen. Hij al 
lopende - ik al zuchtend - prevelde hij “Ik 
heb deze week niet kunnen trainen”. Nog 
geen dag later vernam ik van zijn vriend/
trainingspartner klein Bolleke dat lange 
Dirk “Al 120 km op zijn teller had staan!”. 
Ik pufte toen maar wat verder aan mijn 

11de kilometer. 
Het is bijna niet te geloven hoeveel joggers 
dagelijks of wekelijks mij proberen wijs te 
maken dat ze het “ik-voel-me-niet-lekker-
gevoel“ hebben die dag. Volgens onze 
taaldeskundige Eric wil dit echter zeggen 
“straks loop ik je er wel af…”. 
Het taalgebruik na de wedstrijd of na een 
trainingssessie is al evenzeer verwarrend 
qua bedoeling. Menige echtgenote 
of vriendin wordt wijsgemaakt dat 
“vochtverlies absoluut zo snel mogelijk 
moet gecompenseerd worden”. Dit 
wetenschappelijke feit betekent voor de 
modale loper dat “je een abdijbiertje nooit 
refuseert...” en vandaar altijd iets later 
thuiskomt dan oorspronkelijk voorzien. 
Dat er onder de joggingsploeg echte 
Eddy Walvissen zitten is geen onbekende. 
Wanneer je tijdens het joggen hoort 
kwelen “We zullen doorgaan...”, is de 
enige waarheid dat “we aan het doodgaan 
zijn...”.

Zo zie je dat joggers af en toe de waarheid 
geen geweld aan doen.

(27/08/1998- Nog een cursiefje met de hulp van Eric 

Willequet - Theo Lint - Verschenen in Maandblad 

Kluisbergen – november 1998)

Het is wel al een tijdje geleden dat ik een 
taalfreak aansprak om eens te onderzoeken 
hoe joggers met elkaar praten. De 
hiervoor aangesprokene ietwat erudiete 
Gentse student vroeg mij hoeveel centen 
ik in dit onderzoek wilde investeren. Toen 
ik hem gewag maakte van onze kleine 
gemeentelijke sportsubsidie, zag hij de 
opdracht niet meer zitten. Ik stapte dan 
maar af van het louter wetenschappelijke 
onderzoek en zocht naar de kleine joggers 
in het straatbeeld. Zo botste ik op de 
geharde Eric Willequet, die zowel omwille 
van enkele markante sportprestaties als 
omwille van de vele contacten met grote 
en kleine sportfiguren, mij wel iets zou 
kunnen bijbrengen over het woordenspel 
in de wereld van de joggers.
Hij herinnerde zich een memorabele 
redevoering gegeven ter gelegenheid 
van het 15-jarige bestaan van Jogging 
Kluisbergen. Zo noteerde hij ijverig krasse 
uitspraken van de joggers. Die zetten we 
hieronder eens op een rijtje.

Wanneer een 
jogger zegt “Ik ben 
helemaal niet in 
conditie.”, bedoelt 
hij, “Alleen Mourhit 
en Gebrselassie zijn
momenteel ietsje 
beter...”.

Bij een of ander wedstrijdje ontmoet 
je vaak een joggersvriend. Je bent 
verwonderd dat die er is, omdat hij aan 
niemand had verteld daar te zullen zijn.
De vriend lacht je toe en vertelt: 

De jogger en zijn taalkennis.
Het woordgebruik in de joggingwereld.
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sportmogelijkheden.
Let hierbij wel op dat het een keuze 
is voor een sport die een inspanning 
vraagt. Een dagje welness is zeker 
niet te versmaden, maar is van een 
generlei sportwaarde. Qua duursporten 
zijn wandelen, lopen, zwemmen en 
fietsen vrij gekend bij Jan Publiek 
en vrij vaak beoefende sporten in de 
Vlaamse Ardennen. Laat mij toe reclame 
te maken voor joggen want daar heb 
ik voorlopig een beetje ervaring mee. 
Van zwemmen heb ik altijd het gevoel 
dat het water te koud is en dat ik na 
250m zo hap naar lucht, dat ik ga 
verzuipen. Volgens zwemmers dien ik 
mijn zwemtechniek eerst te verbeteren, 
want je prestatieniveau wordt hierdoor 
het meest bepaald. Daarnaast vind 
ik het binnengaan, het betalen, de 
desinfectiegeur, het blote gedoe,…
tijdverlies. Bovendien waarom moet 
sporten geld kosten?
Ik bewonder fietsers die de bergen 
van deze streek opklimmen en daarna 
gezwind naar beneden vliegen in een 
aerodynamische houding. Op kleine 
tubekens of dikke mountainbike
banden. Dit evenwichtsgevoel ontbreekt 
mij totaal gezien mijn gehoorstoornis. 
Als ik bergen afrij is het met de ‘frein’ 
aan. Iedere atleet zal mij deze techniek 
afraden – “laat je gaan man!” – maar 
ik vlieg toch niet zo graag over mijn 
stuurstang. Meestal staat mijn fiets ook 
‘plat’in de gang te rusten op herstel. 
Toch raad ik mensen aan wat te fietsen 
als alternatief voor beginnende lopers 
met overgewicht en voor lopers die 
gevoelig zijn voor typische loopblessures. 

Op vlak terrein dien je, als je je wil 
inspannen, toch een strak ritme aan 
te houden om je hartslag omhoog 
te krijgen en enig trainingseffect te 
bekomen. Uit boekenwijsheid leer ik dat 
fietsen de spieren van de benen en de 
bekkengordel versterkt, maar ook dat de 
bips zeer doet. Dat laatste heeft blijkbaar 
met de zachtheid van het zadel en de 
vering te maken, alsook met de juiste 
zeemvellenbroek. Vooral de quadriceps 
wordt goed getraind, zodat de knieën 
ontlast worden. Knieën kunnen nogal 
eens zeer doen bij het lopen.
Wat lijken mij dan de voordelen van 
het lopen/joggen? Tegen iets minder 
dan 50 per uur vlieg je naar het bos, 
daarbij de regelmatige flitser op de 
Grote Herreweg vermijdend, en zorg 
je dat je tegen 10u aan de parking van 
het Boswachtershuisje staat. Bij slecht 
weer mag je gratis je auto op het terras 
parkeren van de lieve dames van het 
Boswachtershuisje. Bij veel regen en 
sneeuw zal je op de gewone parking 
meestal niet meer weggeraken omdat je 
banden diep in de drassige ondergrond 
zijn gezakt. Beter is natuurlijk naar 
het startpunt te lopen…maar ja, dan 
moet je al wat vroeger vertrekken. Je 
hoeft ook niets te betalen, je hoeft niet 
te zeggen wie je bent, ze vragen niet 
naar jouw contact-netlog, facebook, 
rijksregisternummer of andere gegevens. 
Soms maak je kennis met de voorzitster 
of de secretaris-penningmeester indien 
zij zichzelf voorstellen.

De jogger en zijn motivatie

“Een beschouwende mijmering voor het 
nieuwe jaar: Is joggen iets voor jou?“

Wij mensen zijn gemaakt om te 
bewegen. In meer barbaarse tijden 
konden we vele kilometers lopen om 
te voorzien in gezonde jachtvoeding. 
Ons lichaam is daaraan gewend. 
Ondanks alle onheilspellende 
berichtgeving over weinig bewegen 
en overgewicht, doen vele mensen 
vandaag waarvoor zij niet gemaakt 
zijn; nl. stilzitten. Een cocktail van 
bewegingsarmoede en eerder ongezonde 
voedingsgewoonten heeft geleid tot 
een epidemie van welvaartsziekten en 
welvaartskwakzalvers. Want bewegen is 
inspannen, terwijl relaxen ontspannen 
is. Het is echter pas na de inspanning 
dat het échte ontspannend gevoel volgt. 
Vaak zeg ik tegen mensen: “Je vindt 
telkens wel één reden om zondagmorgen 
niet naar de jogging te komen (m.a.w. 
om je niet in te spannen).” Zelfs op tijd 
komen vraagt al een inspanning…
Wie beweegt – en joggen is bovendien 
technisch niet zo moeilijk als bv. 
zwemmen, fietsen of karate – traint 
o.a. zijn hartspier en zijn luchtwegen. 
Onlangs nog toonde een Kluisbergense 
sporter met diabetes hoe sport hem 
toelaat zijn gezondheid te verbeteren. 
Door meer intensief te bewegen houdt 
deze man zijn diabetes beter onder 
controle. Bewegen helpt om af te 
slanken, botontkalking af te remmen en 
sommige studies durven schrijven dat je 
een aantal kankers kan vermijden door 

te lopen.
De wetenschap heeft al lang aangetoond 
dat senioren - waarbij sportfuncties 
zoals snelheid, kracht en lenigheid toch 
afnemen - die gezond blijven bewegen 
hierdoor het verouderingsproces 
afremmen. Niet voor niets wordt door het 
Vlaams sportbeleid, maar eveneens door 
het Kluisbergense sportbeleid BASS, een 
aangepaste sportbeweging uitgewerkt 
voor de iets oudere, maar wijzere, 
inwoners.
Bewegen lijkt een beter medicijn 
tegen stress, angst en depressies dan 
dure of generische geneesmiddelen of 
therapieën.
Door gewoon te bewegen versterk je 
preventief je gezondheid. Door wat meer 
bewust te bewegen, verklein je het risico 
op een welvaartsziekte.
Door te sporten (bv. 30’ rustig joggen) 
wapen je je nog meer tegen eventuele 
gezondheidsrisico’s. Een minimale 
bewegingsnorm is een dertigtal minuten 
per dag te bewegen en dit alle dagen 
van de week. Om een sportnorm te 
halen, dien je enkele keren per week iets 
intensiever te sporten. Maar joggen zien 
wij vooral als bewegen.

Wie de visie en missie leest van Jogging 
Kluisbergen weet dat de inspanning van 
elke deelnemer meer wordt gewaardeerd 
dan deze van een topatleet met een 
puike prachtprestatie. Niet iedereen is bij 
het verschijnen op deze aardkloot met 
dezelfde talenten geboren. Gelukkig ook 
dat er wat variatie is tussen mensen.
In eerste instantie kies je dus best 
een sport die aansluit bij jouw 
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Eén ding is zeker, een paar figuren 
roepen dat het 10u is en de massa zet 
zich al stappend in beweging naar de top 
van de Kluisberg.
Ten tweede is lopen een efficiënte 
manier om hart- en bloedvaten in een 
optimale conditie te brengen en je te 
wapenen tegen een hoge bloeddruk 
en overgewicht. Het helpt om je 
ademhaling onder controle te krijgen en 
te verbeteren. Regelmatig trainen zorgt 
voor een geleidelijke verandering van de 
borstademhaling in een diepere borst- 
en buikademhaling met als gevolg een 
betere zuurstoftoevoer en gaswisseling. 
Soms leiden zelfs verteringsprocessen 
tijdens het lopen tot gasuitvoer.
Joggen is ideaal voor mensen die 
weinig tijd hebben om te sporten. Als 
je driemaal per week dertig minuten 
jogt, bekom je een uitstekende conditie. 
Je kan vlug starten – zelfs van aan je 
deur- en kan vlug thuis zijn. Zo ga ik ook 
regelmatig fitnessen, maar dat neemt 
al gauw 1,5 uur tijd in beslag. Je kan 
ook op ieder moment van de dag gaan 
joggen. Je bent niet gebonden aan 
openingsuren of aan een plaats. Die kan 
je leuk zelf kiezen: het Kluisbos, straten, 
kerkwegels en trage wegen, parken, 
pleintjes, de biljartfietsbaan tussen 
Ruien en Leupegem, de Kwaremontse 
Hellingen, het Koppenbergbos,…Je kan 
natuurlijk ook naar het Zoniënwoud te 
Brussel rijden, maar dan lijkt mij dat je 
wat tijd nodig hebt om er te geraken.
Regelmatig gedoseerd lopen doet 
wonderen tegen alle mogelijke vormen 
van stress. Over gedoseerd lopen 
schreven wij reeds een aantal handige 

tips. Wie erin vliegt ‘gelijk nen zot’ is 
natuurlijk niet gezond aan het sporten. 
Dit soort sporters bestaat ook.
In tijden van crisis is joggen goedkoop. 
Met een paar goede loopschoenen ben 
je al vertrokken. De prijs? Van 10€ bij 
den A…  tot 120€ in de commerciële 
sportshop.
Nog voordelen?
Iets medischer: door te lopen neemt 
de totale cholesterolwaarde af, t.t.z. de 
goede cholesterol
(HDL – niet die van Becel) neemt 
toe en zo verandert jouw intrensieke 
cholesterolwaarde tussen goede en 
kwade cholesterol. Dit werkt – volgens 
de wetenschappers – preventief tegen 
aderverkalking, een hartinfarct of een 
beroerte.
Lopen verbrandt calorieën veel sneller en 
meer dan andere sporten: 300 kcal per
halfuur. Vandaar dat vooral de lange, 
rustige duurloper de meeste caloriëen 
verbrandt en dus sneller gewichtsverlies 
zal vaststellen, tenzij hij of zij na de 
inspanning zich te goed doet aan 
calorierijke dranken en/of een bijzonder 
gesmaakt dinertje.
Tot slot:
Lopen is technisch eenvoudig. Je kan er 
mee op elke leeftijd beginnen (vooral 
+16 jarigen). Joggen in de natuur 
is uniek. In elk seizoen en in elke 
klimaatsverandering weer anders. Als je 
de raad opvolgt i.v.m. startschema’s en 
luistert naar je eigen lichaam kan je ver 
lopen. Proost.

Een beschouwende mijmering - Theo Lint - 
Opgenomen in het ‘Maandblad Kluisbergen’ 

van januari 2009



58 59

De jogger en zijn nieuwtjes.

KOMKOMMERTIJD: een korreltje 
wetenschap of wetenschap op de korrel.

In de voorbije zonnige 
vakantiedagen - op zo van die 
komkommermorgenmomenten - las ik 
in de kranten tal van nieuwtjes waar 
elke jogger wel eens wat meer wil over 
weten. Deze al dan niet belangrijke info 
krijgt u hieronder te lezen.

Vooreerst verheug ik me op het feit dat 
een Amerikaanse wiskundige de body 
mass index (BMI) wil afschaffen. Terecht, 
want de BMI werd 200 jaar geleden 
bedacht door de Belgische wiskundige 
Lambert Adolphe Jacques Quetelet. 
In een tijd dat sporten helemaal 
niet in was, lijkt het met mijn weinig 
wetenschappelijke geest belangrijk om 
‘oude indexen’ in nieuwe zakken te doen. 

Een andere Belgische pipo wil, vooral bij 
mannen, buikomtrekken meten om alzo 
vast te kunnen stellen dat we ‘dikker’ 
worden… Niet van stil te zitten, niet 
van niet te sporten, maar wel van onze 
gezonde Vlaamse bourgondische eet- en 
drinkgewoonten. Zo simpel is het: eten 
maakt je dik... Een waarheid als een koe.
U gelooft het of niet, maar in mei van 
dit jaar ging in Amsterdam het Europees 
Overgewichtscongres door. Het waren 
vooral de Australische onderzoekers die 
menen dat beweging nauwelijks invloed 
heeft op obesitas. Let wel, waarschijnlijk 
zagen een aantal onderzoekers de 
huidige crisis toen reeds hangen en … 
komt vandaar hun ongelooflijk simpel 
advies. Als we terug willen naar het 
gemiddelde gewicht uit de jaren zeventig 
– hoeveel dat is en waarom juist dat jaar 
heb ik niet kunnen achterhalen – 

©Geertrui Vanden Berghe - augustus 2007

moeten we er gewoon voor zorgen dat 
de mensen minder eten krijgen. Om onze 
subsidiërende overheden (u weet wel: 1 
federale overheid, 3 gemeenschappen, 
3 gewesten, 10 provincies, 589 
gemeenten,…) klaar te stomen voor deze 
ideeën raden zij aan campagnes als “start 
to run” of “start to jog” ondergeschikt te 
maken aan acties die pleiten voor gezond 
en weinig eten.
Maar wat is gezond eten? Daarvoor gaan 
we naar de Amerikaanse slimmeriken van 
de universiteit van Yale. Zij stelden een 
index op, waardoor je weet hoe gezond 
voedingsproducten al dan niet zijn. Zij 
gebruikten daarvoor 30 parameters. Ik 
onthoud u die, maar uit hun onderzoek 
leer ik dat een hamburger eten gezonder 
is dan een spiegelei. Maar bovenal zijn 
groenten (topper=broccoli) en fruit 
(topper=blauwe bosbes) de meest 
gezonde en waardevolle voeding. Ijsjes, 
melkchocolade en cake consumeren we 
als jogger, of andere atleet, best niet.

Ik stel – al lezend - ook cijfermatig vast 
dat Vlaanderen meer loopt. We spreken 
zelfs van een tweede loopgolf sinds 2007. 
Voor de iets oudere lezers, die herinneren 
zich ongetwijfeld de eerste Vlaamse 
loopgolf rond 1979, waarna 3 jaar later 
de vrijetijds recreanten joggingclub 
Kluisbergen ontstaan is.
Voor de juiste cijfers leest u best http://
faber.kuleuven.be/loopsport. Als kritisch 
onafhankelijke interpreteerder van cijfers 
stel ik vast dat:

- actief sporten als lopen 
op de 5de plaats komt 
in Vlaanderen na o.a. 
voetbal en fietsen

- de vrouwen meer achter 
de mannen lopen dan 
vroeger en sommigen 
nu zo snel zijn dat ze de 
mannen voorbij lopen

- er meer gejogd wordt 
dan gelopen. De 
Vlaamse Atletiekliga 
kende een kleine stijging 
met het loopeffect van 
onze beste sprinters 
sinds 2006, terwijl de 
verenigde recreanten 
lopers vervijfvoudigde in 
25 jaar tijd

- lopen wordt meer en 
meer een uitstap met de 
familie: mama, papa en 
kinderen lopen samen. 
Bemerk ook de stijging 
van de Kids Runnertjes 
wedstrijden en de 
bijkomende bijzondere 
taak van de voorlopers.

http://faber.kuleuven.be/loopsport
http://faber.kuleuven.be/loopsport
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weet, zijn vetten de ideale brandstof bij 
duurinspanningssporten zoals joggen. Denk 
a.u.b. niet dat u daardoor sneller vermagert, 
omdat het moment van trainen geen invloed 
heeft op het lichaamsgewicht. Wel de duur 
van uw trainingen.
Wie ‘s morgens zonder eten wil gaan lopen, 
drinkt best een potje koffie, dan ben je al 
wat meer opgejaagd door de cafeïne en zal 
je echt een tijdje wat sneller lopen. 
’t Is een eenvoudige proef: loop een week 
op een nuchtere maag en loop eens een 
week met een ‘koffie’maag en zorg dat een 
goede hartslagmeter je afstand, je tijd en 
gemiddelde snelheid kan weergeven. De 
proef veronderstelt wel dat je een kop koffie 
drinkt, geen kan! Niet nuchtere personen, na 
een avondje uit stappen…, raad ik aan zich 
niet aan dit experiment te wagen.
Oh ja, wie wil weten wat komkommertijd is: 
in medialandschap erkent men dit fenomeen 

als zijnde een periode van nieuwsschaarste 
oftewel er zijn weinig tot geen interessante 
nieuwtjes. Onze betovergrootouders 
stuurden in vorige eeuw, toen kinderen nog 
moesten werken, hun jonge arbeidskroost 
naar de land- en tuinbouw om tussen half 
juli en half augustus de komkommers te 
plukken. Wie de grootste/langste/dikste 
komkommer trok werd, wegens gebrek aan 
andere nonsens, vermeld in de krant. 

(15/08/2009 - Theo Lint  - Artikel opgenomen  in het 

“Maandblad Kluisbergen” van september 2009)

Toch nog een akkefietje. Door deze 
stijging bemerk ik dat wedstrijdlopen van 
allerlei pluimage duurder wordt en veel 
prijzen in natura niet echt bijdragen aan 
gezondheidspreventieprogramma’s. Wie zou 
het ooit aandurven de mensen geen startgeld 
te laten betalen (zo ben je bovendien van 
een aantal verzekeringsbeslommeringen af) 
en slechts 1 symbolische euro uit te keren 
bij het overschrijden van de eindstreep 
of gewoon een appeltje voor de dorst te 
krijgen.
Goed nieuws voor onze knieën. Onderzoekers 
van het Oostenrijkse Danube ziekenhuis 
menen dat lopen niet slecht kan zijn voor 
de knieën. In 1997 analyseerden zij voor de 
start van de Weense marathon de knieën van 
enkele marathonlopers (ook hier heb ik het 
exacte aantal niet kunnen achterhalen). Tien 
jaar later maakten zij opnieuw een kniescan 
van diezelfde atleten die bleven verder 

trainen. Hun resultaat: bij geen enkele van 
deze marathonlopers waren de knieën in 
slechtere staat.

Een laatste nieuwsfeit:
P. Hespel, hoogleraar inspanningsfysiologie 
aan de KULeuven liet eind augustus, zowel 
de geschreven, als gesproken en beeldende 
pers weten dat nuchter trainen (het gaat 
hier om het niet ontbijten) goed is om het 
vetmetabolisme te stimuleren.
Trainen met een lege maag heeft gunstige 
gevolgen voor de leverwerking en maakt het 
lichaam gevoeliger voor insuline. Dat is goed 
nieuws voor mensen met een neiging tot het 
diabetes type 2. Een goed nachtje slapen 
betekent dat de hersenen de suikerreserves 
in de lever en het bloed opsouperen en dat 
dus bij inspanningen in de ochtendnevel het 
lichaam sowieso de vetreserves dient aan 
te spreken. Zoals elke geïnteresseerde loper 
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JOGGING KLUISBERGEN FEESTWEEKEND
25 jaar jong

Vr 7 september 2007 om 20u

ONTVANGST & RECEPTIE op het 
Gemeentehuis

m.m.v. het Gemeentebestuur Kluisbergen
woord, klank en beeld evocatie over het 

25 jarig bestaan Jogging Kluisbergen
start: FOTO zoekwedstrijd benen

Verbroedering met de 
Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen 

75 jaar jong

Za 8 september 2007 om 20u

Feestmaaltijd
Beperkte plaatsen !

Place to be: Gasthof Palace
Enclus du Haut, 41 Mont de l’Enclus

All-Inn Menu+drank €40 
Inschrijven verplicht  

via theo.lint@skynet.be of  
reserveren GSM 0475 / 521 976

Democratische verkiezing 
nieuwe voorzitter Jogging Kluisbergen

+Ambiance met DJ Serge

Zo 9 september 2007 om 10u

Begeleide Stratenjogging doorheen de
 deelgemeenten van Kluisbergen

Start: Parking Boswachtershuisje  10u
Aangepaste feest-loopkledij a.u.b.
Inhuldiging Visueel Startmonument
m.m.v. diverse joggingclubs en ?

IEDEREEN die 10 km met ons rustig wil  
mee joggen welkom

*bezemwagen voorzien*

i.s.m. de Koninklijke Volkstuinen 
Kluisbergen
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Jogging Kluisbergen- 25 jaar jong - een causerie

1982-2007

Beste lezer van dit merkwaardig –groen of rood-
plaatselijk tijdschrift. We vonden het eventjes tijd om u 
opnieuw te laten kennismaken met onze club. Meestal 
verstoppen wij ons in het Kluisbos op zondag. Wij 
pijnigen ons dan gedurende een groot aantal minuten 
door onze voeten afwisselend af te rollen op dan eens 
zachte boswegen, gebetonneerde straten, bemodderde 
oude spoorwegbermen en zachte, trage wegen.
Na al deze zuchtende en hijgende inspanning verpozen 
we in ons clublokaal “Het Boswachtershuisje”. 
Daar wordt menig bezoeker verrast op heroïsche 
loopverhalen. Tijd dus om op zoek te gaan naar die 
joggers: “Wie zijn ze en wat drijft hen?”
Aan de hand van een grootschalig onderzoek kan ik u 
nu een synthese geven over de leden van onze club. 
Onder het mom van een interview liet ik de onschuldige 
joggers een vragenlijst invullen. Groothartig als ze zijn, 
vulden ze dit spontaan in. In ruil garandeerde ik hen 
volledige anonimiteit. Indien u in de verhalen bepaalde 
mensen herkent, dan eindigt dit artikel ook zoals goede 
boeken en slechtere films: “Enige correlatie met de 
werkelijkheid blijft enkel fictie. Opvallende uitspraken 
of vergelijkingen met bestaande personen zijn uw 
wenselijke gedachten en onze fantasie.”

Hoe omschrijft de jogger zichzelf?1
Nog voor er een patent werd genomen 
op “start to run” (1995) startte Jogging 
Kluisbergen begin september 1982 
haar bestaan. Op zondagmorgen (maar 
nu ook al op dinsdagavond, soms 
ook donderdagavond en zelfs ook op 
woensdagavond, en soms…) verzamelde 
er zich een meute bestaande uit een 
bont allegaartje van 17 tot 77 jaar aan 
de parking van Het Boswachtershuisje. 
De club had eenvoudige en duidelijke 
regels: stipt gezamenlijk vertrek om 10u, 
gezamenlijke wandeling naar 

’t midden van het Kluisbos, gezamenlijke 
opwarmingsloop, gezamenlijke 
opwarming en geen financiële perikelen.
Dan een twintigtal minuutjes tot aan het 
einde van het bos en daarna kon ieder 
kiezen welke verdere loopafstand hij of 
zij kon afleggen, afhankelijk van zijn of 
haar zondagochtendse conditie. 
Op onze eerste vraag: ”Omschrijf jezelf 
als loper in één woord.”, kan ik u even 
laten meegenieten van de volgende, 
markante opsomming.

- De Streekkrant Oudenaarde-Ronse- 
- 15 november 2007 -
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jaarkalender. 
Zo worden sommige vrouwelijke joggers 
haan of aap. 
Zeer merkwaardig: 
de maagden zijn in de grootste 
minderheid. 
Vandaag tellen we er slechts 2, van elk 
geslacht één. 
Elkeen beweert de enige echte te zijn
in onze joggingclub. 

Wat is de jogger zijn sterkste 
looptroef? 4

Wat maakt hem tot jogger en hoe 
gebruikt hij zijn kennis van de technische 
aspecten van het joggen? We stelden 
toch wel wat rare antwoorden vast 
bij onze leden... We presenteren ze u 
zonder verdere commentaar: zorgen 
dat ik thuis weg ben, den Omloop, mijn 
uithouding, mijn doorzetting, bergaf 
lopen, de vrienden, er zoveel mogelijk 
bij zijn, mijn donkerbruin, straf bier, mijn 

regelmaat, mijn hinken en strompelen over 
de eindmeet, de vrouwen van de jogging, 
dat ik achter mijn schat kan lopen 
aangezien ervoor te rap is, pantoffelke 
zuigen, José. Ik meen dat er slechts 
één iemand eerlijk is geweest op deze 
vraag, nl. dat hij/zij niet beschikt over 
een looptroef en dat de uitdaging op zich 
de sterkste interne motivator is om een 
regelmatige, gezonde jogger te worden.

Wie is Uw loopvoorbeeld?5

rode kreeften, 
de artrose schorpioenen, de klassieke 
boogschutters, 
de tweelingen, de rustige leeuwen, 
de vinnige watermannen. 
In veel minder mate zijn er weegschalen 
en vissen. 
Sommige joggers vinden het nodig om 
hun ascendant te vermelden of hun 
favoriet dier binnen de Chinese 

Onze Vlaamse cultuur is doorspekt met 
wijze, gevleugelde uitspraken. Zo is 
‘woorden wekken, maar voorbeelden 
trekken’ geheel toepasbaar op Jogging 
Kluisbergen. In de
antwoorden herkenden we 3 grote 
loopvoorbeeldgroepen.
 
Groep 1
oftewel de grote voorbeelden: 

De helden, de atleten naar wie we 
opkijken in het besef dat wij niet kunnen 
wat zij kunnen.
Als jogger kijken we dan ook op naar: 
Gaston Roelants (met zes wereldrecords 
op de 3000m steeple en een befaamde 
knipmessprong over de balken), Emiel 
Puttemans (de keizer van de indoor en 
zijn befaamde 13’13’’00 in de 5000 meter 
op 20 september 1972), Karel Lismont

Nee, alvast niet via het ‘oude’ logo. Op 
de eerste plaats hebben heel wat 
mensen onze club leren kennen via 
’t boekske (de helft via het groene en de 
helft via het rode). Jaarlijks verschijnt 
daarin enkel de aankondiging voor ‘de 
beginners loopsessie’. Ook de mond-tot-
mond reclame doet het goed. Dankzij 
onze hoge kwaliteit is het niet nodig om 
grote ledenacties op touw te zetten. De 
grote meerderheid van onze leden komt 
uit de eigen streek, maar we zijn ook 
bekend in aanpalende gebieden. Zowel 
op het werk, als in familiale kring, wordt 
de jogging geroemd en geëerd. Door die 
verhalen worden anderen aangezet om 
wel of net niet bij ons aan te sluiten.Een 
uitzonderlijk lid heeft de jogging leren 

kennen door eerst te leren stappen. 
Ook de wijkagent heeft weet van ons 
bestaan. Enkel de welkombrochure van 
Ruien Fonds en eveneens de website van 
onze dierbare gemeente weten blijkbaar 
niet wie de stuwende krachten zijn.
Weerom - maar dan een ander 
uitzonderlijk lid, geassocieerd met een 
Bernardhond - meldt ons dat op de lokale 
zender in Zimbabwe eens reclame werd 
gemaakt voor onze sportclub terwijl hij 
daar op vakantie was. Waarvan akte.
Tot slot hebben diverse joggers onze 
rangen aangevuld door ons te zien 
lopen in het Kluisbos en te merken welk 
heilzaam anti-stress effect dit soms 
verwaarloosde stukje bosnatuur op ons 
heeft. 

Wij kennen, en kenden, in onze club: de 
stille loper, de rappe loper, de rare loper, 
de lawaai-maak loper, de gids loper, 
de verkenner loper die zich begeeft op 
niet voorziene wegen, de koppel loper, 
de echte samen-uit-samen-thuis loper, 
de witte benen loper, de scoutsbroek 
loper, de zeer korte broek loper (oftewel 
‘de blote billen’ loper), de zuchters, de 
hijgers, de politieke loper, de sociale loper, 
de kwetsuur loper, de naaktloper (eerder  

een zeldzaamheid), de zandloper, 
de rode loper, de tweeloper, de zakloper, 
de groene jongen loper, de ambetante 
loper, de doorloper, de aparte loper, de 
achter de vrouwen/mannen loper, de 
voor de voeten loper en de wegloper.
Maar wat is hier de synthese? Geen 
enkele loper omschrijft zich als een 
jogger… 
Is dat niet wat raar als profilering voor 
een joggingclub?

Hoe kwamen de mensen terecht 
bij Jogging Kluisbergen?2

Wat weten we over de horoscoop 
van de joggers?3

Bij de analyse van onze rondvraag zijn 
zowat alle klassieke sterrenbeelden in 

mindere of meerdere mate aanwezig: de 
gehoornde rammen, de wilde stieren, de 
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trainingsjargon zal dan ook niet vreemd 
klinken: energielevering, hemoglobine, 
anaërobische lactaat, verzuring (klop van 
de hamer), uithoudingscapaciteit, fartlek.
Hebben joggers bij Jogging Kluisbergen 
een specifiek loopschema? Helaas, 
vele joggers schrijven dat ze geen 
bepaald schema hebben. Is dit niet zeer 
verwonderlijk? Beseffen zij dan niet 
dat 1x per week elke zondagmorgen 
een halfuurtje tot uurtje joggen een 
trainingsschema is? Dat een korte 
bergklim het hart sneller doet kloppen 
en voorbereidt op de meer intensievere 
loopfase? Dat een opwarmingsloop 
en opwarmingsoefeningen een 
goede voorbereiding zijn om aan de 
sportprestatie te beginnen? Misschien 

hadden zij vooral het einde van het 
trainingsschema in gedachten. Want 
inderdaad, aan afwarmen heeft de jogger 
een broertje dood. Slechts enkele joggers 
besteden na het lopen enige tijd aan de 
cooling down van het lichaam met enkele 
stretchoefeningen. 
De meesten beperken zich tot snel 
omkleden waarna ze zich alras 
naar het clublokaal begeven en ze 
– gelukkig eerst op gezonde wijze – 
hun waterhuishouding terug op peil 
brengen door isotonische dranken 
tot zich te nemen. Joggers beseffen 
eveneens te weinig dat een week rust 
beantwoordt aan het principe van de 
supercompensatie.

Wat is Uw beste loopprestatie?7
Bescheiden als de joggers zijn, 
werd op deze vraag door de meeste 
mensen ietwat kort geantwoord. Het 
summum voor de joggers noteert een 
marathonprestatie op vreemd terrein, 
of een prestatie op eigen grondgebied, 
zoals een ultraloop van 50 km of 25 
km en de 20 km loop van de Omloop 
Kluisbergen, mede georganiseerd door 
de Jogging Kluisbergen. Wie schoof 10x 
de 50 km van Kluisbergen onder zijn 
voeten? Anderen beantwoordden deze 

vraag met: “Ik loop recreatief, maar ik 
had 1u18’op de 21 km”, “Ik ben nog 
in blijde verwachting van mijn beste 
prestatie”, de 27 km, de Marathon van 
Brussel, de Marathon van Berlijn, de 
Marathon van Chicago,. de Marathon van 
Athene, de Marathon van Eindhoven, de 
20 km van Brussel, Grijsloke, maar ook 
“Gewoon 1u lopen”. Een zeer opvallende 
prestatie is dat een bepaalde jogger 1x 
al het toilet gehaald heeft met een droge 
broek.

Hoe besteedt de jogger aandacht 
aan zijn loopuitrusting?8Wie begaan is met sport weet dat 

er talloze, zinloze werken worden 
geschreven met commerciële doeleinden 
om van u de atleet te maken die u 
nooit kan worden. Want sport vraagt 
talent (wat u hebt meegekregen van 
moeder natuur) én training (de tijd die 

u kan investeren in uw sportkeuze). De 
meeste van deze boeken behandelen de 
training en trainingsschema’s. Heel wat 
joggers hebben wel eens zo‘n boek of 
toonaangevend tijdschrift doorbladerd 
of gekocht. De moderne jogger kijkt 
natuurlijk ook op het internet. Enig 

(een keihard trainingsbeest), Veerle 
Dejaeghere (de Izegemse hardloopster 
die harder loopt dan ik schrijven kan), de 
huidige kampioene Kim Gevaert, maar 
ook Marcel Vandewattijne (op vijftigjarige 
leeftijd liep deze man nog 34’ op de 
10 km) ontbreekt niet in het historisch 
sportgeheugen van de jogger. Ook 
de Keniaan Paul Tergat (met een best 
marathon tijd van 2u04’55” te Berlijn op 
28/09/2003) zette er een aantal leden 
toe aan om de loopschoenen aan te 
sjorren.

Groep 2 
oftewel de mindere getalenteerde 
goden, met toch heel wat bijzondere 
doorzettingstrekjes in de loopsport: 

Ere wie ere toekomt in deze antwoorden: 
de sympathieke, niet aflatende, wegen 
banende en trekkende José en de 
keizer van ‘het korte broek’ lopen 
Remi. Denken we ook aan de diverse 
leden van het vrouwenteam: Martine 
de sympathieke, rustige vijftiger uit 
Leupegem, de dagbladverkoopster Ingrid 
met knievalblessures uit de Molenstraat, 
de would-be go-between voorzitster 
akela Chantalleke en de spiegelafloopster 
Petra. En in alle bescheidenheid – maar 
ik denk dat vele mij hebben vermeld 
voor mijn mooie Paul Newman ogen 

– ondergetekende schrijver van dit 
causerietje heeft al heel wat mensen 
aangezet tot gezond lopen.

Groep 3 
oftewel de voorbeelden die 
aanstekelijk op elkaar werken 
en die moed en volharding geven 
om minstens elke zondagmorgen 
aanwezig te zijn. 

Dit zijn de andere, net iets betere 
joggers. Zoals, bijvoorbeeld, het 
befaamde loopkoppel Katrien en Johan, 
die elkaars wederzijdse steun, toeverlaat 
én loopvoorbeeld zijn; zij kunnen niet 
zonder elkander.
”Diegene die naast mij lopen of mij 
voorbij lopen, geven mij een kick om te 
blijven joggen”: geven diverse joggers 
aan, zonder een specifieke naam te 
vermelden. Het blijkt dat elke puffende, 
zuchtende, snelle of trage jogger een 
streling is voor het oog van de andere 
jogger en hen aanmoedigt om ook zelf 
te willen afzien. Het zijn vooral deze 
recreanten die het 25 jarig bestaan van 
de jogging hebben verwezenlijkt. U kunt 
op ons amateuristisch secretariaatje een 
namenlijst opvragen; zij maken deel 
uit van de talrijke geïnterviewden en 
van onze lijst voor een Kluisbergense 
sportraadsubsidie.
 

Heeft de jogger een specifiek 
loopschema?6
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Klopt het gezegde dat ‘wie fit is, een 
goed seksleven heeft’? Of blijft de 
ongeschreven sportwet ‘geen seks voor 
de wedstrijd’ enkel een trainingsutopie? 
Om gegniffel of blozende kaken te 
vermijden en omdat erover praten ‘in’ is, 
waagden we te vragen naar de invloed 
van het joggen op het liefdesleven na 
de loopinspanning. We informeerden 
niet wat er gebeurde op het vlak van het 
liefdesspel vóór de loopinspanning om 

aan porto of martini. Gelukkig zijn er ook 
de “groene” theedrinkers en de grote 
waterverslinders.

Uit de antwoorden op onze grote enquête 
stellen we vast dat de naam van heel wat 
Vlaamse streekbieren geen onbekende 
zijn voor menig jogger. 
Sommige dames wagen zich onmiddellijk 

Los van de Belgische theorie van Body 
Mass Index, hebben de joggers doorheen 
de jaren vastgesteld dat ze niet echt 
vermageren van het lopen, maar ook 
niet verdikken. Ik onderhoud u hier 
niet verder over het fenomeen van 
de vetverbranding, gezien de mythes 
hierrond lachwekkend zijn. Hier en daar 
is er een jogger die vermagerd is, maar 
dit gaat echter slechts om 2 gevallen.
Enkelingen zijn echt bewust bezig met 
hun voeding: het vermijden van vet - in 
de week wat minder, in het weekend wat 
meer - en stellen dan vast dat er wat 

Let de jogger op zijn voeding?10
spiermassa bijkomt.
Voor de loopstart zijn er al heel wat 
betere voornemens: licht ontbijt, wat 
meer fruit, wat minder cafeïne, een 
goede banaan, een potje platte kaas.
De markantste figuur is hij die schreef 
dat sinds hij beginnen lopen is, het 
pestgedrag van derden is afgenomen 
daar ze hem niet meer ‘Den Dikke van 
Dale’ noemen. Sommige antwoorden 
suggereren het gebruik van een leesbril; 
het uitzicht van de loper lijkt hierdoor 
sowieso optisch vermagerd.

Hoe zit het met het liefdesspel bij 
de joggers?11

niet al teveel privé-geheimen bloot te 
leggen.
De antwoorden geven aan dat we 
naar dit onderwerp beter niet hadden 
gevraagd. Vele joggers trekken daar 
een schuine streep van linksonder naar 
rechtsboven. Andere steken het op 
‘hun madam’ die geen goesting heeft of 
anders verwoord ‘de appetijt verbetert, 
de mogelijkheid ?’. 

Het algemene antwoord van de jogger 
op deze vraag is “nee”. Wat zou u anders 
verwachten? Hier en daar schrijft er 
eentje toch wel van verboden vruchten 
gebruik te maken, maar volgens zijn 
veearts mag hij het geheim hiervan  

Wat de jogger het minst aandoet zijn het 
singletje, de T-shirt en de sweater van de 
eigen Club. 
De eenvoudige grijsschakering met 
groene teint zint de jogger niet. Laat 
staan de lichtblauwe T-shirts met 
gele opdruk naar anologie van het 
gemeentesymbool, hoewel volledig 
uitverkocht gezien de zeer democratische 
prijsaanbieding.
Meestal is zijn uitrusting een streling van 
diverse kleuren, reclame voor andere 
sponsors, logo-gekte en kwaliteitsvolle 
kledij van een sportmerk. De zo fel 
begeerde, individuele vrijheid is een 
kenmerk van onze club.
In de winter is het klassieke joggingpak 
erg in trek, terwijl er toch wel enkele 
joggers zijn die volharden in een korte 
broek met één T-shirtje. De jogger beseft 
wel dat katoenen kledij het zweet beter 
absorbeert. Sjaal, muts en handschoenen 
horen bij de winterse loopuitrusting, 
maar dat kan menig jogger niet schelen.
Liever doet hij zijn snelst afkoelende 
lichaamsdelen (neus, oren,lippen, 
vingers, tenen, kale schedels,…) afzien, 
dan deze attributen te gebruiken. Het 
trucje met de gebalde vuisten in de 
mouwen van je sweater helpt echter niet. 
In de zomer steken de dan meer 
gebruinde lichaamsdelen sterk af 
tegenover ‘de witte pigment’ lopers. Ook 
dan vindt de jogger dat hij/zij de vrijheid 

heeft creatief de gepaste zomerkledij zelf 
te ontwerpen. 
Gelukkig zien we geen ‘blote voeten’ 
lopers, echter wel enkele ‘zonder kousen’ 
lopers. Het besef dat hun paar de 
loopschoenen hét essentiële onderdeel 
vormt van de loopuitrusting is bij alle 
geïnterviewden positief bevestigd. Naast 
een opsomming van het assortiment van 
de diverse dure merken, kan de jogger 
de volgende zeer gunstige adviezen op 
dit punt niet onthouden: “ik klop mijn 
schoenen regelmatig af”, “de wasmachine 
zorgt voor mijn loopschoenen”, “tijdig 
nieuwe schoenen aankopen is een 
must”, “ik babbel af en toe tegen 
mijn loopschoenen zoals tegen mijn 
kamerplanten”, “schoenen zijn wel echt 
belangrijk, ik loop met een rechterschoen 
en met een linkerschoen”. De juiste 
schoenmaat wordt meermaals aangeduid 
als een niet te verwaarlozen aspect. 
De jogsters geven in het interview aan 
dat een stevige sportbustehouder een 
zeer belangrijk onderdeel is van hun 
loopuitrusting. Het idee dat vrouwen met 
‘grotere’ borsten niet kunnen lopen is 
dan proefondervindelijk ontkracht in onze 
club. Een ‘strakke’ bescherming doet 
wonderen!
Anderen dan weer, vinden een zakdoek 
onontbeerlijk tijdens een joggingsessie: 
één in de linkerkous en één in de 
rechterkous voor noodgevallen. 

Gebruikt de jogger 
dopingproducten?9

niet prijsgeven aan derden. Ook bepaalde 
vitaminesupplementen doen het goed bij 
meerdere joggers. Het merendeel van 
de joggers verwart dopingproducten met 
de gewone drank die ze gebruiken na de 
training.
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met hun bagage die passeren”, “die 
onbekende, agressieve fietsers en 
vreemde lopers die ons soms klappen 
en stoten uitdelen (doen ze het of doen 
ze het niet?)”, “hoe lang kan ik lopen 
achter een stofwolk van een lawaaierige 
quad”, “wanneer gaat de groep zich 
psychologisch opsplitsen”, “wie durft 
er deze keer eens een ‘versnellingske’ 
plaatsen”, “gaan de vrouwen weer 

roepen als er de eerste 20 minuten een 
man voor hun voeten durft te lopen”, 
“wie durft er zich nu eindelijk kandidaat 
stellen voor de functie van voorzitter, 
van secretaris?”, “wat/wie zijn die 
merkwaardigheden die ik elke zondag 
opnieuw ontmoet?”, “wie wil er mijn 
hielspoor hebben?” Een wijze kinesist vat 
het gebald samen: “Een zondag zonder 
jogging is geen zondag.”

Eerlijkere antwoorden lijken mij: “ik heb 
het nog niet geprobeerd”;” iets wat al 
altijd goed was, kan niet verbeteren”, 
“na een middagdutje ben ik er weer 
klaar voor”, “mijn seksleven verbetert 
recht evenredig met het aantal afgelegde 
kilometers”, “onmiddellijk na het lopen 
beter, maar na 1 uur verpozen in het 
clublokaal terug slechter”, “ik ben al 
doodmoe van het lopen”.
Tot slot een goede raad van enkele 
ervaren joggers: volg hierin je gezond 

verstand. Een gezonde vorm van 
seksueel actief zijn voor of na een 
sportprestatie is voor iedereen goed. 
Forceren in de een of andere richting 
is niet nodig. Eén zaak is voor iedereen 
duidelijk: seks tijdens de wedstrijd heeft 
geen voordelen qua tijdwinst, ondanks 
de verzuchting van een zeer actieve 
jogger “nu heb ik seks voor en seks na 
een joggingpartij, nu nog seks tijdens…”. 

Men is gewaarschuwd.

Wat miste de jogger als hij/zij de 
zondagmorgen NIET kwam lopen?12

Hoe komt het dat al 25 jaar lang elke 
zondagmorgen een leger moedige 
joggers zich verzamelt tegen 10u aan de 
parking van Het Boswachtershuisje? Wat 
bindt hen? Vanwaar hun loyaliteit? Wat 
maakt hen zo verslaafd dat ze zich niet 
gelukkig voelen als ze een keertje die 
sportinspanning hebben moeten missen? 
We hebben het hen gewoon gevraagd. 
Alle neuzen – lees alle antwoorden – 
kijken in dezelfde richting. 
Vooreerst is er het beleven en ondergaan 
van een stuk natuur het ganse jaar door. 
Het telkens opnieuw zien overgaan van 
de diverse kleurschakeringen van het 
bos, noopt de jogger uit zijn bedstede. 
De dwarrelende, bruingele blaren, de 
gekraakte takken, de gesnoeide bomen, 
de besneeuwde heuvel (dat is wel al 
heel lang geleden), de komst van de 
herten, het ontluiken van het blad, de 
boshyacinten weggerukt door menig 
toerist, de uitgetikte schors door een 
specht, het verstoppertjesspel van de 
uilen, de schichtige eekhoorntjes, het 
genieten van het bronnen-amfitheater, de 
zoveelste nieuw gespannen ijzerdraad, 

de komst van een speelzone, de 
menselijke deuntjes onderweg.
Daarnaast is het leveren van de 
inspanning een teken van gezondheid 
voor de joggers. Dat afzien, dat Vlaamse 
Flandrien gevoel van niet opgeven- 
toch nog maar eventjes de Pensemont 
naar boven lopen- dat bindt hen. Zelfs 
de meest eenvoudige organisatie als 
club zonder effectieve leden, wordt 
door de joggers als sterk verbindend 
ervaren: geen onnodig en ingewikkeld 
secretariaatsmanagement, gewoon 
samenkomen, samen eventjes wandelen 
en opwarmen en samen – wat langer – 
lopen. De frisse lucht, de ambiance, de 
droge, humoristische opmerkingen van 
menig jogger, het relatieve van dit aardse 
leven, dat ‘klapke’ met de vrienden onder 
de baan, dat maakt dat we er willen 
bijhoren. Heel wat joggers geven ook 
aan dat de ‘afterparty’ in ons clublokaal 
onontbeerlijk bij een joggingpartij hoort.
En dan nog enkele unieke motivaties om 
op zondagmorgen toch te komen: “de 
opmerkingen over mijn witte benen wil 
ik niet missen”, “die zwembadtoeristen 
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Ode in rijmvorm

Leg een rode loper uit,
Roep het heuglijke nieuws luid

Ongelooflijk maar waar:
Jogging Kluisbergen bestaat 25 jaar!
In het bos en de Vlaamse Ardennen,
Zijn het de paden die ons verwennen.
We lopen over heuvels en valleien,

Kilometers die tegelijkertijd tergen en verblijen.
Dit heerlijk lopen op den buiten,

Is een waar genot voor onze kuiten.
Elke week nieuwe geuren en kleuren,

die onze zondagmorgen opfleuren.
Ook door regen, sneeuw of wind,

om 10uur zondag staan we er goedgezind.
We kunnen alleen maar hopen

dat we nog lang zo mogen lopen...

©gedicht Veerle Libberecht 21/01/2007

De joggers en de plaatselijke 
politiek?13

Menig jogger is er in zijn antwoorden van 
overtuigd dat we apolitiek zijn. Zelfs de 
politiekers die met ons meelopen (en dat 
zijn er wel wat)! Enig speurwerk leverde 
op dat alle partijen en samengevoegde 
strekkingen regelmatig aanwezig zijn bij 
ons looppartijtje.
De ene loopt dan wel wat meer links 
groen t.a.v. zijn rechter partijgenoot of 
zijn oppositie opponent. Heeft de jogger 
bepaalde wensen waar de politieker kan 
naar ‘(k)luisteren’? We appreciëren de 
heer burgemeester omdat deze man ons 
regelmatig bezoekt en dan een rondje 
trakteert. Zo’n man is een man naar ons 
hart! Niet veel geleuter, maar daden... 
Zijn ambtstermijnen komen zowat 
overeen met het 25 jarig bestaan van de 
Jogging. Als de politieke koorts stijgt in 
Kluisbergen - zo eens om de zes jaar - 
dan komen er af en toe meer politiekers 
trakteren. Ook de schepen van sport 
was door de jaren heen een aangename 
figuur, zowel de goedgemutste Daniël, 
als zijn jongere opvolger Xavier. Tijdens 
ons jaarlijkse extra programma voor 
beginners was de schepen bekleed met 

dit ambt prominent aanwezig. Na een 
krachtige, korte toespraak mocht hij dan 
keer op keer een startschot lossen, als 
het systeem tenminste werkte.
Hoewel de meeste joggers kiezen voor 
deze verder apolitieke houding tijdens 
onze sporthappening, zijn er toch enkele 
afvalligen die eigenwijze voorstellen 
hebben voor de politiek: een verlicht 
bosparcours in de winter, een Finse 
piste doorheen het bos van 2,5 km en 
sponsors zoeken. Ook enkele betere 
politieke ideeën kwamen naar voor: het 
pad van de Oude Spoorweg van Ruien 
laten doorlopen tot aan ’t Station van 
Ruien en vandaar af het al lang beloofde 
fietspad naar Oudenaarde, geen quads 
in het bos toelaten, de trage wegen en 
kerkwegeltjes meer onderhouden en de 
oude, ingepalmde kleine wegeltjes terug 
openstellen.
In ieder geval beseffen de meeste 
joggers dat de jogging overleeft 
door zijn niet aflatende apolitieke 
sportinspanningen ver weg van 
commerciële doeleinden.
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diverse aan de loopsport toegeschreven 
spring-, rek-, strek- en zwaaioefeningen.

Bij secundaire preventie zijn er al 
klachten: je lichaam geeft signalen 
die vaak niet herkend of weggewuifd 
worden. Best is wel te luisteren naar 
je lichaam. Heel herkenbaar is de 
overtraining. Herken je volgende 
symptomen? Je loopt minder goed, hier 
en daar doet het wat pijn (gewrichten), 
je rustpols is hoger, je herstelt langzamer 
van de inspanning, je hebt rapper een 
verkoudheid, je eetlust vermindert, je 
slaapt slechter…
Bij het starten van de loopsessie heb je 
al pijn. Je bent rapper vermoeid tijdens 
de loopinspanning. Je spieren voelen 
pijnlijker aan, je hebt een algemeen 
gevoel van stijfheid. Indien je deze 
signalen negeert en de lat maar hoog 
blijft leggen, krijg je gegarandeerd 
chronische blessures. Beste preventie 
is dan “gas terugnemen”: wat trager 
lopen, het minder lastig maken, meer 
op zachtere ondergrond lopen en zeker 
– een verwaarloosde activiteit bij de 
amateurs – aandacht schenken aan 
de cooling-down. Neem de tijd om uit 
te lopen (10’ mag zeker) i.p.v. op het 
einde van de loopsessie alles te geven. 
De zwaarste inspanning doe je best in 
het midden van de oefensessie, niet 
op het einde. Gezien het heuvelachtige 
parcours van het Kluisbos, doe je beter 

aan hellingloop in het midden, dan op 
het einde van de oefensessie. Neem de 
tijd om te rekken. Voor de rekoefeningen 
verwijzen we je graag naar ons artikel 
rond de beginnende loper.
Check je schoeisel: zie daarvoor ons 
ander artikel over de Jogger en zijn 
loopschoenen. Doe warme verse kledij 
aan na de training. En voor wie het past: 
een goede massage na de training zal 
wonderen doen.

Bij tertiaire preventie dienen we ons 
te wenden tot een medicus (arts / 
kinesist) omdat we dan reeds een acute 
blessure hebben. Er dient een goede 
behandeling gegeven te worden, een 
goede verzorging en de nodige tijd 
om de blessure te laten genezen. Je 
trainingsschema moet dan volledig 
aangepast woorden aan je blessure of 
je kunt een vervangende trainingsarbeid 
verrichten. Wanneer je goed hersteld 
bent, kan je de training opnieuw starten. 
Je dient dan de trainingsbelasting van je 
lichaam opnieuw RUSTIG op te bouwen. 
Je zult als sportbeoefenaar meer 
verantwoordelijkheid dienen op te nemen 
voor je lichaam om niet opnieuw in een 
revalidatieproces te vervallen.

(01/09/2011-  Een goede raad van Theo Lint - 

Opgenomen in Maandblad Kluisbergen –  september 

2012)

De Jogger en zijn sportblessures

Over de preventie en aanpak van 
sportblessures.

Iedere sport kent zijn blessureleed, ook 
de geoefende en minder geoefende loper.
In de loopsport kennen we vooral de 
achillespeesblessures, lichte botbreuken, 
enkelverzwikkingen, hamstring pijnen, 
hielspoor, knieblessures, liesblessures,
polsblessures, lage rugklachten, 
scheenbeenirritaties, 
schouderpeesontstekingen, zweepslag.
Zestig tot zeventig % van deze blessures 
kunnen vermeden worden.

Als we spreken van algemene preventie 
bij het sporten, beogen we het geheel 
van maatregelen die je kunt nemen 
om schade aan je gezondheid ten 
gevolge van het sporten te voorkomen. 
Daarom is sporten gezond, als je het 
op een gezonde manier beoefent. 
Anders gezegd: je kunt de belasting 
van je lichaam best afstemmen op de 
belastbaarheid die je aankan.
Aan het lichaam herstel en rust bieden 
zijn even belangrijk als het leveren van 
een sportieve inspanning in een gezonde 
omgeving.

Hoe ontstaat blessureleed?  Als amateur 
sporters maken we weinig tijd voor 

onze medische begeleiding. Door 
externe factoren (exogene) bv. veel 
lopen op harde ondergrond, verkeerd 
sportschoeisel en de belastbaarheids 
(endogene) factoren, zoals de bouw 
van je lichaam, het natuurlijke talent 
dat je hebt meegekregen (bv. grotere of 
kleinere longinhoud) kan je dan wel meer 
of minder kwetsuren oplopen. Je mag 
“zwaarder” beginnen trainen, maar het 
zal jouw lichaam zijn dat zal aangeven of 
het al de nodige tijd heeft gekregen om 
zich aan te passen.

In de preventie van kwetsuren worden 
steeds 3 niveaus aangegeven: primaire, 
secundaire en tertiaire preventie.

Primair kunnen we aandacht besteden 
aan het voorkomen van blessures. 
We hebben nog niet echt klachten. 
Het bekomen van een goede conditie 
impliceert voldoende rust tussen de 
verschillende oefenmomenten. Voor 
mensen rond de 40 jaar is een jaarlijkse 
medische controle zeker gepast: een 
inspanningstest, meten van het hartritme 
bij rust en inspanning, luchtwegen. De 
zondagochtend jogging start steeds met 
een beklimming van een helling.
Hoe vlotter dit gaat, hoe beter je 
basisconditie. Ten tweede is een 
warming-up van het lichaam noodzakelijk 
vooraleer te starten: daarom lopen we 
een klein toertje op gemak en doen we 



78 79



80 81



82 83

het lopen zonder sokken te dragen af 
te raden omwille van het transpiratie 
probleem. Naar zweet stinkende 
joggingschoenen zijn niet zo leuk voor 
je buurman en de kompleet wasbare 
loopschoen is ook nog niet uitgevonden.

De loopschoen heeft vooral een 
schokdempende functie. Dit is de 
belangrijkste vereiste en het grootste 
nut om hier in West-Europa speciale 
loopschoenen aan te binden. De 
kwaliteit van de meeste loopschoenen , 
verkrijgbaar op de Vlaamse, de Waalse 
en het Brusselse gewest markt is meestal 
zeer bevredigend. Echte miskopen zijn 
schaars.

Wat hebben wij geleerd om te weten of 
een loopschoen nu past?

1. Je doet loopschoenen aan met 
sokken die je gewoonlijk draagt bij 
het lopen.

2. Je doet BEIDE schoenen aan en 
knoopt ze goed dicht.

3. Je loopt met je schoenen door 
de winkel: indien de winkel nogal 
beperkte loopruimte heeft, vraag 
je aan de gerante om even buiten 
te kunnen lopen.

4. Daarna spring je in de winkel 
op en neer en je maakt enkele 
kniebuigingen.

5. De achterzijde en de hiel worden 
voldoende ondersteund, zonder te 
spannen.

6. In de voorkant van je schoen is 
ongeveer maximum 1 cm speling 
en in de breedte is het mogelijk 
dat je je tenen kan spreiden.

7. Je bekijkt de schoenen aandachtig 
en je controleert of er geen 
constructiefouten zijn zoals bv. 
een zwakke aanhechting tussen 
stof en zool.

(01/11/2010 - Theo Lint  - Artikel verschenen  in het 

“Maandblad Kluisbergen” van  december 2010)

doorloopt het op dit punt afweten en 
loop je vrij snel je schoenen naar de 
vaantjes.

De zool 
zit veelal vol met insnijdingen die 
bepalend zijn voor de grip. Hiermee 
bedoelen wij de mate waarin de zool 
als het ware plakt aan de grond. Voor 
joggers is dit echter van minder belang 
dan voor andere sporten. Joggers letten 
best op de soepelheid van de zool. De 
schoen met de hand plooien zegt weinig. 
Het belangrijkste plooipunt zit toch
vooraan in de neus. De enige valabele 
test is ermee lopen op de grond. Lopen 
op een loopband is minder aangewezen, 
tenzij je een profielanalyse wil van 
je voeten en hoe je voet afrolt op de 
ondergrond. De meeste sportwinkels 
zijn wel wat klein om de looptest uit te 
voeren. Toch nog 2 probleempjes:

•	 Veel loopschoenen zijn zwart 
onderaan en veroorzaken lelijke 
zwarte strepen op glanzend witte 
vloeren en sportvloeren.

•	 De insnijdingen onderaan in de 
zool zijn naast soms creatieve 
hoogstandjes vaak te smal en te 
talrijk. Allerlei kleine steentjes 
kunnen er in geklemd geraken.

De binnenzool 
is erg belangrijk omwille van het feit 
dat het deze zool is die de voet de 
nodige steun verleent. Deze zool is een 
los en eventueel te vervangen deel 
van je loopschoen. Een aantal merken 
voorzien diverse zolen afhankelijk van 
het soort prononciatie van je voet. Veelal 
vergeten verkopers je dit te vragen. 
Een voetprofielanalyse kan je helpen de 
prononciatie van je voet vast te stellen. 
Een ander probleem is zweet. Per uur 
lopen produceert de voet 15gram zweet, 
waarvan 10 gram langs de onderkant 
van je voet. Om dit vocht af te voeren 
moet er verluchting mogelijk zijn. Zo is 

De bovenbouw 
van je loopschoen bestaat doorgaans 
maar uit twee materialen. Nylon als 
basismateriaal en kunstleer voor de 
versteviging van de hiel, voor de randen 
langs de zool met een oplopend gedeelte 
bij de tenen en de vetersluiting. Het 
nylon gedeelte is steeds het zwakste 
gedeelte bij veel sportschoenen 
aangezien de stof snel scheurt daar waar 
de voet zich plooit.

Het hielgedeelte 
bestaat uit verschillende laagjes.Hoe 
donkerder dat gedeelte, hoe harder 
dat materiaal. De zo belangrijke 
schokdemping gebeurt vooral met de 
hiel. Hoe kan je dat testen? Niet door 
met je vingers eens goed in de zool te 
knijpen, maar wel door snel en krachtig 
op de grond te stampen (schoenen 
liefst aan doen…). Als dit pijn doet is 
de schoen te zacht wat slecht is voor je 
beendergestel. Je hiel mag, paradoxaal 
genoeg, niet té veel meegeven om 
schokken te dempen. Denk hierbij 
aan een bumper. Met een te zacht 
hielgedeelte ben je niets, maar met te 
hard evenmin. Alleen als je al een paar 
schoenen hebt versleten, zal je voor 

jezelf kunnen uitmaken wat te hard of te 
zacht loopt.

De hielkap 
is altijd wat versterkt en zorgt voor 
extra stabiliteit. Deze omklemt de hiel 
en is zeer nuttig om verzwikkingen te 
voorkomen.

De veters en de 
vetergaten 
zijn best zo gewoon mogelijk. Sluitingen 
met velcro zijn uit den boze.
De voet moet goed ingepakt zitten en 
de rijgkoord dient vlot aangespannen 
te kunnen worden. De vetergaten zijn 
doorgaans stevig genoeg. Alhoewel 
plastiek vetergaten minder vatbaar zijn 
voor sleet hebben de gewone vetergaten 
dan weer het voordeel dat de veter goed 
blijft zitten tijdens het lopen. De veters 
dienen lang genoeg te zijn!

De neus 
van de loopschoen is vaak een zwak 
punt. De neus van de schoen moet voor 
een goede afwenteling licht naar boven 
wijzen. Vaak laat de zool die tot de top 

De jogger en zijn loopschoenen

Het ABC voor het kiezen van een loopschoen.

We doen ze bijna dagelijks aan, we kopen ze als ze in reclame staan, we 
hebben ze eens uitgeprobeerd op een loopband en we hebben vooral 
geluisterd naar de marketing-verkoper om net die iets duurdere schoen 
aan te schaffen. En toch…wat weet de jogger over zijn loopschoenen? 
Benoem eens de delen van een loopschoen. De 8 delen gevonden? 

Dus niet…tijd om je kennis wat op te frissen.
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Naar een jaarlijkse gewoonte, op het weekend van 18 oktober 2009, trokken 
een 25-tal leden van Jogging Kluisbergen naar Reims. Drie sportievelingen startten 
op vrijdagmorgen 16/10/2009 om 7u45 in Kluisbergen om met de fiets naar Reims 
te rijden: Miguel Crement, Stijn Vandenberge en Bernard De Venter. De andere 
deden het toch maar met auto’s. Verschillende joggers namen er deel aan de halve 
of de marathon. 

Uitslagen marathon REIMS van 18/10/2009

                                             | Uur | Min | Sec  

Trui Vanden Berghe |  3  | 29  |  6
Petra Martens       |  3  | 58  | 24   
Hilde Deweer    |  4  | 24  | 35
Erik Cousaert       |  3  | 37  | 24
Stijn Vandenberge   |  3  | 16  | 45   
Johan Sentrie       |  3  | 46  | 35 
Wilfried Haelvoet   |  3  | 13  | 51   
Frederik Stevenaert |  3  | 14  |  9
Peter Van Wambeke    |  3  | 54  | 51

Uitslagen 1/2 marathon REIMS van 18/10/2009

Rita Cambron |  1  | 57  | 31   
Katrien Martens         |  2  |  0   | 28   
Martine Geenens         |  2  |  4   | 01   
Dirk Polspoel           |  1  | 44  | 24   
Jan Vercruysse |  2  | 23  | 24

JOGGING KLUISBERGEN PRESTEERT STERK OP DE HERFSTMARATHONS

Uitslag marathon Flanders Field van 13/9/2009

René Berghman | 3   | 17  | 36    

Uitslag 1/2 marathon Brussel van 4/10/2009

Stijn Vandenberge           |  1  | 35   | 04    

Uitslag marathon Frankfurt van 25/10/2009

Ann Valepijn |  3  | 13  |  54 

 

Aan alle deelnemers: 
proficiat!  

Strofe 1
Waar men ’s zondags paraat is
Ook als ’t weer ondermaats is

Waar de klok op tien uren slaat
Waar men zeker niet dwaas is

En dus niemand de baas is
Waar in ’t midden Theo steeds staat

Waar beginners eerst hijgen
Maar conditie verkrijgen
En José de route bepaalt

Waar het meestal bergop loopt
En men dan op wat vlak hoopt

Waar men toch de eindmeet steeds haalt

REFREIN
Kluisbergen jogging 

Waar ze de grenzen verleggen 
Waar de vrouwen belangrijk zijn 
En de spieren omvangrijk zijn 

Kluisbergen jogging 
Waar ze verjaardagen vieren 

Iedere week traktaat 
Kom dus nooit te laat 

Strofe 2
Waar men soms eens gekwetst is

Maar daarna op zijn best is
Waar men klimmen en dalen wel leert

Waar conditie een must is
En er nauwelijks rust is

Waar men zelf ook organiseert
Waar men na al dat lopen

Steeds een drankje kan kopen
En een hapje steeds goed verteert
Waar men nu een kwarteeuw is
Maar zo sterk als een leeuw is

Waar men het joggen nooit verleert

 REFREIN 
Kluisbergen jogging 

Waar ze de grenzen verleggen 
Waar de vrouwen belangrijk zijn 
En de spieren omvangrijk zijn 

Kluisbergen jogging 
Waar ze verjaardagen vieren 

Iedere week traktaat 
Kom dus nooit te laat 

 
tussenspel 

een marathon, een wandeltocht, een tien 
mijl tussendoor 

een stratenloop, een tocht in ‘t bos 
het joggen laat je nooit meer los

REFREIN
Kluisbergen jogging 

Waar ze de grenzen verleggen 
Waar de vrouwen belangrijk zijn 
En de spieren omvangrijk zijn 

Kluisbergen jogging 
Waar ze verjaardagen vieren 

Iedere week traktaat 
Kom dus nooit te laat 

Voor  al wie het 
jogginglied verder wil 

oefenen, hier het refrein 
op de tonen van  

Vlaanderen Boven 
van Raymond van het 

Groenewoud: 

JOGGING KLUISBERGEN FEESTWEEKEND

JOGGINGLIED 25 JARIG BESTAAN ( 2007 )

tekstwriter: Dirk Polspoel
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Wat zijn de reeds bestudeerde en gekende effecten van deze vermindering 
van capaciteit?

Wetenschappers - zij die weten en meten en nog eens nameten - hebben aangetoond 
dat tijdens het sprinten de lengte van de passen vermindert met de leeftijd. Testcases 
tijdens de finale van de Europese wedstrijden Atletiek voor veteranen in 2000 wezen 
een vermindering van sprintprestaties uit, vooral bij de 65-70 jarigen. De snelheid 

nam voor de mannen af met 5 à 6 % per 10 jaar, bij de vrouwen was dit 5 à 7 %. De 
voornaamste redenen waren de vermindering van de paslengte en het groter worden 

van de tijd dat de voet in contact bleef met de grond. De snelheid van elke pas op 
zich bleef echter, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, ongewijzigd. Zo bleek uit 
een vergelijking van lopers van 35-39 jaar met lopers van 90 jaar dat de staplengte 

verminderde met 40%. Het gevolg is dat de oudere sprinters voor dezelfde 100m het 
dubbel aantal passen nodig hebben ten opzichte van de ‘jongere’ tegenstrevers.

‘... Met deze wetenschap in het achterhoofd 
en tussen mijn twee oren, hoog tijd om 
ervoor te gaan zorgen dat we op oudere 
leeftijd toch nog goed kunnen presteren ... ‘

Een aantal tips op een rijtje:

Tip 1: Ga voor heuveltraining 
voor de lengte van de passen.

We gaven reeds aan dat twee factoren van 
snelheidsvermindering bij de oudere atleet 
de verkorting zijn van de passen en de 
verlenging van het grondcontact. Sprintjes 
trekken bergop kan dit tegengaan. Bij 
bergop lopen is de dorsiflexie van de 
voet groter (de tenen naar boven, de hiel 
meer naar onder). Hierdoor moeten de 
kuitspieren harder werken bij het afduwen 
waardoor de paslengte zal vergroten en de 
contacttijd met de grond zal verminderen. 
Kracht in het onderbeen en de enkel is 
belangrijk voor alle leeftijden.
Dit wordt door de atleten en hun coaches 
wel eens over het hoofd gezien doordat 
ze de nadruk leggen op de quadriceps, 
hamstrings en glutaei (dijen en bips). 
Heuveltraining kan een grotere ‘push’ 

geven, waardoor de snelheid van het 
verplaatste been groter wordt dankzij 
de grondreactie. Meermaals hebben we 
atleten uit het vlakke Nederland weten 
sneuvelen bij de eerste bergoploop in 
onze streek.

Tip 2: Train met gewichten 
voor het behoud van snelle 
spiervezels (een beetje reclame voor 
‘gezond’ fitnessen).

Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar is het 
belangrijk met gewichten te trainen omdat 
de spiermassa vanaf dan sneller begint 
af te nemen. Trainen met gewichten 
aan 75% van het maximum zal op een 
significante manier de vermindering van 
de snelle spiervezels tegengaan. 

•	De spiermassa en de 
spiervezels verminderen. 
Tussen de leeftijd van 25 en 50 
jaar ervaren we een vermindering 
van 10% in spiermassa (atrofie) en 
daarna ,als we er niets aan doen, 
nog een verdere inkrimping van 45% 
bij 80-jarigen. Weet dat een babytje 
ongeveer 500.000 spiervezels heeft 
en een 80-jarige ongeveer 300.000.

•	Hoe ouder, hoe minder 
groeihormoon wordt 
geproduceerd.
Minder groeihormonen leidt tot een 
reductie van de eiwitsynthese, en 
dus alweer tot atrofie. Dit heeft een 
vermindering van kracht en snelheid 
tot gevolg.

•	De snelle (fast twitch) 
spiervezels, t.t.z. de vezels die 
we niet kunnen missen voor 
snelheid en kracht, vertonen een 
grotere vermindering dan de 
trage (slow twitch) spiervezels. 
Sporters, die in hun sport vooral 
kracht en snelheid nodig hebben, zijn 
bij het ouder worden meer benadeeld 
ten opzichte van atleten 

in uithoudingssporten. Deze laatste 
kunnen immers verwachten dat ze   
hun aantal trage spiervezels kunnen 
behouden en, mits de juiste training, 
zelfs 20% vergroten. Zij kunnen 
bovendien hun aërobe capaciteit 
minstens tot hun 50ste verjaardag 
behouden. Sprintatleten daarentegen 
ondergaan een vermindering van 
30% van de snelle spiervezels vanaf 
hun 25ste levensjaar.

•	De hoeveelheid 
creatinefosfaat, dit is de 
belangrijkste energieleverancier 
voor activiteiten van korte duur, 
neemt af met de leeftijd.
Creatinefosfaat is de belangrijkste 
energieleverancier voor activiteiten 
van korte duur. Hoe minder van deze 
stof, hoe minder inspanningen van 
hoge intensiteit men aankan.

•	De lenigheid en 
beweeglijkheid in de gewrichten 
nemen af bij het ouder worden 
door het verharden van de 
zachte weefsels en het strammer 
worden van de gewrichten.

De jogger en zijn snel zijn.

Over snelheid en ouder worden: 
’t is maar dat je het weet!

Al jaren houd ik voor ons archief de wedstrijduitslagen bij van onze wedstrijdfreaks. 
Wat valt daarin op? De tijd nodig om dezelfde afstand te lopen wordt meestal groter 
naarmate men ouder wordt... Daarom zoek ik mee naar een antwoord op de vraag 

van tal van onze leden: “Hoe komt het toch dat – soms zelfs door harder en meer te 
trainen – we trager worden met ouder te worden?” Samengevat kunnen we stellen dat 
de snelheid vermindert met de leeftijd; maar je kan dit proces vertragen, stoppen en 

misschien zelfs omkeren. Snelheid blijkt van alle fysiologische variabelen het meeste af 
te nemen met de leeftijd. We zouden de vraag ook als volgt kunnen stellen: “Kunnen 

atleten van 40, 50 en 60 jaar jong en ouder nog goed presteren in een sprint ?”
Enkele parameters op een rijtje die het fenomeen ‘trager worden als we ouder worden’ 

verklaren:
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Deze training zal echter geen invloed 
hebben op de reductie van de spiervezels 
in het algemeen omdat dit bepaald 
wordt door een leeftijdsgebonden 
vermindering van de motorische cellen in 
de wervelkolom. Door het zacht weefsel 
te versterken, zal training met gewichten 
de oudere loopatleet een betere 
bescherming bieden tegen kwetsuren.

Tip 3: Huppel en spring wat 
meer (een beetje reclame voor 
touwtje springen)

Plyometrische oefeningen zorgen 
voor een betere stretch/reflex in onze 
spieren. Deze oefeningen stimuleren 
de snelle spiervezels. Opwarmen met 
springbewegingen is dus zeer effectief 
voor het vergroten van de verplaatsing. 
Welke oefeningen? Zijwaarts springen, 
voorwaarts springen, op één been 
springen, beiden knieën optrekken tegen 
de borstkas, knieën buigen en strekken, 
konijnensprong, kikkersprong, enz.
Hier wil ik dan ook een aantal atleten 
die deelnemen aan de zondagse 
opwarmingsoefeningen in het Kluisbos 
aanmanen tot het uitvoeren van alle 
oefeningen met de nodige inzet! 
Sommige deelnemers zien dit gezamenlijk 
opwarmingsmoment eerder als een 
gezamenlijk babbelmoment…

Tip 4: Intensieve oefeningen 
voor het vrijmaken van het 
groeihormoon. 

Het uitvoeren van oefeningen stimuleert 
het vrijmaken van het groeihormoon, 
hetgeen uitermate belangrijk is voor het 
behoud van snelheid op latere leeftijd. 
Het groeihormoon helpt om meer vetvrije 
spiermassa te behouden, meer energie 
te behouden en een aantal algemene 
effecten van de veroudering tegen te 
gaan. Het vrijmaken van het groeihormoon 
begint onmiddellijk na het starten van de 
oefeningen. Naar het schijnt, hoe groter 

de intensiteit van de oefening, hoe meer 
groeihormoon er vrijkomt. Zo is bv. een 
sport als karate zeer interessant daar 
vooral op reactiesnelheid wordt getraind. 
Concreet gaat dit over het vertrekken 
op het telsignaal tijdens voor-, zij- en/
of achterwaartse verplaatsingen. In 
loopsessies kan bijzondere aandacht voor 
een ‘actieve’ opwarming het groeihormoon 
stimuleren, evenals door tijdens de 
looptraining zelf enkele wat langer durende 
tempo verhogingen in te lassen. Zo kan 
men tijdens het naar beneden lopen van 
een wat langere helling profiteren om wat 
sneller naar beneden te crossen.

Tip 5: Creatine voor kracht in 
de spieren.

Intensieve snelheids- en krachttraining 
kan ook de normale leeftijdsgebonden 
vermindering van creatinefosfaat tegen 
gaan. Onderzoeken hebben uitgewezen 
dat anaërobe (en aërobe) training de 
productie van creatinefosfaat verhoogt.   
Zo  stelde men bij 61- tot 80-jarigen, 
na 6 weken fiets-ergometertraining, 
een verhoging vast van creatinefosfaat 
tot een waarde vergelijkbaar met deze 
van jonge volwassenen. Het regelmatig 
uitvoeren van anaërobe oefeningen 
met hoge intensiteit en korte duur 
zal ervoor zorgen dat onze spieren de 
mogelijkheid om snelle energiefosfaten 
aan te vullen behoudt en dit ongeacht 
de leeftijd. Iets gemakkelijker zou het 
innemen zijn van creatinesupplementen. 
Zo’n supplement kan de spierkracht en 
de krachtuithouding tijdens een serie 
anaërobe herhalingen vergroten en 
ertoe bijdragen de vetvrije spiermassa 
te behouden. Wat sprinters betreft werd 
er een studie gedaan om te kijken of het 
innemen van een creatinesupplement 
de stapfrequentie, de lengte van de stap 
of beiden kon doen toenemen. Uit het 
resultaat bleek dat de snelheid (+1,4%) 
en de pasfrequentie (+1,5%) toenamen, 
maar de paslengte niet.

Wat hebben wij geleerd vandaag?

Een oudere atleet moet vooral gebruik maken van een wijzer hoofd en nog meer 
luisteren naar wat zijn lichaam aan signalen uitzendt. De training moet intensief zijn 
om de leeftijdsgebonden vermindering in snelheid te minimaliseren. Evenzeer dient 
men rekening te houden met het feit dat het ouder wordende lichaam meer nood 

heeft aan voldoende rust. Mij lijkt dus dat voldoende rusten, een gezonde voeding, 
voedingssupplementen en een gezond verstand, d.w.z. luisteren naar je lichaam, de 

sleutelwoorden moeten zijn van de trainingsroutine van een oudere atleet die zijn kracht 
en snelheid wil behouden. 

(15/11/2009 - Theo Lint  - Artikel verschenen  in het “Maandblad Kluisbergen” van oktober 2009 – met de 
wetenschappelijke hulp van Paul Geerts, kinesist-osteopaat en ervaringsdeskundige, en Koen(raad) Marchand, 

professor.)
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scharminkel proeven van uw getraind 
kuitbeen.
Mogen wij vragen – uit liefde voor mens 
en hond en uit burgerzin – rekening 
te houden met de vigerende wetten. 
Sommige gemeenten en steden hebben 
in hun reglement staan dat het voor 
eigenaars of begeleiders van honden die 
agressief zijn of geneigd zijn te bijten, 
verboden is om met zulke dieren op 
de openbare weg te komen tenzij deze 
honden voorzien zijn van een muilband.

Artikel 48:
 

Honden dienen op het openbaar en 
privaat domein van de stad of gemeente, 

altijd aan de leiband te worden 
gehouden.

Bron:
* Het volledige reglement kan u nalezen op een 

website (‘Documenten – Reglementen en retributies 
– Algemeen politiereglement voor de gemeenten van 

politiezone De Vlaamse Ardennen’). 

(  15/09/2010 - Een agressief artikel opgenomen in 
Maandblad Kluisbergen - september 2010)

Artikel 47:
 

Het is verboden honden onbewaakt vrij 
te laten rondlopen op alle openbare 

wegen en alle voor het publiek 
toegankelijke plaatsen. De begeleider 

dient de hond zodanig te bewaken opdat 
hij hem op elk ogenblik zou kunnen 
beletten om personen of dieren te 

intimideren of lastig te vallen, voertuigen 
te bespringen of private eigendommen 

te betreden. Het is personen die de 
hond niet in de hand kunnen houden, 

verboden honden te begeleiden.

In het algemeen politiereglement van de Politiezone 
Vlaamse Ardennen, dat uiteraard ook van toepassing is voor 
Kluisbergen, staat onder Hoofdstuk 3 (Openbare Gezondheid, 
afd. 3.1, “Dieren”, 3.1.1. “Honden”) het volgende:

“ ’t is ne brave… ” 

Ondertussen 
gaat zo’n klein 

scharminkel 
proeven van uw 

getraind kuitbeen

Het is me wat de laatste maanden. 
Het lijkt wel of heel wat zogezegde 
hondenliefhebbers totaal geen vat meer 
hebben op het onbetamelijke gedrag 
van hun woefje. Begin augustus werd 
in het Fort van Lier een joggende 
brandweerman 15 keer gebeten in zijn 
bips door een loslopende Mechelse 
herder. Deze man zijn bips diende 
gehecht te worden. De eigenaar van dit 
agressief beestje diende met een touw 
zijn ‘lief’ hondje te vangen en zo weg te 
trekken van het slachtoffer. Zelf sloeg de 
eigenaar op de vlucht met zijn bijtende 
viervoeter. De politie kon eigenaar en 
hond vatten. De hond – spijtig genoeg 
enkel het beestje en niet het baasje - 
werd in beslag genomen en voorlopig in 
een asiel geplaatst. De brandweerman 
stelde de eigenaar van de hond burgerlijk 
aansprakelijk voor het gebeuren.

Nog erger: langs de boorden van de 
Samber dook een jogger deze vervuilde 
stroom in om te ontsnappen aan weer 
zo’n loslopende hond en … verdronk. De 
hond, een American Stafford, werd pas 
een paar dagen later gevonden in Namen 
en naar een dierenopvangcentrum 
gebracht. Ook zijn baasje werd toen 
opgepakt en in verdenking gesteld van 
schuldig verzuim om hulp te verlenen 
aan een persoon in nood, evenals een 
beschuldiging van onopzettelijke doding. 
De hond zelf kreeg al een spuitje. De 
eigenaar wacht nog verder op zijn 
proces.

Maar ook onze clubleden, lopend in 
een oase van rust en groen, worden 
herhaaldelijk bedreigd door deze 
viervoeters. Begin augustus vond een 
labradorversie het nodig zijn openstaand 
privé-eigendom te verlaten en te bijten 
naar een van onze meest vriendelijke 
leden. Gelukkig konden zijn medelopers 
hem beschermen voor verder onheil en 

droop het beest al mankend af naar zijn 
baasje, dat nergens te bespeuren viel.

Hoog tijd om verdere ongemakken te 
voorkomen. Eerst besprak ik met enkele 
leden bepaalde technieken om dergelijke 
bijtgrage beesten naar de verdoemenis 
te helpen: een goedgerichte vuiststoot 
op het neuzeke van zo’n beestje doet 
wonderen. Maar van zo een agressieve 
reactie huiverden de meesten. En wat 
als je er niet op zit en zijn muil rond 
je handen voelt? Of een welgemikte 
stamp daar waar de achterste poten 
samenkomen? Oh, nee, dit kan enkel uit 
wettige zelfverdediging en dan slechts op 
het moment dat de hond u bijt.

Oké, met alle begrip dan! Ligt het aan 
het hondje? Of aan het baasje? Na het 
raadplegen van enkele pedagogische 
geschriften betreffende de opvoeding 
van honden, wijzen deze auteurs in 
de richting van het baasje. Volgens 
hun analyse zijn honden eigenlijk 
groepsdieren – roedels - geweest die 
binnen hun groep één enkel leiderschap 
aanvaarden. De enige manier om een 
hond goed op te voeden, is om eerst 
boven hem te gaan staan en hem 
verslaafd te maken aan u als leider. 
Als een hond een baasje niet heeft 
aanvaard als leider, dan zal hij dat ook 
laten merken en allerlei gedragssignalen 
uitzenden. Vele van die signalen zullen u 
niet vreemd zijn: de hond trekt aan de 
riem, hij blaft onophoudelijk, hij vertoont 
moeilijk, agressief en dominant gedrag. 
Het dier luistert niet als zijn baasje roept: 
“Kom hier!” 

Of erger nog: vele honden lopen los. 

Elke zondag komen we honden tegen die 
niet aan een leiband worden gehouden 
en waarvan de eigenaar dan zegt: “’t is 
ne brave…”. Ondertussen gaat zo’n klein 

De jogger en zijn strijd tegen loslopende honden.

http://www.kluisbergen.be/WWW/nl/418.html
http://www.kluisbergen.be/WWW/nl/418.html
http://www.kluisbergen.be/WWW/nl/418.html
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Jogging Kluisbergen: een klasse voorbeeld van een sportief  Europa

Hoewel Jogging Kluisbergen normaal staat voor het recreatieve en zich zeker niet 
toespitst op prestatielopen, is het toch de gewoonte dat er vooral in de herfst menige 
joggers zich geroepen voelen om eens mee te doen aan een internationale wedstrijd. 
Dit jaar werd er echter voor onze eigen hoofdstad gekozen. Niet minder dan 10 leden 
gingen de uitdaging aan om de halve of de hele marathon te lopen. Deze mooie maar 
zware tocht, die start in het Jubelpark en eindigt op de Grote Markt, was een schot in de 
roos. Bij de aankomst waren er alleen maar winnaars. Iedereen had een overwinning op 
zichzelf geboekt.

Deelnemers halve marathon Brussel: 
Bentivoglio Pascal,  Hanjiri Atef, Marchand Koenraad, Ryckebosch Ludwig,  Van 
Wambeke Peter en Verplanken Godfried.

Deelnemers marathon :   
Bartczak Christopher, Cousaert Erik,  Deweer Hilde en Thimpont Dirk.

Annie Vermeulen en Kim Librecht gingen hun geluk verder zoeken. 

Zij namen deel aan de marathon van Istanbul.
Georges Van Der Spiegel  en Nele Naert verkozen 

het Nederlandse Eindhoven om zich eens uit te leven gedurende 
42,195 km.

Ann Valepijn drinkt liever Champagne dan Geuze, dus deed ze mee in Reims.

De revelatie van het jaar moet echter nog komen! Niemand minder dan onze eigen 
Darline Vergote is verkozen door haar werkgever (Adecco) om haar bedrijf te 

vertegenwoordigen op de marathon van New York.  

Darline, alvast veel succes!

Er worden ook al plannen gesmeed om op 10 april 2011 een delegatie van Jogging 

Kluisbergen te sturen naar Rotterdam. 

Een nieuwe generatie langeafstandslopers lijkt er aan te komen !



Zijn er voor- of nadelen? We zochten 
het uit. Zelf ben ik voorstander van zo 
lang mogelijk in T-shirt en korte broek te 
lopen. Volgens heel wat literatuur geeft 
trainen in korte broek de huid meer kans 
om te ademen. Het geeft ons een veel 
vrijer gevoel, doordat onze spieren niet 
samengeduwd worden door warmere en 
zwaardere kledij dan het flodderbroekje.
Bij volgende weertypes: koude, regen, 
felle noorderwind, sneeuwbuien, 
vrieskou reageert ons lichaam met 
een vernauwing van de aders om de 
lichaamstemperatuur op peil te houden. 
Dit fenomeen (de vasoconstrictie) treedt 
voornamelijk op in de oppervlakkige 
aders, maar ook in de dieperliggende 
aders. De bloedtoevoer 
daalt dan met een 

vergroot risico op blessures.
Er wordt aangeraden om dit fenomeen te 
vermijden. We kunnen onze bloedtoevoer 
op twee manieren op peil houden: door 
meer beschermende kledij te dragen, 
ofwel door de spieren in te strijken met 
een beschermende en verwarmende 
zalf. De keuze is aan u. Lopers die dus 
een shortje verkiezen boven een lange 
broek kunnen dus best beginnen smeren 
bij felle koudere temperaturen. In loop- 
en speciaalzaken kan je allerlei merken 
vinden, de ene zalf al warmer dan de 
andere. Zelf verkies ik het zogenaamde 
‘tijgerbalsem’ zalfje. Ik meende dat dit 
ook mijn snelheid zou verhogen. Doch 
dat laatste lukt niet.

De jogger en zijn korte broek.
Mensen die zich beroepshalve met het 
weer bezighouden, vertellen ons dat 
er ongeveer om de tien jaar een wat 
koudere winter doorgaat. Wanneer wij 
dan op sneeuwtapijten en ijsbanen lopen, 
zoals tijdens de voorbije kerstperiode 
van 2009, zie ik mensen met hun vinger 
een draaiende beweging maken op hun 
voorhoofd. Navraag leerde mij dat zij ons 
van lotje getikt wanen, omdat wij – oh 
wonder – nog steeds in ons korte, soms 
te spannend, loopbroekje de winterse 
kou trotseerden. Ja, gezien niet iedereen 
in onze club ‘kostuum minded’ is, loopt 
iedereen zo wat in een zelf gekozen, voor 
hem aangepaste, kledij. Sommigen zijn 
zwaar ingeduffeld met bijhorende muts, 
handschoenen en thermisch ondergoed. 
Anderen lopen erbij alsof                     

ze alle ijsbeerduiken in Vlaanderen 
hebben meegemaakt, terwijl weer andere 
het nieuwe zwart-wit logo truitje blijven 
aandoen zonder andere bovenkledij.

Rijst dus de vraag: 
dient er bij dalende 
temperatuur meer 

kledij aangetrokken te 
worden? ...
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De jogger en zijn voeding.

Het is algemeen geweten bij onze joggers dat je 
prestaties verbeteren indien je aandacht hebt voor 
een goede voeding en een goed drankgebruik. Een 
gevarieerde, gezonde voeding is belangrijk om optimaal 
te presteren. Een gevarieerd dieet en voldoende, 
gepast eten en drinken, zijn noodzakelijk om aan onze 
energiebehoeften te voldoen.
Voorlopig gaan we er ook vanuit dat joggers niet direct 
grijpen naar verboden middelen om hun prestatie te 
verbeteren. Gezien we ons ook niet rekenen bij de 
topsportwereld, geven we eenvoudige en hanteerbare 
tips. Vandaar dat we niet kiezen voor de moderne 
‘actieve voedingsdriehoek’ met zijn 5 gelaagdheden, 
maar ons focussen op een gemakkelijker model. 
Oudere lopers hebben op de houten schoolbanken 
nog geleerd van de ‘maaltijdschijf’. Daarin stonden 
alle voedingsmiddelen die thuishoren in een gezonde 
voeding. De voedingsmiddelen die op elkaar lijken 
wat de samenstelling betreft, werden in eenzelfde vak 
geplaatst.

Wie niet crème-achtig is aangelegd, 
neemt beter andere
beschermingsmaatregelen tegen de 
kou. Zo kan een stretchbroek volstaan 
om het wat frisser windje op te vangen. 
De stretchbroek beschermt al meer de 
bovenbenen, welke iets koudegevoeliger 
zijn dan de kuiten. Indien het nog 
wat kouder wordt, is het beter over te 
schakelen op collants. We onderscheiden 
hierin de fijne, dunne soort en de ietwat 
dikkere stof bedoeld voor putteke winter. 
Een aantal lopers kiezen voor de flodder 
trainingsbroek voor het vrijere gevoel aan 
de benen.
Aan te raden bij wat koudere 
temperaturen zijn handschoenen en 
hoofdbescherming.
Zo ziet u dat de keuze om al dan 
niet meer kledij te dragen eerder 

persoonsgebonden is.
Uit de verkoopcijfers van enkele grote 
winkelketens weten we dat dit jaar 
de aankoop van de ‘damarrekens met 
warmteniveau 4 en 5’ is gestegen. 
Ook de lange onderbroeken – vooral 
het opa-model – waren vrij vlug 
uitverkocht na de eerste grote sneeuwval 
begin kerstvakantie 2009. Dit model 
wordt minder geapprecieerd door de 
vrouwelijke loopsters, die eerder kiezen 
voor de aankoop van thermische sokken. 
In ieder geval – lopers in zichtbare lange 
onderbroeken – ben ik voorlopig nog niet 
tegengekomen, maar ze hebben er wel 
massaal gekocht.

(02/01/2010 - Cursiefje van Theo Lint - Opgenomen in 
Maandblad Kluisbergen – februari 2010)
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Tot slot: Hoeveel moet je drinken? ... Heel veel!!!

Elke dag betalen we hoogoplopende prijzen 
voor onze dagelijkse maaltijden en worden 
onze hersenen gehersenspoeld door de 
reclamewereld. Deze reclameproducten 
zijn vooral te vinden in wat we de 
restgroep noemen en zijn strikt genomen 
NIET nodig: toemaatjes, snoepjes, 
zoetigheden, alcohol, verzadigde vetten.

Vaak krijgen we van beginners de 
volgende vraag: “Welke sport moet je 
beoefenen om af te slanken?” Daarvoor 
zijn de uithoudingssporten het meest 
aangewezen bv. lopen, touwtje springen, 
fietsen, zwemmen, aerobics, wandelen, 

(04/02/2011- Gezond artikel van Theo Lint - Verschenen in Maandblad Kluisbergen – april 2011)

langlaufen,.... We verwachten wel dat je 
leert een inspanning te leveren van één 
uur. Dus kies je toch wel best een sport 
die je graag doet.
Het komt erop aan om een juist evenwicht 
te vinden tussen opname en verbruik 
van calorieën, indien je via sporten wil 
afslanken.
Afwisseling in je voedingsgewoonten blijft 
belangrijk. Een dieet volgen zonder te 
sporten heeft weinig zin. U zal gewicht 
verliezen, maar evenveel spieren als vet, 
zodat het vetpercentage hetzelfde zal 
blijven.

Bedenk: voeding is big money! 

De kritiek op de maaltijdschijf was dat in 
het vak ‘vocht’ niet voorzien werd.
Vandaar dat we dit hier nog even uit de 
doeken doen. Vocht is een essentieel 
bestanddeel voor de sporter. Dagelijks 
hebben we 2,5 liter vocht nodig; 
waarvan 1 liter via onze voeding wordt 
opgenomen en 1,5 liter effectief moet 
gedronken worden (geen alcohol). 
Vocht zorgt voor het behoud van 
het prestatievermogen, is preventief 
tegen blessures en regelt mee onze 
lichaamstemperatuur. De noodzakelijke 
hoeveelheid vocht is eveneens 
afhankelijk van de sportintensiteit en de 
klimatologische omstandigheden waarin 
gesport wordt (bv. een marathon in de 

woestijn, daar krijg je dorst van). 
Hoeveel vocht? Dit kan je best berekenen 
door je VOOR én NA de inspanning te 
wegen. Per ½ kg verschil, dien je je 
lichaam aan te vullen met 500ml water. 
Isotone en hypotone dranken tot u 
nemen hebben enkel een meerwaarde 
tijdens de sportinspanning vanwege 
hun opnamesnelheid. De gegeerde 
streekbieren na de sportprestatie zijn 
misschien goed voor het sociale leven 
van de joggers, maar zeker niet om je 
vochtgehalte terug op peil te brengen. 
Alcohol onttrekt vocht aan het lichaam 
en kan na de inspanning leiden tot 
dehydratatie. 

Proost!

Minarine, margarine, boter, oliën. Deze levensmiddelen horen zekere thuis in een 
gezonde voeding! Ze bevatten essentiële vetzuren en vitamines A en D. Bedenk echter 
dat plantaardige vetten een gunstigere invloed hebben op het cholesterolgehalte en dit 
in tegenstelling tot vetten van dierlijke oorsprong. Weet dat ook hier zeer kleine porties 
volstaan. Zo is 1 klontje boter (99,7%vet) = 1 snee volkorenbrood (75%KH). Een 
mespuntje smeervet en 1 eetlepel olie is ruim voldoende per dag.

Een woordje uitleg bij de 4 vakken:

 
De graanproducten en aardappelen bevatten de meervoudige koolhydraten, naast 
voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Maak bij elke broodmaaltijd een keuze uit 
brood, toast, beschuit, havermout, muesli. Bij de warme maaltijden kies je best uit 
aardappelen, rijst, macaroni, spaghetti, vermicelli, griesmeel en peulvruchten. Je 
kiest het best voor ongeraffineerde producten zoals bruin brood of volkorenbrood, 
zilvervliesrijst en volkoren spaghetti. Je mag er flinke porties van eten, maar best zonder 
allerlei ingrediënten erbij zoals de lekkere sausen.
Wat is er aanbevolen voor een sporter? 5 tot 12 sneden brood (175g-420g), 3 tot 5 
aardappelen (210g-350g). De betere sporter heeft 7 tot 8g koolhydraten nodig per 
kilogram lichaamsgewicht. Als je dus 75kg weegt x  8g KoolHydraten, mag je gerust 
600g KH per dag verorberen. Dagen voor de wedstrijd mag dit verhoogd worden tot 
10g KH/kg ( vnl. graanproducten, aardappelen, deegwaren). In heel wat wieler- en 
loopmilieus spreekt men van een BOM-dieet. Op de vooravond van een marathon is er 
vaak een deegwarenfeestavondje. U weet nu waarom.

Groenten en vruchten horen bij iedere maaltijd. Zo kan je bij het ontbijt vruchtensapjes 
drinken of een stuk fruit eten. Groenten kan je ook eens bij een broodmaaltijd eten als 
rauwkost of in een salade. Fruit, zoals aardbeien, banaan, peren, dadels, vijgen,…kan 
je evenzeer eten als beleg op een boterham. Van groenten mag je gerust 300g per dag 
eten, liefst gevarieerd en gekoppeld aan de seizoenen. In fruit zitten dan weer meer 
diverse soorten mineralen en vitaminen. Een ‘echte’ sporter eet drie stukken fruit per 
dag, liefst vers en passend bij het seizoen. Gedroogd fruit mag ook.

Melk, yoghurt, karnemelk, kaas, vlees, vis en ei. Kies bij voorkeur minder vette 
producten, zoals halfvolle melk, karnemelk, magere yoghurt, magere vleeswaren en 
magere kaas. Let op voor ‘light’ producten: ze zijn niet altijd ‘lichter’ dan de gewone 
producten! Kleine porties volstaan en meer dan 100g per dag heb je echt niet nodig. 

Voedsel aantal kcal
bij benadering

aantal minuten om die calorieën te verbranden
wandelen lopen fietsen zwemmen

1 appel 100 28 5 16 8
1 glas bier 115 32 6 19 9

1 glas frisdrank 145 40 8 23 11
1 aperitief 150 43 8 23 12

1 snoepreep 250 71 14 42 21
1 hamburger 350 100 19 58 30

1 klein pak friet 450 130 26 78 40
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De jogger en zijn Sarah’s.

Zoals jullie weten ben ik door een aantal van de vrouwen hier aanwezig gevraagd om in het kader van 
cultuur, een tegengewicht te kunnen bieden aan deze avond vol zuippartijen en lichtekooierij.
Voor mij, als meest geniale schrijver van mijn generatie en ver daarna is dit natuurlijk geen probleem, maar  
dit doch alles terzijde.
Ik ga jullie vanavond dan ook laten kennismaken met de 2 hoofdpersonages Rita en Chantal uit mijn 
nieuwste meesterwerk dat bijna zijn voltooiing nadert, nl. Trillende billen. 
Mensen vragen mij soms:” Herman, hoe begin je nu eigenlijk aan een boek?” Afhankelijk van de 
vraagsteller (als het weeral eens zo’n lelijke vent is, zeg ik meestal : “fuck off!”), maar als het zo’n lekker dier 
is, zoals Trui, dan durf ik weleens te zeggen: “Enkel de titel zit al in mijn hoofd en voor de rest begin ik te 
schrijven bij het begin op regel 1.”
Ik kijk dan meestal naar een aantal personages uit het leven gegrepen, die ik dan kan opvoeren in mijn boek. 
Voor dit meesterwerk, waar de mensen binnen 40 jaar nog over zullen praten, heb ik mij gebaseerd op 2 
echte, bestaande hete teven, Rita en Chantal, die er niets beter op gevonden hebben dan ganse dagen te gaan 
lopen.
Rita en Chantal, de hoofdrolspelers in mijn boek ‘Trillende billen’ vervelen zich zo uitermate stierlijk bij hun 
semi-impotente venten dat ze ganse dagen gaan lopen. Naar de buitenwereld toe doen ze dit om zogezegd een 
beter figuur te krijgen en om - oh wat haat ik het woord – ‘uithoudingsvermogen’ te kweken.
Als er hier soms mensen in de zaal zitten die hetzelfde doen:
“Stop daarmee! Een beter figuur en uithouding krijg je niet door te gaan lopen, maar door u eens goed  
    te laten naaien! Kijk ne keer naar mij, mijn atletisch figuur is er  
                  alleen maar gekomen door regelmatig eens   
                                                       plitsepletke te doen met één of ander warm wijf  
         en  die dan ongelofelijk kreunend te laten
                                                                                                  klaarkomen zodat de buren er de volgende dag nog  

over spreken! Maar ik wijk weer af.”

Goedenavond, 

(07/05/2011 – Onuitgegeven gekuiste versie van een toespraak door Luc 
Mastelinck – parodiërend op Herman Brusselmans - op feest van de Sarah’s 

Chantal en Rita 50 jaar - 07/05/2011)

Natuurlijk is het belangrijk om geloofwaardige hoofdpersonages te creëren.                                           
Niemand zal bijvoorbeeld zomaar willen geloven dat Chantal niet meer of minder is dan een flink 
vrouwmens dat rondvliegt in een Mini om haar midlifecrisis weg te steken, zot is van bruin bier, ganse dagen 
de boel op stelten zet in de kleuterklas, niets liever doet dan dansen en als het toch ne keer ernstig wordt, elke 
vraag beantwoordt met: “ Maar how zeg !” Daarom dat ik aan Chantal de hobby ‘lopen’ gegeven heb, 
want in die wereld loopt het vol met dat soort mensen.
Om van Rita nog maar te zwijgen! Haar eigenaardigheden opnoemen is onmogelijk. Daarvoor moeten 
jullie wachten tot volgend jaar als mijn nieuwste meesterwerk van duizend bladzijden zal af zijn. Ik zal mij 
hier dus beperken tot een aantal van haar minst rare eigenaardigheden: Rita is het prototype van een heet 
wijf, maar haar mond staat nooit stil; zelfs als ze niets zinnig te zeggen heeft, dan zwijgt ze nog niet. Voor de 
rest drinkt ook zij voornamelijk om te vergeten, maar zij vergeet niet om te drinken. Ze kan op regelmatig 
tijdstip een flinke zaag opspannen tegen de ouden van dagen voor wie zij dan ook nog een koffienamiddag 
organiseert compleet met Vlaamse zanger. Zo weten die oudjes al op voorhand hoe het er aan toe zal gaan 
bij hun koffietafel! Naast lopen heeft Rita nog een andere hobby, nl. het bijwonen van Upperdare en 
lingerieparties waarbij zij niet vies is om af en toe een nieuw rood lingeriepakje te kopen.
Elke keer nadat er op zaterdag zo’n upperdare party geweest is, komt zij niet lopen (maar haar vent wel). 
Moet ik daar nog een tekeningske bij maken?
Jullie zien, met dat levensecht materiaal zal mijn nieuwste roman direct doorschieten naar de hitlijst van 
de boeken. De uitgeverijen zullen spontaan willen beginnen muilen met mij en waarbij zij zullen willen 
kennismaken met die 2 hete, doch ietwat labiele hoofdpersonages, Rita en Chantal.
Ik heb mij zelfs al laten vertellen dat zij nu al de druk van dit onmetelijke succes niet meer aankunnen en dat 
zij hun naam hebben laten veranderen in Sarah.    

 Ik dank u voor uw waandacht.
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M 
Maele Deborah, Maele Johan, Maes Hilde, Mahieu Tamara, 
Malfait Linda, Malfrere Olivia, Martens Eddy, Martin Chloë, 
Mayaert Ann, Meersschaert Nathalie, Meert Mathias, 
Mespreuve Bernard, Meurez Katrien, Meurez Martine, Minjauw 
Bieke, 
N
Nachtergaele Frank, Nelissen Willy, Neufcourt Katrien, Nicaise 
Isabelle, Nies Luc, Nobels Kristian, Noreilde Karien, Noterman 
Wendy, 
O
Opsomer Fabienne, Orbie Pieter
P 
Petrens Imelda, Petrens Lieve, Petrens Veerle, Peyskens 
Chantal, Pompe Gerard, Potenza Angela, Provost Peggy, 
Putman Hilde, Putman Willy
Q
Quartier Maaike, 
R
Raes Sabine, Rapsaet Eddy, Rapsaet Leen, Renaud Benoit, 
Reynaert Marleen, Rogge Vicky, Rommens Christ, Rommens 
Joost, Rommens Sibylle, Rommens Silke, Rousseau Valerie, 
Ruysschaert Ingrid, 
S
Sadaune Yoni, Salomon Bart, Seghers Martine, Spileers 
Marina, Supply Wim, Synhaeve Geert, 
T 
Thimpont Dirk, Thijs Ineke, Thomaes Justine, Tonniau Joke, 
Tralatsidis Zoï, Turpin Annick, 
U 
V  
Van Amel Veerle, Van Combrugge Leen,Vandekerken 

Carine, Vanden Abeele Linda, Van den Abeele Martine,  
Vandenbroucke Stephnie, Van den Berghe An,  Vanden 
Bossche Els, Van Den Broucke Thijs, Van Den Broucke 
Veerle,  Van Den Daele Mieke, Vanden Dorpe Nancy, 
Vandenhaesevelde Nadine, Vander Donkt Liesbeth, Van 
de Populiere Godelieve, Van de Populiere Luc, Vandevelde 
Rino,  Van de Walle Christine, Van de Walle Paul, Vandewalle 
Conny, Van de Wiele Marie-Paule, Van Elstraete Els, Van 
Glabeke Veerle, Vanhaelewyn Nancy, Vanhoecke Mariane,  
Van Houtte Thierry, Van Meenen Anke, Vanmeerhaeghe 
Martine, Van Meerhaeghe Anne, Van Moorleghem Inge, 
Van Moorleghem Steven, Van Nuffel Sam, Vanpevenaeyge 
Olivier, Van Overberghe Lieselot, Van Yperzeele Fabienne, Van 
Schamelhout Greta, Vansteenbrugge Kathy, Van Steenbrugge 
Christelle, Van Steenbrugge Freda, Van Tieghem Patricia, Van 
Wambeke Joke, Van Welden  Inge, Vercant Etienne, Vergote 
Darline, Verhaeghe Hilde, Verkest Els, Vermast Christine, 
Vermeersch Serge, Verniest Melissa, Verplancken Roos, 
Verroken Micheline, Verschuere Daan, Verschuere Stephanie, 
Verspaille Tonio, Verstraete  Eveline, Vervaecke Bart, Viaene 
Jonas, Vlieghe Sven, Voet Marleen, Voet Saskia
W
Wellecan Hilde, Willems Evi, Willems Femke,  Willems Froukje, 
Willemijns Nadine, Willequet Geert, Willequet Martine, 
Willequet Thijs, Windels Colette, Wolfelde Veerle, 
X
Y
Ysenbaer Krista,Yvergneaux Lynn, 
Z

  ( …en al diegene die hun naam onleesbaar hebben 
neergepend op onze administratieve lijsten)

A
Aelvoet Lieve, Aelvoet Marinka, Arijs Ingrid, Arijs Johan, 
Aumann Theo, 
B  
Baekelandt Patrick, Baert Brigitte, Baert Igrid, Balcaen 
Laurence, Balcaen Patrick, Bentivoglia Pascal, Bilau Annemie,  
Bilau Kathy, Bodyn Koen, Boonaert Mieke, Bol Mario, Bostyn 
Anette, Boudringhien Julie, Bougeois Veronique, Browaeys 
Harold, Bruneel Bart, Bruneel Geert,
C
Caent Vicky, Callebaut Marianne, Cambron Rita, Cambron 
Magda, Claeren Chantal, Colle Ingrid, Cossaer Erna, Cossaer 
Lode, Cottenier Jonathan,Cottenier Joyce,  Covent Vicky, 
Cousaert Niels, Cousaert Thijs, Czvek Lieselot, 
D  
Dammens Dorine, De Baad Marie, De Baere Dorine, De 
Bosschere Ilse, De Bosschere Marinka, De Boveyn Rebecca, 
De Bruyne Karine, Decadt Sabine, Declercq Katrien, Declercq 
Roos, De Cock Bart, De Cock Jan, Deconinck Katia, De 
Coninck Hans, De Cordier Maxime, Decoster Anneke, De 
Craemer Lieve,  Decubber Nele,  Defoor Nathalie, De Graeve 
Kim, De Graeve Steffi, De Groote Barbara, De Groote 
Kathleen, De Groote Natascha,  Dehertog Cindy, De Hertog 
Ann, De Jaegher Ingrid, De Jaegher Johan, Dejonghe 
Evelyne, Dejonghe Nadine, De Keyzer Geert,  Dekeyzer Petra, 
De Langre Gwendoline, Delange Isabel, Delapierre Conny, 
Delbeke Eddy, Delbeke Marijke, Delfanne Sylvianne, Delrue 
Dirk, de Maat Lilian, De Mets Anne-Marie, De Mets Katrien, 
Demeulemeester, Demever Ruth, Demeyere  Anja, Demeyere 
Sophie, Demortier Femke, Demortier Johnny,  Demortier 
Michelle, De Mullier Lut, Demuynck Cindy, Demuynck Ellen, 
De Noyette Jan, De Nys Marleen,  Depessemier Anne, Deplae 

Georgette,  De Preester Tamara, De Riemaecker Lieve,  
Deruyck Rudy, Deschamp Veronique,  Deschepper Tine, 
Deschuyter Lieve, Desimpel Delphine, Desmet, De Smet 
Edwin, Desmet Laura, Desmet Marc, De Temmerman Kristof, 
Dethier Carine, De Villaer Sylvie,  Devenyns Ursula, Devos 
Anne-Marie, De Vos Dries, De Weer Bart, Wolf Ellen, D’Heere 
Evy, D’Heere John,  D’Hondt Sabine, Dhondt Annemieke, 
Dhondt Geert, Dhulst Stefanie, Dooms Mieke, Doornaert 
Veerle, Douterliegne Elke, Dujardin Elke, Dutrannot Logan,
E
Eggermont Sofie, Eykerman Maude
F
G 
Gaillez Jaak, Geenens Marcel, Geenens Martine, Geeraert 
Bart,Geiregat Sandrina, Geirnaert Anne-Marie, Gheerolfs 
Benjamin , Gheerolfs Jérome, Gevaert Hendrine, Gevaert 
Patricia, Ghijs Floris, Gilleman Els, Glorieux Peter, Goetry 
Davinda, Guilluy Monique, 
H
Haelvoet Daan, Haelvoet Wilfried, Hebbelinck Pascl, Helskens 
Denis, Herregods Sofie, Himpe Sharon, Hollaert Iris, 
Hooreman Myriam, Hubeau Johan
I
J
Jacobs Evelien, Jacobs Leen, 
K
Keirsbulck Jacqueline,
L 
Lacres Arno, Lacres Ruben, Lambrecht Ann, Laureys Anne-
Marie, Legros Juliette, Lemaitre Dominique, Lenaert Stefaan, 
Lepez Cathérine, Lernaut Isabel, Libberecht Veerle,Libberecht 
Jonas, Lint Pieter-Jan, Liviau Sarah, Loobuyck Gert-Jan, 

Jogging Kluisbergen en zijn beginners.

Jogging Kluisbergen heeft steeds veel aandacht gehad voor het enthousiasmeren van 
beginnende lopers. Speciaal voor hen werd vanaf 1988 jaarlijks ‘Leer 3 km lopen in 6 weken’ 

aangeboden in de maanden september en oktober. 
Deze lessenreeks, met vertrekplaats de parking van Het Boswachtershuisje, werd georganiseerd 

o.l.v. Theo Lint, José Orins, Paul Geerts, Eric Cousaert en Dirk Thimpont.
Vanaf 2006 werd eveneens gestart met ‘Leer 3,2 km lopen in 8 weken’. Dit startersaanbod werd 
tot nu toe 6 maal georganiseerd in de maanden maart, april en mei door Jogging Kluisbergen 

en dit o.l.v. Annie Vermeulen, Theo Lint, José Orins, Rita Cambron en Ronald Willems. 
De vertrekplaats van deze actie was D’ Oude Hoeve in de Ronde van Vlaanderenstraat.

Als laatste initiatief voor de beginnende loper werd ‘Jog-training: Sport-, Initiatie- Project’, 
oftewel ‘Leer 5 km lopen in 10 weken’, door Jogging Kluisbergen al één keer op touw gezet 

in de maanden september, oktober en november 2011 
o.l.v. Theo Lint, José Orins en Dirk Thimpont.

Alfabetische lijst van de deelnemers aan een van bovenstaande initiatieven:
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CLUBLOKAAL

Het boswachtershuisje

BEGINNEND LOPEN

SOCIALE ACTIVITEITEN

Beginnend lopen: ‘ Leer 3 km lopen in 6 weken ‘

Beginnend lopen: ‘ na 10 weken 5 km lopen ‘

Beginnend lopen: ‘ na 8 weken 5 km lopen + diploma ‘

BEGELEIDE JOGGINGS MET GROEPSSTART

Adriaen Brouwer Run 13-25 km / Oudenaarde-Mater

Kluisbos Jogging 6-15-30 km

Dwars door Brakel 6-12-18 km

Helle 4 wandeling 8-15-25 km

Herfsttocht 7-14-21 km

Herfstwandeling café Fezant 10-18 km

Inlopen nieuwe wandel- en joggingroute Kluisbos

Hotondwandeling Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen

Jogging Maarkedal-Ronse met BBQ in de wei

Kerstavondloop Outrijve

Klijpetocht Koninklijk Atheneum Ronse 14-21 km

Kluisbergen Koerst ( tandemwedstrijd )

Looptocht Kluisbergen-Taaienberg met pizza festijn

Lustrumviering Brouwerij Roman: Jogging + BBQ

Scholenveldloop voetbalveld Ruien

Toertocht VTT + wandeltocht 12 km

Verbroederingsjogging 30 km + Spaghetti-avond

Verkleedjogging

Wandeling Kwaremont Sportief 14 km

Wandel-Mee-Dag Kluisbergen tvv 11.11.11
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HALVE MARATHON

Halve marathon Brussel

Halve marathon Hollingswoths-Hastings

HALVE MARATHON - MARATHON - ULTRALOOP

Halve marathon Sinksenjogging Kortrijk

Halve marathon Tinekescross Heule

Halve marathon Zottegem

Halve marathon Zwijnaarde-Eine

MARATHON

Marathon Amsterdam

Marathon Antwerpen

Marathon Athene

Marathon Beloeil ( kampioenschap van Belgie )

Marathon Brussel

Marathon Berlijn

Marathon Chicago

Marathon Echternach

Marathon Eindhoven

Marathon Istanboel

Marathon Kortrijk-Brugge

Marathon Kust

Marathon New York

Marathon Reims

ULTRALOOP

Nacht van Torhout 100 km

Ultraloop Vlaamse Ardennen

Verbroederingsjogging 30 km
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Wandeltochten DES Leupegem / ‘t Sportkot 7-14 km

Wandeltochten Fireballs 7-14-21 km

Winterwandeling SV Inter Ruien / Konijntjesloop

Winterwandeling Zevende Zegel 7-14-21 km

Zomerprogramma juli/augustus ( gastheer of - vrouw )

Zomerwandeling 7-14-21-28 km

ETENTJES

Eénweekendcafé ‘ ‘t Juiste Verzet ‘ Oude Kwaremont

Couscousavond met buikdanseres ‘ Azzura ‘ Ruien

Hochepot/Hutsepot AC Orroir ‘ Chez Francine ‘

Lentedrank

Moorddiner

Nieuwjaarsreceptie

Paling Souper Prairie Avelgem

Slachting Blauw Spaarvarken + Mont-St-Aubert 16 km

Spaghetti-middag ‘ Boswachtershuisje ‘ Kluisbos

Traktaat echtgenotes Joggers

Verbroederingsfeest BBQ ‘ Volkstuinen ‘ Hotond

Verbroederingsfeest BBQ l’ athletic club Orroir

Visbarbecue

Wafelbak + begeleide loop & wandeling

Warme beenhesp met frietjes ‘ Boswachtershuisje ‘

Zomerdrank

JUBILEA

Jubileum 15 jaar Jogging Kluisbergen

Jubileum 20 jaar Jogging Kluisbergen

Jubileum 25 jaar Jogging Kluisbergen

 ... in het jaar...
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UITSTAPJES EN REIZEN

Groepsreis naar Athene + marathon

Uitstap naar Hastings ( Engeland ) + halve marathon

Verrassingsreizen

Week omgeving Ravenna ( Italie ) 

Weekend Amsterdam + marathon

Weekend Echternach + marathon en 10 mijl

Weekend Reims + marathon

PROMOTIE EN DIVERSE ANDERE ACTIVITEITEN

Aankoop + verkoop chronometers jogging Kluisbergen

Algemene ledenvergadering Sportraad Kluisbergen

Bezoek Vlaams Parlement en Kerstmarkt Brussel

DVD avond 25 jaar Jogging Kluisbergen

FC La Moderne 40 jaar 
Voetbalmatch Sportraad Oude Glorieën 

Geboorte van www.joggingkluisbergen.be

Inhuldiging Wandelboom op de top van de Kluisberg

Jumelage met Guînes

Keuze nieuw logo Boswachtershuisje Kluisbos

Promotie van het Kluisbos als loopdomein

Publicatie van ‘ De Arijse Gazet ‘ nav 50 jaar Ingrid A.

Sportpersoonlijkheid Annie Vermeulen

Sportkwis/kampioenenhuldiging 
i.s.m gemeentebestuur

Tuinbezoek bij José Orins

Verkoop grijze T-shirts/sweaters met groen logo 

Voorstelling basistrainingsschema Jogging Kluisbergen

Voorstelling nieuwe truitjes ( zwart kariban lycra )

Gele fluorvestjes met groen logo op de rug

 ... in het jaar...
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WEDSTRIJDEN-STRATENLOPEN-JOGGINGS

‘t Konijntje-loop 16 - 21 km Kluisbergen 

10 mijl Echternach / Luxemburg

10 van Avelgem 12 km / 10 mijl

AC-Orroir-Cross

De Chatons Ronse 14 - 21 km

De Fiertel Ronse 32 km

Drie-Provinciën-Jogging 20 km / Kluisbergen

Dwars door Brakel 26 km

Dwars door Grijsloke 20 km

Dwars door Kluisbergen 5 - 10 - 20 km

Eindejaarsjogging Golf Club Oudenaarde

Everbeekloop / Brakel

Feestloop Avelgem 5 - 10 km

Geitenjogging / Kluisbergen

Hotond Jogging / Ronse

Jeugd en Volksomloop 5 - 10 km / Kluisbergen

Jogging Brakel 4,5 - 9 - 13,5 km

Jogging Lovendegem 12 km

Jogging St. Nicolas Hersaux

Jogging Mont-de-L’ Enclus 10 km

KBO-Run 3 - 9 km / Oudenaarde

Kerstcorrida Deerlijk 15 km

Loopcross / kampioenschap van Kluisbergen

No Limit Run 5 - 21 km / Avelgem

Oefenveldloop Bevere / Oudenaarde

Omloop Kluisbergen

Patersloop / Ruien Feeste

Pelikanenrun / Feest t’ Ename 4,5 - 8 - 12 km

Ronde Van Vlaanderenloop 29 km / Oudenaarde

 ... in het jaar...
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83 84 85 86 87 88 89 90

Stadsloop ‘ 10 km van Gent ‘

Stratenloop van Kluisbergen 7 - 21 km

Stratenloop Waregem 13,5 km

Vijfkerkenloop Wortegem-Petegem

Vlaamse Ardennen Jogging 25 km / Kluisbergen

Vlaanderens-Mooiste-Jogging 16 - 25 km / Kluisbergen

Zwalmjogging 5 - 10,5 - 21 km

 ... in het jaar...
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FEESTWEEKEND

JOGGING KLUISBERGEN                30 jaar jong 
Za 15 september 2012 om 19u 

ONTVANGST & RECEPTIE
Woordje van de burgemeester en van de voorzitters  

Voorstelling Jubileumboek “ Jogging Kluisbergen - 30 jaar jong” 
Presentatie door Olivier Vander  Sarren 

Verbroedering met de Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen 80 jaar jong 
(plaats:  Foyer Gasthof Palace)  

Za 15 september 2012 om 20u 
Fiësta Pasta Basta Italia 

(schuimwijn, hapjes, Italiaans voorgerechtenbuffet, warm Italiaanse buffet 
met pasta’s, sauzen, kip pizzaiola, saltimbocca à la romana, tiramisu en koffie/thee)

Democratische verkiezing nieuwe voorzitter/voorzitster Jogging Kluisbergen 
                                       Democratische verkiezing verse secretaris-penningmeester (es) Jogging Kluisbergen 
                                                                   Aanwijzing van een professionele opwarmer 

Vrij Podium Acts: Cultuur Parels 

Place to be: Gasthof Palace, Enclus du Haut, 41 Mont de l’Enclus 
All-Inn Menu+drank bij de maaltijd  €40  

+Ambiance met DJ Serge
i.s.m. de Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen 

FEESTWEEKEND 

Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen 80 jaar jong
!Beperkte plaatsen Feestavond 15/09! 

Inschrijven verplicht door betaling via overschrijving op rekeningnummer 
Jogging Kluisbergen IBAN:  BE05 0013 0696 6175   BIC:  GEBABEBB 

Koninklijke Volkstuinen IBAN:  BE23 4447 5897 7191    BIC: KREDBEBB  
Met vermelding: Jogger  en/of   Volkstuinder  + aantal personen 

(info theo.lint@skynet.be of jose.orins@skynet.be ) 


