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Het eerste woord is aan de voorzitter. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Nieuwkerken-Waas 15/10/2021 

 

Beste Walo's, 
 

Ja, wij zijn verhuisd. Wij wonen niet meer in Nieuwkerken, al verlaten wij deze gemeente met spijt in 

’t hart. Wij wonen nu in Sint-Pauwels, in de Beekstraat, rechtover de molen. Dat maakt dat ik zowel 

de trainingen als de wedstrijden van WALO van nabij kan blijven meemaken. 
 

Onze trainingen zijn tegenwoordig anders wel een succes. Woensdag jl. waren er op de training op 

ACW niet minder dan 20 Walo’s aanwezig. Maar ook op maandag komt regelmatig net geen 20 

man/vrouw naar de training. Zij die er nog niet aan deelnamen, moeten op maandag of woensdag 

toch maar een stapje zetten richting de training. 
 

Het weekend van WALO ligt alweer achter ons. De talrijke aanwezigen zullen zeker met een tevreden 

gevoel huiswaarts gekeerd zijn. Nu ja, Reigersnest in Koksijde heeft dan ook alles te bieden. Wij 

kunnen er naar hartenlust lopen langs de baren van de zee. Wij kunnen er wandelen in de duinen of 

in de natuurparken aldaar. In het hotel zelf krijgen we uitgebreid en lekker te eten en ’s avonds 

zonderen wij ons af in een daarvoor geschikt zaaltje of drinken wij nog iets hartigs aan de bar. Niet 

moeilijk dat wij er volgend jaar terug naartoe gaan, meer bepaald van 6 tot 8 mei. We gaan 

inderdaad terug naar het voorjaar. Meestal hadden wij dan al mooie lentedagen en daar kijken we 

toch naar uit. Schrijf alvast de datum in uw agenda. 
 

Ondertussen wenkt in de verte al de Nieuwjaarscorrida. Op 26 december is het zover. Uiteraard 

rekenen wij op jullie hulp. Jullie horen nog van ons. 
 

Maar eerst vieren wij nog feest. Op de dag van Walo op 13 november is het al WALO wat de klok 

slaat. Wij trekken in de voormiddag naar Hamme voor de ondertussen befaamde proefjes. 

Aansluitend bieden wij nog een boterkoek of een lekker drankje aan en ’s avonds is er groot feest in 

de Roxy in Nieuwkerken. Afspraak om 18.30 u. 
 

Natuurlijk spreken wij eind januari af voor een passende nieuwjaarsreceptie in het oud 

gemeentehuis in Nieuwkerken en op 13 februari is er ten slotte de Stercross. 
 

Wanneer jullie dit allemaal in het agenda moeten schrijven, hebben jullie al een hele taak. Maar 

maak er ook werk van. 
 
 

Al onze WALO-leden wensen we ondertussen nog veel loopse pret. 
           

Rik  Dhollander  
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  COLOFON 
                                      WALO VZW 
                          ondern. nr.: 0452.637.533 
            Vrasenestraat 62 9100 Nieuwkerken-Waas 
                       RPR: Gent   afd. Dendermonde 
 

Bestuur WALO:     
  Rik Dhollander, Voorzitter,     
  rikdhollander@msn.com    
  0474/20.14.19-03/776.85.02   
 

  Jean-Pierre Verbraeken,     
  jean-pierre.verbraeken@telenet.be   
  0479/91.73.33     
 

  Patrick Bogaert,     
  patrick.bogaert@telenet.be   
  03/766.43.06     
 

  Walter Senaeve,      
  walter.senaeve@telenet.be    
  0485/39.11.36     
 

  Hans Van Havermaet,    
  hans_van_havermaet@hotmail.com   
  0496/59.88.66     
 

  Herman Verplancke,     
  hermanverplancke@hotmail.com   
  0485/38.19.26     
 

Bankrekeningnummer:    
BE68 6526 5016 6834    
WALO Dhollander    

 

WALO-Jeugd:     
  Andre Martens,      
  amarten460@gmail.com    
  0475/98.34.74    
 

Website: 
  www.walo.tk    
 

Facebook:    
  WALO volwassenen    
  WALO jeugd 

 

WALO-kledij (Bij Hans):    
  singlets: €30 – wintertruien (lange mouw): €40  
  trainingsvest: €50 trainingsbroek: €40  windjack: €40 
  t-shirt: €15 
 

Lidgelden WALO: 
  voor 2022 hernieuwing lidmaatschap:  
      €15 (Coronakorting) 
  →nieuw lid betaalt €45,  
       na 30/09/22 betaalt een nieuw lid €50 EUR (lid tot 

eind 2023) 
  kansenpas: 15 EUR korting (geen cumul van kortingen) 
 

Advertenties: 
  1/8 blz 50 EUR, ¼ blz 80 EUR, ½ blz 120 EUR 
 

WALO redactie: 
  Bijdragen (ideale lengte 1 blz.), foto’s, advertenties  
  sturen naar  WALOredactie@hotmail.com 
 
 

 

Inhoud: 
Voorwoord    p.   3 

 Rik Dhollander 
Mededelingen    p.   5 

 WALO-bestuur 

Dag van WALO - WALO-feest  p.   6 

 WALO-bestuur 

Nieuwjaarscorrida    p.   7 

 WALO-bestuur 

BBQ van WALO    p.   8 

 Jean-Pierre Verbraeken 

Aflossing van WALO   p.   9 

 Hans Van Havermaet 

WALO-weekend    p. 11 

 Walter Senaeve 

WALO sprokkels    p. 12 

 Herman Verplancke 

KOKT 100km    p. 14 

 Veerle Hofman 

10 miles van Antwerpen en …Sofie  p. 15 

 Jelle Van Stappen 

Op gesprek bij Ingrid & Yannick  p. 16 

 Herman Verplancke 

Geschiedenis van WALO (deel 6)  p. 18 

 Rik Dhollander 

Liever een kilootje meer en fit, dan …  p. 19 

 Rik Dhollander 

Uitslagen      p. 21 

 Herman Verplancke 

Puntentabel    p. 23 

 Rik Dhollander 

Jeugdverslagen    p. 24 

 André Martens 

Sleepover    p. 28 

 Lies, Cedric en Mila 

Vliegende Schoen    p. 29 

 Lander Van Daele 

Mededelingen jeugd   p.  29 

 André Martens 

Grasduinen in de geschiedenis van de OS p.  30 

 André Martens 

Walo in de kijker    p.  33 

 Kenneth De Vogel 

Kalender KAVVV&Fedes   p.  34 

 KAVVV&Fedes 

Kalender buiten KAVVV   p.  35 

 Walter Senaeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rikdhollander@msn.com
mailto:jean-pierre.verbraeken@telenet.be
mailto:patrick.bogaert@telenet.be
mailto:walter.senaeve@telenet.be
mailto:hans_van_havermaet@hotmail.com
mailto:hermanverplancke@hotmail.com
mailto:amarten460@gmail.com
http://www.walo.tk/
mailto:WALOredactie@hotmail.com


 
5 

Mededelingen WALO, 

15/10/2021 
 

Zaterdag 11 december. Aflossingsloop in Park Schoten ter gelegenheid van 60 j KAVVV: 
Elke ploeg bestaat uit 3 lopers. De eerste (vanaf cadet tot Mas++) loopt 1500m of 1 ronde, de tweede loopt 

3000m of 2 ronden, de derde loopt 4500m of 3 ronden. 

Voor de jeugd (tot miniem): 700m, 2) 1000m 3) 1400m 

Er mag gemengd worden naar leeftijd. Een ploeg mag bestaan uit leden van verschillende clubs, of mag 

bestaan uit bij KAVVV aangesloten en niet aangesloten leden. Ze kunnen dan het podium niet halen, maar de 

betreffende lopers krijgen wel een deelnameprijs. 

Elke deelnemer krijgt bovenop de behaalde prijs een leuke prijs ter gelegenheid van het jubileum van KAVVV. 

Kandidaat-deelnemers schrijven ten laatste op 20 november in bij Rik Dhollander, de jeugdigen bij André.   

Voor WALO: oproep aan onze leden om talrijk deel te nemen. 
 

Lidgeld voor 2022: 
Gezien de lamentabele inlassing van geprogrammeerde activiteiten en wedstrijden, wordt voor het komende 

seizoen een grote vermindering van lidgeld gevraagd: aan iedereen die lid was in 2021: €15. Mits eenvoudige 

aangifte aan de mutualiteit krijgt men deze som integraal terug. Korting op korting kan dus niet. Deze korting 

geldt enkel voor het komende seizoen. (2022). 

Nieuwe leden betalen €45. Zij krijgen ook gratis het rood-witte Walo-t-shirt. 

We vragen wel om zo spoedig mogelijk het lidgeld voor 2022 te hernieuwen. 
 

Nieuwjaarscorrida, 26 december: 
Er zal ingeschreven worden en de prijsuitreiking nadien zal plaats vinden in Centrum Ten Bos. Omkleden zal 

zoals in het verleden plaatsvinden in de sporthal. 

Inschrijfgeld voor niet-leden KAVVV : jeugd €3, vanaf cadet €7,  

Leden van KAVVV gratis. 
 

Dag van WALO, 13 november: 
9u00: verzamelen aan sporthal Meulebroek in Hamme. (Kaaiplein 32) 

Gevolgd door alternatieve (loop)proeven met Rik en Herman. Gezien de corona-perikelen in 2021 mag 

iedereen deelnemen. Men moet dit wel op voorhand melden aan Rik. 

Na afloop worden er 2 boterkoeken per man (gratis) gegeten en 1 gratis drank geconsumeerd, dit in 

Durmedroom, Kaaiplein. 

’s Avonds groot feest in Roxy, Nieuwkerken. Tegen dan zal die volledig hersteld zijn. Start om 18u30 

Het basismenu kost aan WALO €59. Maar wij doen voor onze leden weerom een grote inspanning: 

Volwassenen betalen €35. Niet Walo-leden betalen €50. Dat is toch nog steeds een korting van €9. 
 

Walo-weekend in Koksijde: 
Na het succes dat het Walo-weekend dit jaar kende in Koksijde, zullen wij ook volgend jaar daarheen gaan. Wel 

kiezen wij weerom voor het voorjaar. De data liggen al vast: op 6, 7 en 8 mei 1922. Precieze gegevens volgen 

later. 
 

Lopen in Versailles: 
Deze gaat voor ons niet door. 
 

Nieuwjaarsreceptie: 
Deze gaat, met nog enig voorbehoud, door op zat 29 jan. in het oud gemeentehuis, Ten Bos, Nieuwkerken. 
 

Stercross:  
Deze gaat door op zaterdag 12 februari 2022. 
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Dag van WALO - WALO feest 
zaterdag 13 november 

 

Voormiddag:     WALO van het JAAR 2021 

9u30 (Loop)proefjes aan de sporthal Meulenbroek, Kaaiplein 32, Hamme. 

Kleedkamer en douches vanaf 9u15. 

Drankje en boterkoeken in de Durmedroom, Kaaiplein 28. 

 

Avondfeest: 

zaal ROXY Nieuwkerken 

18u30: aperitief 

   menu garnaalkroketten 

knolselderroomsoep 

lamsfilet, mosterdsaus, warm groentenboeket, gratin 

aardappelen, kroketten 

feestelijke ijstaart met warme chocoladesaus 

             De foute party 

             Dansfeest met DJ Walter & Jo 

 

Vegetariërs worden op hun wenken bediend. 

Dit fantastische feest aan €35 voor WALO-leden en 

€50 voor niet-WALO-leden. 

Inschrijven voor zaterdag 6 november. 

Niet betaald voor 9 november is niet ingeschreven! 

Storten op rekening WALO Dhollander: BE68 6526 5016 6834 
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Kleedkamers en douches: Sporthal De Mispelaer. (*) 

Gratis deelname voor WALO en leden van KAVVV&Fedes. 
Inschrijvingen, prijzen, drankgelegenheid: Centrum Ten Bos (**) 

675m: 3xB - 900m: 4xB    -    1125m: 1xC      -        5km: 2xA - 10km: 4xA 

 
 

A 

B 

* 

** 

C 
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BBQ van Walo op zondag 29 augustus. 
aar we na de moeilijke coronaperiode terug 
een aantal zaken konden organiseren hadden 
we er voor geopteerd om op het einde van de 

zomervakantie terug voor een gezellige ”zomer”-bbq 
te gaan. Op die dag was het jammer genoeg niet 
zomers, maar toch werd het een geslaagde namiddag. 
Er was gekozen voor een aantal activiteiten in de 
namiddag om dan tegen 18.00 uur met hongerige 
magen en dorstige kelen in de kantine bij Michel aan 
tafel te gaan. Welke activiteiten? Voor de speurneuzen 
was er een fotozoektocht in het hart van Nieuwkerken.  
Jammer dat het bij de start begon te regenen, maar de 
deelnemers gingen enthousiast op zoek.  Er werd 
geteld, overleg gepleegd, gezocht en nog eens 
gezocht, gestapt en terug gestapt. Na geruime tijd 
kwamen de antwoordbladen binnen en kon het 
verbeteren door Herman en mezelf beginnen. En, 
zoals bij elke zoektocht of quiz  was er stof tot 
discussie. Maar hier heeft de jury altijd het laatste 
woord… Wie waren de winnaars ? Tot spijt van wie het 
benijdt,  de familie Verbraeken-Verschooren-De Beul 
waren de besten. Proficiat! Het was een fijne ervaring 
en er werden pluimen op de hoed(en) van de makers 
gestoken. 
 

Ondertussen waren de eersten voor de andere 
activiteiten toegekomen. Deze vielen echter letterlijk 
in het water. Petanque spelen op een natte baan is niet 
te doen, en kubb spelen op een nat grasveld is ook 
geen optie. Jammer, want er waren sommigen die 
wilden kennismaken met het spel der Fransen “jeu des 

boules” of het “houten blok” spel dat vanuit Zweden 
hier ook zeer populair werd. Volgende keer beter dan 
maar. 
 

Ondertussen werd het gezellig druk in de kantine. 
Alleen jammer dat we dicht bij elkaar (zeker bij de 
jongeren- sorry hiervoor…) moesten gaan zitten om 
iedereen binnen te krijgen. Maar ondanks dat was het 
bestuur zeer tevreden met de grote opkomst. Als het 
buiten beter was geweest, had dit niet voor 
problemen gezorgd. Maar ja, we kunnen van alles 
bestellen alleen over het weer hebben we niets te 
zeggen. De jongeren van slagerij Filip waren 
ondertussen aan de slag gegaan om ons van lekkere 
dingen te voorzien. Er was voor elk wat wils, er was 
genoeg en alles was perfect klaar gemaakt. Bij een 
drankje werd er lekker gegeten en werd er gezellig 
gebabbeld over koetjes en kalfjes of over het verleden 
(je weet wel) maar zeker over de toekomst. 
 

Rond 20.00 uur kwam dan de ijskar. Er werd gelikt of 
gelepeld dat het een lieve lust was. Er waren grote 
ijsjes, er waren kleine ijsjes. In ieder geval, dat smaakt 
altijd. Daarna was de avond al flink opgeschoten en 
werd er aan afsluiten gedacht.  
Het was een fijne (natte) namiddag, het was een 
gezellige, lekkere avond. Maar het belangrijkste was 
toch wel dat we terug bij elkaar konden komen. Die 
dingen hadden we toch wel hard gemist. Op naar een 
volgende organisatie van WALO.   

Jempi 

 

  

D 
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indelijk komt het normale leven weer op gang. 
Voorzichtig worden er terug wedstrijden 
georganiseerd. Dankzij de discipline van de 

Vlamingen kan dit met weinig tot geen restricties.  
 

Zoals naar gewoonte werden reeds weken op 
voorhand de kandidaten opgeroepen om aan onze 
eigen organisatie maximaal deel te nemen. Pech stak 
de kop, 2 weken voor de eerste wedstrijden met inzet 
moest ik met een erysipelas ofte wondroos verstek 
geven. Lijstjes werden opgesteld en twijfelende 
atleten worden toch overhaald om hun schoenen aan 
te trekken. Een week voor de wedstrijd kregen de 
ploegen vorm. Na de laatste pistetraining werden de 
ploegen voorlopig definitief opgesteld. Het doorsturen 
van de ploegen zorgde voor een tsunami aan 
wijzigingen. Na een 10-tal verschuivingen leken de 
ploegen uiteindelijk vast te liggen. Het was onduidelijk 
of onze bevriende clubs er ook in geslaagd waren om 
competitieve ploegen in elkaar te boksen. 
 

Op een niet traditionele zondag werd de aflossing op 
gang geschoten. Druppelsgewijs kwamen jeugdige 
atleten het Gerard Bontinckstadion binnen 
gedwarreld. Het enthousiasme van onze atleetjes was 
groot.  
 

De grote toeloop, zeker bij de jeugd, bleef achterwege. 
Enkel WALO kon 3 jeugdploegen opstellen. De 
vliegende schoenen zetten hun beste beentje bij en 
vooral de ouders zagen dat het goed was. Na anderhalf 
jaar trainen terug een doel: loopplezier met inzet. 
 

Ondertussen waren ook de volwassen atleten 
aanwezig op de piste. Het heugelijke moment was 
aangebroken om nog eens een echte groepsfoto te 
maken. Heerlijk (en bedankt Marc)! 
 
 
 
 

 

Gezien het provinciaal domein De Ster nog 
inkomgelden vroeg, moest een agent geposteerd 
worden ter hoogte van het hek.  
 

Niet de leukste opdracht want de supporters wilden 
wel een mooie actiefoto schieten met het Wase water 
op de achtergrond.  
 

Het startschot weerklonk en een grote groep atleten 
schoot uit de startblokken en snelde in ijltempo 
richting watersportvijver. Als eerste kwam ACSS op de 
piste, kort gevolgd door AA en SAV. WALO Elite volgde 
op plek 5. Ook bij de dames een goede start voor de 
ploeg van Peter Fisher, maar de WALO Gazelles lieten 
zich niet onbetuigd.  
 

De traditionele clubs bleven elkaar bekampen maar op 
het einde haalde de ploeg van het Ruggeveld nog 
enkele jokers boven. Met een supersnelle ronde van 
Snoessi trok AA uiteindelijk het laken naar zich toe. 
ACSS en ZWAT vervolledigden het podium. De snelle 
WALO’s: Enzo en Bart zorgden voor een verdienstelijke 
5de plaats. 
 

Ook bij de dames ging de beker naar de blauwe 
Antwerpse Armada, maar WALO kon nog 2 ploegen 
naast hen op het podium zetten. Lore bleek de snelste 
WALO-dame. 
 

Uiteindelijk kon WALO nog een prijsje meepakken: 
grootste aantal deelnemende ploegen en dit dankzij 
onze jeugd. De natura prijzen werden uitgedeeld en in 
de tussentijd werd Alaphilippe wereldkampioen 
tijdens het WK in België. 
 

Het lijkt erop dat de tradities opnieuw opgebouwd 
dienen te worden, maar de eerste stappen zijn gezet. 
Hopelijk wordt het veldloopseizoen terug als vroeger. 
 

Op de volgende, Jacques Trappist. 

E 
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Walo weekend Koksijde 1/10/21 – 3/10/21 
oor het tweede jaar op rij waren we 
genoodzaakt om dit in het najaar te plannen, in 
plaats van het traditionele moment, namelijk 

het tweede weekend van mei. 
Wij zakken nu al zo’n vijftal jaren af naar 
Vakantiecentrum Het Reigersnest in Koksijde en 
voorlopig hebben we nog niet onmiddellijk een 
alternatief voor deze locatie. De accommodatie is 
perfect voor onze diverse groep: je hebt er 
mogelijkheden om te lopen, te wandelen met winkels 
en horeca op bereikbare afstand. En niet te vergeten: 
het strand voor de kindjes !!! 
De tijden dat wij met de hele groep ons onderwierpen 
aan uitgebreide fysieke activiteiten liggen al ver achter 
ons, iedereen doet nu waar hij of zij zin in heeft en wat 
binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Dan ligt het voor 
de hand dat wij niet direct uitkijken naar het Belfius 
Basecamp om ons weekendje door te brengen…. 

De fietsliefhebbers vertrokken op vrijdag voor een 
tochtje van zo’n 130 km. Na 65 km werd er halt 
gehouden aan café De Roos aan het Leopoldkanaal in 
Sint-Laureins waar boer Wilfried ons van het nodige 
vocht voorzag… 
er waren tijden dat de Leffe hier rijkelijk vloeide maar 
zo te zien heeft Coca Cola Company hier ook zijn 
intrede gedaan (mijne cola zit altijd in mijn 
drinkbussen, dus ik kan alvast de paters nog een geste 
doen). De iets minder getrainde fietsers konden ook 
van hieruit aansluiten en zo de helft van de tocht 
meemaken. Deze verliep dit jaar in vrij regenachtig en 
zeker winderig weer. Het tempo lag dankzij 
wegkapitein Jean-Pierre (bewust) niet te hoog, dus 
iedereen kwam behoorlijk fris en zonder kleerscheuren 
vrij doorweekt aan in Koksijde 

We waren met zo’n 35 mensen, jong en wat minder 
jong het valt op hoe goed dit mixt bij WALO… 
Op vrijdagavond deden we de strandwandeling die 
wegens de duisternis in deze periode noodgedwongen 
via de dijk werd afgewerkt. 
Zaterdagochtend werd er uiteraard gelopen of 
gewandeld, iedereen vond wel een paar mensen om 
samen een toertje te doen op diverse afstanden en in 
verschillende tempo’s. Voor de liefhebbers was er ook 
een mogelijkheid tot een spelletje tafeltennis of kub. 
Ondertussen bleef het regenen, ook tijdens de 
zaterdagnamiddagactiviteit: een wandeling annex 
zoektocht in natuurdomein De Doornpanne. De 
beloning voor deze inspanning moest dan ook 
navenant zijn: een bezoek aan een leuke taverne (met 
een impressionante bierkaart !!!)  achter de 
bioscoopzaal van Koksijde. Een oord om te blijven 
plakken… 
Zaterdagavond had Hans een “spel zonder grenzen” 
in elkaar gestoken. Per team moesten een mengeling 
van fysieke of behendigheidsproeven worden 
afgewerkt. Hieruit bleek echter dat een deel van die 
“fysieke proeven” toch niet meer weggelegd zijn voor 
enkelen onder ons…een betere teamindeling had 
waarschijnlijk een spannender verloop kunnen 
opleveren. Toch een geslaagd initiatief dat mag 
herhaald worden. Nadien werd er nog uitgebreid 
nagepraat en vooral gediscussieerd in de gezellige bar 
van onze accommodatie. En de kaarttafel was ook 
weer present. 
De tijden dat er ook nog op zondagochtend serieus 
werd gesport zijn ook al lang gepasseerd. Dit is het 
moment om nog even rustig te relaxen, wandelen en 
de valiezen alweer in te pakken. De groep die daarna 
nog terug richting Waasland fietste was ook niet meer 
voltallig: Flandrien weer in oktober doet er altijd wel 
enkelen afhaken, hoewel in tegenstelling tot 2020  - 
toen enkel Rik en ondergetekende de weergoden 
trotseerden - er toch wat meer enthousiasme 
aanwezig was en een mooi groepje van een vijftal al 

dan niet meer actieve 60-plussers de terugtocht 
aanvatte…De wind zat goed, De Roos was open en daar 
hield het dan ook op met regenen voor de eerste maal 
dit weekend. In de finale wou Herman nog eens 
bewijzen dat hij in vorm zat, maar deze pogingen tot 
demarrage werden vakkundig in de kiem gesmoord 
door de concurrentie die ook nog wat cartouches over 
had. 
Ondanks het hondenweer hadden we toch een leuk 
weekendje, volgend jaar gaan we terug in mei 
(weekend 6-7 mei is een optie). Dat hondenweer kan 
dan uiteraard ook ons deel zijn, maar voor hetzelfde 
geld hebben we dan een hittegolf, dan moeten we 
weer veel drinken…Cheers !!! 

Walter 

V 

Café “De Roos” 

Winnende ploeg “spel zonder grenzen” 
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WALO-SPROKKELS 
• WALO On Tour, Nieuwkerken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALO On Tour Nieuwkerken is de traditionele afsluiter van de zomer-WOT’s. Die woensdag 8 september hadden 
we de vrienden van RTS uitgenodigd. Dat maakte dat er een mooie groep aanwezig was voor de wandeling of 
één van de drie tempolopen. De traktatie achteraf heeft bijzonder gesmaakt. Voor herhaling vatbaar. 
 

• Sportmarkt, donderdag 16 september, Witte Molen. 
 
Het is nu al enkele jaren dat de leerlingen van het vijfde 
en zesde leerjaar worden uitgenodigd op de “Sportmarkt 
van Sint-Niklaas”. Ze kunnen er op een aangename 
manier kennismaken met verschillende sportclubs. Ook 
de jeugdcoaches van WALO hebben de kinderen laten 
proeven van hoogspringen, kogelstoten en 
loopspelletjes. Dat er een grote bedrijvigheid heerste 
bewijst het drone-filmpje dat je terugvindt op onze 
website: www.walo.tk 

 
 
 
 

• Onze lange afstandsloper in actie. 
Saskia Vercammen, heeft haar hart verloren 
ergens rond de Kemmelberg, zou je zo denken. 
Afzien, zwoegen, zweten, jawel je kunt er 
plezier aan beleven. Saskia liep alweer de 
Kemmelbergtrail op 4 september: 29km in 
2:35:54. Ze eindigde daarmee als tweede dame, 
van de 22, op 1’35” van de eerste plaats. 
680hoogtemeters en een parcours voor 73% off 
road 
Dirk Adriaenssens en Jelle Van Stappen liepen 
dan de Antwerp Night Marathon op 11 
september. Dirk in 4:26:38, Jelle in 3:12:28 
Er verschenen ongeveer 9000 atleten aan deze 

aflossings- en marathon Deze gold ook als 

Belgisch kampioenschap. Leuk is het om te zien dat oud-lid Tommy Kinders zich naar de twee plaats vocht en 
zich dus vice kampioen van België mag noemen in 2:25:04. 

Kris Vercauteren liep dan weer de London Marathon op 3 oktober. Tot km 26 liep het “vlot” daarna 

wat last, doorzetten en dus niet de verhoopte tijd gehaald. Maar 4:24:34 is toch mooi en was het een 

leuke ervaring.  
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• Guy en Jozef schitteren op BK en PK 
In ons vorig nummer van dit clubblad maakten we gewag van de BK-Masters op 11 en 12 juni te Deinze. Helaas 

zijn die kampioenschappen wegens corona niet doorgegaan en zijn de daarbij vermeldde prestaties, prestaties 

van een ander kampioenschapsjaar. 

Maar nu zijn we zeker! Guy en Jozef waren in het weekend van 18-19 september present op de BK-Masters 

met volgende resultaten:  

Guy: 400m horden 1:08,16 1e plaats, 800m  2:33,93 5e pl, 100m horden 18,53 1e pl en 400m 1:03,89 5e pl 

Jozef: 2000m steeple 10:04,81 1e pl, 800meter 3:05,65 1e pl, 1500m 6:13,92 1e pl, hink-stap-spr: 6,56m, 2e pl 

Beide atleten waagden zich ook aan de meerkamp. Op de open provinciale kampioenschappen van Oost- en 

West-Vlaanderen op zaterdag 25 sept. noteerden we volgende resultaten: 
 

Meerkamp ver speer 200m discus 1500m totaal punten plaats 

Guy M55+ 4,10 25,27 29,10 19,01 5:12,47 2504 5e 

Jozef M70+ 3,13 20,74 35,70 21,50 5:53,45 2501 6e 

 

De opmerkelijke prestaties van Jozef haalden het Nieuwsblad van 22/09/21: 

Meer dan 1000 overwinningen en 51 nationale titels in diverse leeftijdscategorieën, dat is de ba-

lans die de 71-jarige Jozef Claessens kan voorleggen. “Ik hoop nog lang genoeg fit te blijven.” 
 

Vorig weekend pakte Jozef 

Claessens op het BK masters in 

Ninove zijn 51ste nationale titel. 

De atleet van Volharding 

Beveren mocht driemaal op het 

hoogste podium: de 800 meter, 

de 1500 meter en de 2.000 

meter steeple. Meer nog, hij 

dikte zijn aantal overwinningen 

aan tot een eind boven de 

duizend, 1.035 om precies te 

zijn. 

“Alles startte in 1976, toen ik me 

nog tevreden stelde met een 

twintigtal kilometers per week. 

Iemand vroeg me om toch maar 

aan te sluiten bij de atletiekclub 

van Hamme. Dat wilde ik maar 

doen als ik er zeker van was dat 

ik een 10.000 meter op de piste 

in minder dan 35 minuten kon 

afleggen. Tot mijn eigen 

verrassing slaagde ik, waarna 

mijn carrière als afstandsloper 

startte.” 

“De allereerste nationale titel als 

prille veertiger beschouw ik als 

mijn mooiste herinnering. Die 

dag is de trein vertrokken. Ik 

hoop nog lang fit te blijven. 

Vandaag de dag loop ik 

wekelijks nog 60 kilometer, de 

helft van in mijn betere jaren. 

Eén keer per week doe ik nog 

interval”, aldus de 

Moerzekenaar, tot zijn 65ste 

zelfstandige in een groothandel 

van potplanten . “Mijn ultieme 

doel is bereikt. Met de steeple 

stop ik wel . Het risico op 

blessures is te groot. Mijn 

honger naar medailles is nog 

niet gestild. Zaterdag is er 

alweer het PK meerkampen in 

Deinze. 

 

• Bert Foubert loopt het BK stratenloop 10km te 

Lokeren.  

Cathérine De Moor loopt er naar brons. 

Zondag 10 oktober stond het Belgisch Kampioenschap 

10km stratenloop op het programma. Bert eindigde er 

mooi 13e bij de M40 in een tijd van 38:15 en Cathérine 

behaalde podium op de 10km bij de dames 60+ in een 

supertijd van 48:22. Proficiat aan beiden. 

Op het podium van de dames M60+ herkennen we oud 

olympiër Ria Van Landeghem. 
 

• Cecile Boel! 
Cecile is in haar leeftijdscategorie een te duchten atlete. 

Regelmatig loopt ze podium. Op de 10 miles van Antwerpen laatstleden greep ze net naast goud, slechts 4” 

moest ze toegeven. Ook op de 20km van Brussel van dit jaar liep ze vooraan mee. 2:30:26 leverde haar een 

vijfde stek op. Die dag, te Brussel, waren de benen niet goed. Twee jaar jonger liep ze er nog 2:04:16. 
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et concept van de 100km run voor KOTK 
interesseerde me van bij de eerste 
deelname heel erg. Met 4 lopers samen 

100km lopen. Loper 1 start voor 40km, na 10km 
komt loper 2 aansluiten om samen verder 30km te 
lopen. nog eens 10km later mag ook de derde 
loper aansluiten voor nog 20km en de laatste 
10km loop je met 4, als team. Samen dus 
40+30+20+10 = 100km.  
 

Prachtig toch. Maar … deelname aan dit 
evenement vraagt uiteraard een tegenprestatie. 
Tvv Kom Op Tegen Kanker moet je als team 
€2500  inzamelen om deel te nemen. Deze €2500 
gaat integraal naar kankeronderzoek.  
 

Ook prachtig toch. Maar …. 2500 euro is niet min. 
De eerste twee edities laten we dan ook de kelk 
aan ons voorbijgaan. Maar dan krijgt mijn (kleine) 
zusje te maken met een zware borstkanker. Plots 
valt de hele wereld stil en je ganse leven staat op 
zijn kop. Dit was dan ook de trigger om samen met 
mijn beste vriendin Heidi VD een team op te 
richten en volop te gaan voor het inzamelen van 
2500 €.  
 

En eerlijk, dat viel aardig goed mee. Er waren 
enorm veel mensen die een donatie deden en  
konden we via een aantal initiatieven, waarbij ook 
vele Walo’s ons steunden, een pak geld ophalen 
voor KOTK.  
 

Na een soepslag, wandeldag, verkoop van T-
shirts, sleutelhangertjes en tote-bags hadden we 
ruim ons deelnamegeld opgehaald. En toen … 
kwam Corona.  
 

Dit uitstel maakte wel dat wij vorig jaar nog onze 
ronde van het waasland konden organiseren. En 
dankzij deze actie waarbij weer vele Walo’s 
paraat stonden konden we extra sparen en reeds 
een mooie som aan KOTK schenken zonder ons 
inschrijvingsgeld volledig te doneren.  
 

En dan eindelijk … 5 september 2021, anderhalf 
jaar later dan gepland, kunnen we onze 100km 
run lopen.  
 

Het team is ondertussen ook een beetje 
gewijzigd. Bart met een half-gebroken teen had al 
afgehaakt wegens perikelen met de voet en onze 

20 km loper lag door privé problemen ook al enige 
tijd stil op loopgebied. Maar gelukkig hadden we 
dan toch vrij snel onze vervanging.  
 

Mijn zusje, ja ja, die waarvoor we de run zouden 
lopen, liep zelf de 10km mee. Ondanks de zware 
kankerdiagnose in 2019 heeft ze ondertussen al 
een kwarttriatlon achter de rug (en sinds vorig 
weekend een tweede)  en start ze binnenkort de 
training voor een halve triatlon. Deze 10 km was 
dan eigenlijk ook maar een training voor haar.  
 

Mijn vriendin Heidi heeft “dankzij” corona en de 
uitgestelde editie de sprong gemaakt naar 20km. 
Waar ze oorspronkelijk met veel moeite de 10 km 
zou lopen huppelde ze uiteindelijk 20km mee. 
Schoonbroer Arnout, sport en outdoor man en 
(toekomstige) echtgenoot van mijn zusje nam 
zonder morren de 30km voor zijn rekening.  
 

Zelf liep ik zoals gepland de 40km. Waar 
aanvankelijk die 40km een tussendoortje zou zijn 
werd het toch nog een beetje spannend. Na zelf 
een (gelukkig zeer vroege) kankerdiagnose te 
hebben gekregen eind vorig jaar en een bestraling 
achter de rug, kreeg ik het begin dit jaar toch even 
moeilijk en moest ik een gas terugnemen. Maar 
we hebben geluisterd naar het lichaam. de tijd 
genomen om alsnog te recupereren en te zorgen 
dat we klaar waren om die 40km te lopen.  
 

Dat is zeer goed gelukt. Mede dankzij de 
onvoorwaardelijke steun van mijn loopmaatjes 
Saskia en Roland, ben ik helemaal top fit van start 
kunnen gaan.  
 

Het evenement zelf was een heel fijne ervaring en 
het was een echt kippenvelmoment om samen 
over de finish te lopen. Voor mij was dit de 
afsluiting van de kankerdiagnose en behandeling. 
En de echte start om terug te beginnen 
opbouwen. (wat ondertussen trouwens heel vlot 
loopt!)  
 

Er rest mij dan ook niks meer dan iedereen die 
ons heeft gesteund door te doneren, te wandelen, 
te lopen, te fietsen, soep of kerstmannetjes te 
kopen, .... HEEL ERG BEDANKT!!!!!! 
 

Veerle en de rode bietjes

H 

Kom Op Tegen Kanker 100km 
Eindelijk 5 september 2021. De uitgestelde 100km run van 2020 kan doorgaan. 
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De 10 Miles van Antwerpen… en van Sofie 

Verslag door Jelle Van Stappen 
 

Zondag 10 oktober, 4u30 vroeg in de ochtend. Buiten is het nog helemaal donker en verdomd fris, maar de plicht 
roept. Vanmiddag loop ik de 10 Miles in Antwerpen, maar eerst moet ik nog aan de arbeid. 

 

k fiets naar mijn werk op rechteroever en beklaag me 
dat ik geen handschoenen aandeed. Gelukkig is het 
redelijk rustig in mijn labo, maar de ideale opwarming 

voor een wedstrijd is het niet. Wanneer de eerste lopers 
aan de opdracht beginnen, ben ik nog bijlange niet in de 
buurt van de start. Het is wel een meevaller dat de zon 
ondertussen tevoorschijn is gekomen, de wolken heeft 
verdreven en het kwik naar een aangename hoogte heeft 
gebracht. 
Terwijl ik mijn fiets parkeer aan de voetgangerstunnel, 
overvalt me toch enige stress: het volk staat in dichte 
drommen aan te schuiven om aan een slakkentempo de 
roltrap te nemen. Stel je voor dat ik niet op tijd aan de 
overkant geraak voor de laatste wave! Ook aan de 
bagagestand is enig geduld vereist, maar al bij al geraak 
ik relatief vlot in het startvak van wave 3. 
Ondanks mijn voornemen om niet te snel te starten, loop 
ik de eerste honderden meters boven de 16km/u. Hans 
Van Avermaet steekt me voorbij en maant me aan zijn 
spoor te volgen. Na hem 100 meter te volgen aan 18km/u 
stamel ik dapper de woorden: “Euh…Hans…, ik ga toch 
maar wat vertragen, denk ik.” Dat zal achteraf de juiste 
beslissing blijken. 
Op het diepste punt van de Kennedytunnel, aan het bord 
van kilometer 4, steek ik de eerste loper van de vorige 
wave voorbij. Ik roep haar toe dat ze goed bezig is en mijn 
woorden doen haar zichtbaar deugd. Ik vind het oprecht 
dapper dat ze deze uitdaging aangaat. Op basis van haar 
tijd na 4km, eindigt ze waarschijnlijk ergens rond de 2u40. 
De één zijn ten miles is de ander zijn marathon. 
Ik kan niet goed bergop lopen en vertik het ook om er op 
te trainen, ik kies me gewoon altijd zo vlak mogelijke 
marathons uit. Maar op een dag als vandaag, en dan 
vooral op de eindeloze helling tussen de Kennedytunnel 
en het justitiepaleis, geeft me dat (te) veel tijd om aan die 
beslissing te beginnen twijfelen. 
Een tiental lopers steekt me hier voorbij, waaronder een 
blonde jongedame, de eerste vrouw van onze wave. Ik 
probeer me vast te bijten in haar spoor, maar moet haar 
toch een twintigtal meters laten voorgaan. 
Op het Zuid, waar het parcours terug vlak is, vind ik mijn 
tweede adem en loop ik langzaam maar zeker terug naar 
haar toe. Het publiek moedigt haar, als snelle dame, erg 
aan en roept vaak haar naam, af te lezen op haar 
borstnummer. Op die manier leer ik dat ze Sofie heet. 
Ondertussen steken we meer en meer lopers voorbij uit 
wave 2, die 25 minuten voor ons gestart zijn. Op de 
kaaien is er plaats genoeg en kunnen we gemakkelijk 
iedereen voorbij, maar van zodra we afdraaien naar de 
Grote Markt, verandert dat helemaal. Terwijl het aantal 
deelnemers dat we voorbij moeten, steeds met meer is, 
versmallen de straten en vermeerderen de korte 
bochten. Ik merk dat Sofie er onzeker van wordt en 
meermaals niet goed weet welke weg te kiezen. Daarom 

neem ik het voortouw en zeg haar dat ze zich in mijn 
spoor moet nestelen. Niettemin blijft het een hele opgave 
om heel de tijd te slalommen en gefocust te zoeken naar 
de beste gaatjes tussen het volk. Ik heb nog nooit zo vaak 
de woorden ‘sorry’, ‘excuseer’ en ‘pardon’ na elkaar 
gezegd op een half uur tijd. Een enkeling sakkert op ons 
omdat we hem de pas afsnijden in onze haast.  
Af en toe is er echt geen doorkomen aan en roep ik luid: 
“PARDON! EERSTE VROUW!” waarop iedereen spontaan 
opzij springt. Een trucje dat ik moet onthouden voor 
andere wedstrijden, ook wanneer er geen Sofie bij me 

loopt       
Wanneer we de Konijnenpijp induiken, praat ik Sofie 
uitgebreid moed in. Dat ze sowieso een fantastische 
wedstrijd heeft gelopen en dat ze oververdiend de eerste 
vrouw van onze wave zal zijn. Maar dat we nog eens gaan 
versnellen en gaan proberen er het maximum uit te 
halen. 
De GPS faalt in de tunnel, dus ik heb geen idee hoe rap 
we naar beneden zijn gelopen, maar snel was het zeker. 
Doordat we in een dichtbevolkte tunnel alles en iedereen 
voorbij schieten, voelt het alsof we vliegen. Ook bergop 
houden we er stevig het tempo in, maar het vele volk 
maakt het lastig om in ons ritme te blijven. Ik merk dat 
Sofie het moeilijk krijgt, maar op karakter bijt ze zich vast 
in mijn spoor. We kennen elkaar nog maar pas, maar 
voelen ons meteen verbonden door deze gezamenlijke 
strijd. Ik vind nog net de adem om nog één keer luid te 
roepen: “KOMAAN SOFIE, KOMAAN!” 
Wanneer we boven komen, zijn het nog drie lange rechte 
stukken over brede lanen, maar er loopt zoveel volk op 
de weg, dat er haast geen doorkomen meer aan is. We 
raken elkaar kwijt in de laatste kilometer en ik loop in 
mijn eigen snelste slalomtempo naar de meet. 
Ik eindig in 1u05m57s. Na een vroege shift en na het vele 
zigzaggen ben ik zeer tevreden met die tijd. Zelfvoldaan 
sta ik in de rij voor mijn medaille wanneer iemand langs 
achter mijn arm vastneemt. Ik krijg een bezwete 
omhelzing en een zeer uitgebreide bedanking. Sofie 
vertelt dat ze op het einde helemaal verzuurd was en me 
niet meer kon volgen maar dat ze enorm tevreden is met 
haar prestatie en erg dankbaar voor mijn gidswerk. We 
nemen vrolijk afscheid met een lach en een knipoog. 
Pas later, wanneer ik alweer op de fiets naar huis zit, 
besef ik dat niks meer weet over haar dan haar 
voornaam. Ik heb geen enkel idee van haar achternaam 
en keek niet zelf naar haar borstnummer. Ik ken haar 
account niet op Strava en weet niet onder welke alias ze 
op Instagram of TikTok zit. Ook in de algemene uitslag 
verdwijnt ze in de massa van 31.000 lopers. 
Ach, Sofie, ik zie haar waarschijnlijk nooit meer terug. 
Maar het was een eer om samen te lopen met de eerste 
vrouw van wave 3. 

I 
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Op gesprek bij Ingrid & Yannick 
ngrid en Yannick wonen heel mooi in hun 
nieuwbouw op de Klinge. Op een steenworp van 
het Stropersbos, een ideaal trainingsgebied voor 

joggers. En Ingrid is uitstekend bezig, getuige haar 
deelname aan de aflossing van WALO: 2,5km in 11:05, 
waarmee ze net 1” voor Paul Smet en slechts 14” na 
Jozef Claessens eindigde.  
Yannick is herstellende van een fietsongeval en hoopt 
binnenkort zijn looptraining weer op te starten. 

Hoe het allemaal begon 

Ingrid is al heel lang lid van WALO, ze doorliep alle 
jeugdreeksen en stapte vlot over naar de volwassenen. 
Ze is nog bijzonder trots op de 300m waarbij ze als 
enige pupil in de reeks van oudere miniemen werd 
ingedeeld. Ze weerde zich als een duiveltje in een 
wijwatervat maar eindigde toch als laatste van deze 
reeks. Maar haar tijd van toen, 2004, staat nu nog 
steeds als derde beste WALO-tijd in de recordtabellen.  

Ingrid heeft heel goede herinneringen aan de 
jeugdjaren bij WALO. Ze was generatiegenoot van 
toppers als Tineke Rendant en Stijn Kluskens. De 
trainingen werden in één groep op de 
voetbalterreinen in Nieuwkerken afgewerkt. De 
ouderen liepen eerst wat rondjes, de jongeren keken 
vooral uit naar de spelletjes. Het was altijd een 
gezellige boel. 

Yannick was in zijn kinderjaren niet zo erg in to sport, 
maar toen leerde hij Ingrid kennen en de familie 
Senaeve. Vader Walter, mama Christel en zus Carine 
konden een aardig stukje lopen en Yannick werd 
aangemoedigd het ook eens te proberen. Sinds 2011 is 
Yannick aangesloten bij WALO. Die eerste jaren liepen 
Yannick en Ingrid steevast zij aan zij. Het is de fotograaf 

van de Gazet van Antwerpen niet ontgaan: op de 10 
miles van 2013 liepen ze hand in hand over de meet. 
Ingrid heeft wreed afgezien, maar ze heeft er meer dan 
een loopvriendje aan over gehouden. 

WALO topmomenten 

Beiden hebben heel goede herinneringen aan de 
“buitenlandse wedstrijden” met WALO. Tijdens de 
MondriaanRun te Heerlen (NL 6/10/19) hoorde Ingrid 
de supporters roepen: “hier de derde vrouw”. Ingrid 
keek verbaasd rond zich: “Hoe? Wat? Waar? Derde 
vrouw?” tot ze zich realiseerde dat zijzelf naar een 
podiumplaats liep in deze, dankzij de Belgische 
deelnemers, internationale wedstrijd. Dat besef gaf 
haar meer dan vleugels en ze behield gemakkelijk de 
derde stek. Samen Met Lore, die de hoofdvogel 
afschoot, stond ze op het podium.  
Of die Seidenraupen in Krefeld (19/10/14). Een kleine 
wedstrijd in Duitsland maar over drie serieuze bulten 
en nauwelijks of geen douches… het ontnam haar de 
goesting om te starten. Yannick liet zich niet 
afschrikken en nam er wel de start en liep niet verloren 
zoals menig ander WALO-lid.  
Of die keer te “Bergues” in Frankrijk waar door een 
fileoponthoud de bus te laat dreigde aan te komen en 
de dames zich alvast in de bus klaar dienden te maken. 
De beste herinneringen hebben Yannick en Ingrid aan 
de kleinere wedstrijden, waar WALO met open armen 
ontvangen wordt. De grote wedstrijden zoals de 
stadsloop in Luik, waar WALO eerder een anonieme rol 
speelt, staan lager gerangschikt. 

Ook de WALO-weekends vinden Ingrid en Yannick tot 
de topmomenten van een WALO-jaar behoren. Waar 
de eerste weekends proppensvol sportactiviteiten zat 
zien ze die nu meer geëvalueerd naar weekends ieder-
op-zijn-eigen-tempo en bijgevolg een stuk rustiger. 

Jong WALO 

Yannick en Ingrid denken dat er voor Jong WALO naast 
de mooie activiteiten als de spelletjesavond en de 
WALO-quiz er nog kansen liggen om te focussen op 
wat er is. Het WALO-feest en WALO-weekend 
bijvoorbeeld. Hier kan gemakkelijk nog een inbreng 
van Jong-WALO gebracht worden. Een inbreng waar 
rekening wordt gehouden met jong en minder jong, 
want het samenzijn, het samen beleven is voor Ingrid 
en Yannick heel belangrijk. Hopelijk zal na de 
coronapandemie de draad snel weer opgepikt worden 
en komen er naast de nevenactiviteiten ook 
loopgerichte activiteiten: yoga voor lopers, was ooit 
een ideetje die binnen jong-WALO rond ging, de 

I 
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indoorpiste te Beveren afhuren voor een training van 
werp- en springnummers, gebruik van startblokken,.. 

Overgang van WALO-jeugd naar WALO-volwassenen 

Beiden erkennen dat die overgang moeilijk verloopt. 
Veel scholieren, junioren krijgen andere interesses. 
Hun studies en de daarmee gepaard gaande verhuis 
naar een hoge-schoolstad of universiteit maakt het 
moeilijk om vlotjes de overgang naar de volwassenen 
te maken. En toch geloven Yannick en Ingrid dat er 
meer kan gedaan worden om de junioren voor te 
bereiden op een overstap naar de volwassenen. 
Walobestuur en jeugdcoaches zouden daar moeten op 
inzetten. Is er nood aan een derde tempogroep op 
maandag? Is er op elke training een ‘jong’ gezicht die 
voor opvang kan zorgen, kan er tijdens de tweejarige 
cyclus van het junior zijn al contacten gelegd worden 
met de senioren? Kan jong-WALO hierin een rol 
spelen? 

 

 

Toekomst van WALO? 

Ingrid en Yannick zijn er gerust in. WALO is een mooi 
project en zal nog vele jaren blijven doorgaan. Zolang 
er ruimte en mogelijkheden zijn tot een praatje en een 
drankje achteraf, zolang de samenhorigheid van 
benjamin tot master verzorgd blijft komt het wel in 
orde. Wie weet, ooit kan er een fusie komen tussen 
loopgroepen (WALO - RTS). 

Ingrid en Yannick missen wel een vrouw en een jong 
bestuurslid in het bestuur. Ze wisten het engagement 
van Betty, het laatste vrouwelijk bestuurslid, echt te 
waarderen. Ze vonden haar een moederfiguur die 
aandacht had voor iedereen en vonden in haar een 
voortrekker van heel wat initiatieven zoals de invulling 
van het zondagnamiddagprogramma tijdens het 
weekend. 

“Mogelijks kunnen we op een algemene vergadering 
ooit onze ideeën naar voor brengen” besluiten Yannick 
en Ingrid. 
 

Herman Verplancke 
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De Geschiedenis van WALO  
(deel 6) 

Rik Dhollander, 11 okt  2021 

 

 

Vorige keer hebben we de Jaren ’88 tot ‘90 van WALO belicht.  

We gaan verder met de geschiedenis van de club. 

 

 

WALO vanaf begin 1991 tot eind 1992 
 

Op 22 februari nam WALO deel aan de Amedé 

Verbruggen-kwis in Nieuwkerken. Met 3 ploegen 

nog wel. De ploeg met Gery, Kristien, Suzy en 

Wilfried was over de ganse avond helemaal 

vooraan te vinden en legde uiteindelijk, met een 

lichte terugval, beslag op de 5de plaats op 30 

deelnemende ploegen. 

Albert van Bunder behaalde eind februari een 

mooie tussenpuntenstand met 117 ptn. Gilbert 

Pieters (96 p) en Patrick Bogaert (82p) keken al 

terug op ruim puntenverschil.  Uiteindelijk zou 

Albert het ook halen. 

Op 10 maart ging onze cross door, toen nog in de 

Meesterstraat. De Nieuwkerkse scholen zorgden 

mee voor een grote opkomst zowel van atleten als 

van toeschouwers. Bij de jongeren werd ene Bert 

Foubert reekswinnaar. Bij de dames won Jenny 

Smet. Bij de heren veteranen behaalde Gilbert 

Pieters een spurtoverwinning tegen niemand 

minder dan Leo Brusselmans. Patrick Bogaert won 

bij de senioren. 

Op onze 10-mijlsloop zette Leo Brusselmans 

overtuigend orde op zaken. Hij behaalde bij de 

heren veteranen een klinkende overwinning. 

In Kemzeke ging de overwinning naar Jozef 

Claessens. 

En in September ’91 vierde WALO groots haar 10 

jarig bestaan. Met een persconferentie en een 

jubileumbrochure er bovenop. 

Op 30 oktober kon zelfs het 200ste lid gevierd 

worden. Agnes Bauwelinck was de gelukkige. 

Van dan af zou dit ledenaantal, zij het erg langzaam, 

gestaag afnemen. 

 

Er klonken heel wat ook nu nog bekende namen in 

het voorjaar ’92. Namen als Marcel De Looze, werd 

dat jaar verdienstelijkste Walo, Geert De 

Westelinck, Geert D’Hooge, Dirk De Bock en 

Wilfried De Looze kwamen meermaals in de eerste 

gelederen van de wedstrijden voor. 

 

Begin ’92 gingen we naar Assebroek-Brugge op 

weekend. Er gingen toen 35 Walo’s mee. Daar 

zouden we nu al heel gelukkig mee zijn. Ikzelf was 

toen nog enige fietser. Met de laatste keer 9 Walo’s 

op het stalen ros, zitten we nu heel wat beter. Het 

weekend zelf maakte nog de tijd mee van overvolle 

programma’s. Volley, basket, kogel en discus, 

fitnessoefeningen, wandelingen, loopjes, 

zwemmen, het stond allemaal op het programma. 

 

Aan onze 10-mijlsloop in Nieuwkerken namen toen 

ook ploegen uit het Nederlandse Gorkum en het 

Duitse Schongau deel. Daarmee kregen we toen 

een echt internationale betekenis. 

 

In de 12 km-loop te Sint-Pauwels behaalde ikzelf de 

overwinning voor Firmin Franckaert. 

 

Daarmee loopt 1992 op zijn einde. Volgende keer 

bekijken we de geschiedenis van WALO vanaf 1993. 
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Liever een kilootje meer en fit, dan slank en niet fit. 

Rik Dhollander, okt. 2022 
 
 

besitascijfers zouden wereldwijd de 
voorbije vier decennia maar liefst 
verdrievoudigd zijn. Zwaarlijvigheid 

verhoogt het risico op hartfalen en bepaalde types 
kanker. Om deze risico’s te beperken en de strijd 
tegen overtollig gewicht aan te gaan is de 
populariteit van diëten de laatste Jaren sterk 
toegenomen. Maar een nieuwe studie van Glen 
Gaesser stelt dat de focus op gewichtsverlies de 
verkeerde aanpak is om gezond te zijn. Zo blijkt dat 
mensen die zwaarlijvig maar wel fit zijn een kleiner 
risico hebben op vroegtijdig overlijden dan zij met 
een normaal gewicht die niet fit zijn. 
 

Overgewicht en toch gezond? 
 

Dat betekent dus dat het de bedoeling moet zijn om 
mensen meer te laten bewegen in plaats van 
mensen te laten diëten, aldus Glen Gaesser. 
De professor bewegingsfysiologie bestudeert al 
lang het effect van lichaamsbeweging op de 
gezondheid. Veel van zijn studies toonden aan dat 
sporten niet erg doeltreffend is indien dit 
samengaat met gewichtsverlies omdat je met 
sporten niet voldoende kilocalorieën zou 
verbranden om veel af te vallen.  
Nu bleek echter dat gezondheidsproblemen van 
mensen met overgewicht (zoals hoge bloeddruk en 
slechte cholesterol) significant verbeterden 
wanneer deze proefpersonen ook meer gingen 
bewegen ook al verloren ze veel lichaamsgewicht.  
Voor Geisser was dit de aanleiding om na te gaan of 
mensen met overgewicht toch gezond konden zijn 
en of hun sterfterisico groter was dan bij slanke 
mensen die niet fit zijn. 
Hiervoor onderzocht hij de resultaten van meer dan 
200 studies over diëten, lichaamsbeweging en 
levensduur. De resultaten toonden aan dat fysieke 
arbeid en verbeterde fitheid het risico voor 
voortijdig overlijden bij sedentaire mensen met 
obesitas met meer dan 30 procent verminderden 
zelfs als hun gewicht hetzelfde bleef. 
Zo toonden bepaalde studies zelfs aan dat het risico 
op overlijden helemaal niet verminderde door te 
vermageren. 
 

 

Jojo-effect. 
 

Uit vele van de onderzochte studies bleek dat het 
welbekende jojo-effect van gewichtsverlies vaak 
resulteerde in stofwisselingsproblemen, zoals 
diabetes, hogere cholesterol  kortere 
levensverwachting. Lichaamsbeweging gaat deze 
gezondheidsproblemen net tegen. 
 

Het lijkt er op dat bewegen vet fitter maakt. 
 

Wanneer het aankomt op het verkleinen van het 
sterfterisico, doe je er beter aan om je 
activiteitenniveau en fitheid te verhogen, eerder 
dan je bewust te concentreren op gewichtsverlies. 
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Zwat, piste zat. 21/08/21 

Mem. Jean Van Eetvelt, zon. 12/09/21 

Aflossing van WALO, zon. 26/09/21 
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UITSLAGEN 
Pistemeeting ZWAT, Burcht zat. 21/08/2021 

100m Jozef Claessens 17.81 M70+ 

Roger Nys 21.42 M70+ 

600m Hans Van Havermaet 1:36.30 M40+ 

Guy Van Damme 2:03.69 M50+ 

Maurits Verbeeck 1:49.74 M60+ 

André Martens 2:02.08 M60+ 

Jozef Claessens 2:05.59 M70+ 

Roger Nys 3:03.14 M70+ 

2mijl Joke David 13:05.40 Sen D 

Inge Van Bogaert 17:18.70 Sen D 

Herman D’Hondt 11:52.95 M50+ 

André Martens 14:46.45 M60+ 

Herman Verplancke 14:49.74 M60+ 

Rik Dhollander 16:49.33 M70+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

3e mem. J. V. Eetvelt, zon 12/09/2021 Sint-Pauwels 

5km Lore Gheeraert 20:43 3e /23 

Sandrina Smet 26:57 7e  

Kristien Servotte 33:37 15e /20 

Yente Syvertsen 21:31 4e  

Elias Moons 21:43 5e  

Benny Van 
Geeteruyen 

23:03 8e  

Pascal Herwegh 31:24 15e  

Roger Nys 31:40 18e  

10km Filip Mortier 35:33 2e /42 

Bert Foubert 38:53 6e  

Roland Syvertsen 45:56 15e 

Veerle Hofman 46:40 16e    3e V/13 

Saskia Vercammen 47:06 17e    4e V 

Danny Van Damme 48:14 19e  

Luc Smet 48:49 20e  

Albert Van Bunder 59:46 34e  
 

KAVVV&Fedes Kamp. Stratenloop, WALO,  zat. 18/09/21 

5,1 
km 

Enzo Boeykens 19:41 2e /3 cad H 

Tijn Van Hooste 21:41 3e /3 cad H 

Joke David 22:17 1e /4  sen D 

André Martens 23:09 2e /7 mas H 65+ 

Sarah Wuytack 23:43 1e /2  mas H 45+ 

Daniël Van Damme 23:49 3e /5  mas D 60+ 

Paul Smet 23:58 4e /7 mas H 65+ 

Herman Verplancke 24:09  5e /7  mas H 65+ 

Liesbeth Vereecken 25:04 3e /3 mas D 35+ 

Albert Van Bunder 27:38 6e /13 mas H 70+ 

Sandrina Smet 27:40 2e /3 mas D 55+ 

Rik Dhollander 27:56 8e /13 mas H 70+ 

Lies Frencken 34:51 1e /1  jun D 

Kristien Servotte 35:09 1e /1 mas D 45+ 

Rita Van Beek 36:35 1e /1 mas D 70+ 

Freddy Verstichele 36:39 12e /13 mas H 70+ 

10,1 
km 

Bart Coppens 38:47 1e /1 mas H 40+ 

Ronny Wagenaer 40:47 2e /5 mas H 50+ 

Jelle Van Stappen 42:11 3e /6 sen H 

Christof  
Van Geeteruyen 

48:59 4e /6 sen H 

 

 

  

Kamp. Stratenloop, zat 18/09/2021  
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Aflossing van WALO 
zon. 26/09/2021 

1 Enzo Boeykens 8:37 

2 Bart Coppens 8:37 

3 Dirk Brynaert 8:52 

4 Herman D'Hondt 8:54 

5 Guy Van Damme 9:30 

6 Tijn Van Hooste 9:40 

7 Yente Syvertsen 9:43 

8 Lode Baes 9:46 

9 Peter Van De Vijver 9:47 

10 Lore Gheeraert 9:55 

11 Luc Van Wolvelaer 10:05 

12 Elias Moons 10:05 

13 Saskia Vercammen 10:10 

14 Joke David 10:14 

15 Maurits Verbeeck 10:26 

16 Wouter Schats 10:28 

17 Youssef Ketam 10:30 

18 André Martens 10:44 

19 Sara Wuytack 10:44 

20 Veerle Hofman 10:48 

21 Jozef Claessens 10:51 

22 Roland Syvertsen 10:51 

23 Danny Van Damme 10:59 

24 Ingrid Senaeve 11:05 

25 Paul Smet 11:06 

26 Pascal Van Strydonck 11:13 

27 Ann Vermeulen 11:17 

28 Benny Van Geeteruyen 11:28 

29 Luc Smet 11:35 

30 Sarah Sarlet 11:38 

31 Albert Van Bunder 11:48 

32 Younes Ketami 11:56 

33 Rik Dhollander 12:54 

34 Sandrina Smet 12:59 

35 Lies Frencken 13:30 

36 Lise Van Cothem 13:35 

37 Pascal Herwegh 14:05 

38 Kristel De Souter 14:08 

39 Freddy Verstichele 17:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACSS Stabroek, Prijzencross Berendrecht, zat. 2/10/21 

2900m Joke David 11:51 1e /10 Sen D 

Sara Wuytack 12:31 1e /9 M45+ D 
7e  Sonja Van Hul 17:21 

Sandrina Smet 15:29 4e /9 M55+ D 

6100m Guy Van Damme 24:06 3e /12 M50+ H 

4100m Herman D’Hondt 16:12 1e /12 M60+ H 
7e  André Martens 19:04 

Jozef Claessens 19:11 2e /13 M70+ H 
12e  Freddy Verstichele 31:20 

 

KAVVV&Fedes, Brasschaat, 9e Grote Prijs Mem. Marcel Pickup, 
zat 9/10/2021 

3325m Joke David 14:30 1e /3 Sen D 

Sonja Van Hul 21:15 4e /5 M45+ D 

Rita Van Beek 24:09 1e /2 M65+ D 

5990m Frederic Lesdanon 23:03 2e /7 Mas50+ H 
3e  Guy Van Damme 23:45 

4000m Herman D’Hondt 16:08 1e /15 Mas60+ H 

Jozef Claessens 19:04 2e /18 Mas70+ H 
16e  Freddy Verstichele 29:18 

 

10 mijl van Antwerpen, zon 10/10/2021 

10mijl Filip Mortier 0:57:38 

Jelle Van Stappen 1:05:57 

Roland Syvertsen 1:15:19 

Sara Wuytack 1:16:31 

Luc Smet 1:20:28 

Hans Van Havermaet 1:24:13 

Kris Vercauteren 1:24:23 

Luc Mingeroet 1:29:16 

Chris Schelkens 1:29:23 

Dirk Adriaenssens 1:29:55 

Cecile Boel 1:39:06 
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Deze dames hebben zich beregoed 

geamuseerd tijdens het WALO-

weekend te Koksijde. 
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Jeugdverslagen 

Kampioenschap stratenloop: Sint-Niklaas:  
18 september 2021 

 

Met de versoepeling van de COVID-19 maatregelen werd 
het opnieuw mogelijk om wedstrijden te organiseren.  En 
de eer viel aan WALO te beurt om het KAVVV statenloop 
kampioenschap te organiseren.  Ook voor de jeugdreeksen 
waren er deze keer wedstrijden voorzien.  Ook een deel 
van onze jeugd zag het wel zitten om hun kunnen te laten 
zien op het circuit, uitgetekend op domein De Ster.  En het 
begon al goed: bij de benjamins meisjes wist Paulien De 
Beleyr een mooie overwinning te boeken, en nieuw 
aangesloten jeugdlid Chloé Dopavogui werd mooi 3de! 
 

 
Pauline, hier voorafgegaan door Lenno won bij de meisjes 

benjamins! 
 

De toon was meteen gezet, en kreeg een mooi verlengstuk 
bij de benjamins jongens waar Seth De Vogel van bij de 
start de koppositie innam en niet meer afgaf!  Opnieuw 
een zege!    
 

 
Seth op weg naar de zege! 

 

We zagen er ook een beresterke wedstrijd van Thibault 
Tritsmans die knap als 3de mee op het podium mocht.  In 
dezelfde reeks werden Obe Vaerewyck, Lennert Boeykens 
en Lenno Wullaert mooi 5de, 6de en 7de.  Goed gelopen 

jongens!  Bij de pupillen meisjes hadden we 3 
vertegenwoordigsters en ook hier konden we 2 
podiumplaatsen behalen:  Lune Vaerewyck werd mooi 2de 
en Hanne De Beleyr werd 3de.  
 

  
Links Lune en rechts Hanne op weg naar zilver en brons. 

 

Lola Van Den Bergh had last van zijsteken, maar liep toch 
ook mooi haar wedstrijdje uit!   Mila Vincke moest bij de 
miniemen optornen tegen een sterke ACSS 
vertegenwoordiging, maar werd toch maar legde toch 
maar mooi beslag op de 3de plaats.  Luca Boeykens was 
maar alleen in zijn reeks:  de afwezigen hebben altijd 
ongelijk!  De scholieren kregen 2 ronden rond de vijver en 
de atletiekpiste voorgeschoteld, goed voor 5,1km, en 
daarin werd Enzo Boeykens mooi 2de en Tijn Van Hooste 
3de!  Zoals je dus kunt zien; een fraaie oogst voor onze 
Vliegende Schoenen. 
 

Aflossing van WALO: 
26 september 2021 

 
Het was druk voor het WALO bestuur in  september; een 
week na het stratenloop kampioenschap stond alweer de 
aflossing van WALO op het programma: een echte 
klassieker. 
Was het omdat het op een zondag doorging?  Zaten de 
laatste stuiptrekkingen van Covid-19 er voor iets tussen?  
Feit is dat de opkomst, zowel bij de jeugd als bij de 
volwassenen eerder mager was.  Met onze jongste 
Vliegende Schoenen konden we nog net 3 ploegjes 
opstellen- en WALO was ook de enige club met 
jeugdploegen aan de start – maar het kon de pret niet 
derven.  Luca, Eva, Vince, Thibault en Staf hadden we een 
sterk team samengesteld dat uiteindelijk ook makkelijk 
won.  Daarnaast nog 2 ploegjes die zowat gelijkwaardig 
waren met Robin, Lennert, Lenno, Mathieu en Luca 
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enerzijds en Jesse, Jakob, Hanne, Bent en de broer van 
Siebe De Wolf.   
 

 
De starters van elke ploeg: Robin, Jesse en Luca! 

 

De strijd tussen die 2 ploegjes was mooi om zien en zeker 
het 400m lange duel tussen Bent Verhelst en Mathieu Van 
Der Linden was van het mooiste dat we die namiddag 
zagen. 
Van alle benjamins, pupillen en miniemen, slaagde Eva Van 
De Vijver erin om de snelste tijd: 1’14” neer te zetten.  En 
dat is snel! 
 

 
Eva wordt afgelost door Vince. 

 

De eerste ploeg kreeg na afloop een mooie wisselbeker 
uitgereikt die nu wellicht mooi staat te pronken op de 
kamer van Luca.  We zullen de beker wel doorgeven in de 
loop van het jaar zodat iedereen die in de eerste ploeg liep 
de beker eens kan hebben. 
Van de kadetten en scholieren waren Enzo Boeykens, Lise  
Van Cothem, Tijn Van Hooste en Younes Ketami aanwezig.  
Younes liep in een ploeg die verder bestond uit zijn vader 
Youssef, Sarah Sarlet, Lode Boes en Peter Van De Vijver 
een mama en nog 2 papa’s van jeugdleden.   Deze 
gemengde ploeg  wist een schitterend resultaat neer te 

zetten met een 9de plaats op 20 ploegen en ze konden nog 
net de Wase Wolven met 2 seconden voor blijven! 
 

 
Thibault en Staf, zij aan zij! 

 

 
Mathieu en Bent vochten een mooi duel uit! 

 

 
Lise (l) lost Lies af. 
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Youssef (l) heeft net afgelost met Peter (r) 

 

Wedstrijd in Berendrecht: 
02 oktober 2021 

 

Hopelijk kunnen we nu terug genieten van een normaal 
veldloopseizoen. In elk geval zag het er goed uit met de 
eerste cross in Berendrecht.  In de oefening aan brug met 
de ongelijke leggers is een “Derwael”, een typische, 
moeilijk oefening die voor het eerst door onze Olympische 
kampioene Nina Derwael werd uitgevoerd.  Met de cross 
in Berendrecht zouden we kunnen spreken van een 
gelijkaardig fenomeen: een “Beleyr”!  Inderdaad, zowel 
Pauline als Hanne De Beleyr benaderen een wedstrijd op 
dezelfde manier: ze nemen een goede, doch niet te snelle 
start, schuiven goed mee in de groep en voeren 
halverwege hun wedstrijd het tempo op en remonteren zo 
tig tegenstanders.  Ze kunnen er een patent op nemen!  Zo 
startte Pauline bij de benjamins meisjes op een 5de/6de 
plaats, terwijl de koploopster verder en verder uitliep.  
Halverwege de wedstrijd versnelde Pauline en rukte 
stelselmatig op naar voor en op 300m voor het einde 
haalde ze de koploopster in en liet haar achter om 
onbedreigd een kanppe zege te behalen.  ’t Was echt mooi 
om zien!  Mooi om zien was ook de prestatie van Jakob 
Boes.  Hij trad voor het eerst aan bij de pupillen en het was 
dus afwachten hoe hij het ervanaf zou brengen.  Zonder 
meer uitstekend, is het antwoord.  Na de start liep hij in 
5de positie (op 17 atleten) en hij finishte eveneens als 5de: 
van een goed ingedeelde wedstrijd gesproken! 
Bij de miniemen meisjes waren we het sterkst 
vertegenwoordigd: Mila Vincke, Oona Van Eynde, Hanne 
De Beleyr en Liesl Aelbrecht. 
Mila en Oona bevonden zich steeds in de voorste 
gelederen, en dat resulteerde in een puike 2de plaats voor 
Mila, na een spannende eindfase en een sterke 5de plaats 
voor Oona. 
Zoals eerder gezegd: Hanne startte rustig en liep zelfs even 
in voorlaatste positie, maar begon dan aan een mooie 
remonte en wist mooi beslag te leggen op de 10de plaats.  

Liesl was niet in haar dagje, had af te rekenen met 
zijsteken, en moest zodoende vrede nemen met de 17de 
plek.  
Even terzijde, maar tock leuk om zien was dat voormalig 
jeugdlid Joke David, nu een mooie overwinning kon 
boeken bij de seniors dames! 
Na afloop konden al onze youngsters nog aanschuiven aan 
een mooie prijzentafel!  Zo, de kop is eraf!  Op naar de 
criteriumcross in Wommelgem op 16 oktober! 
 

Barbecue Vliegende Schoenen: 
04 september 2021 

 

Bij een overleg met de jeugdtrainers hadden we enige tijd 
geleden beslist om te proberen om voor onze atleten en 
hun ouders nog eens gezamenlijke aktiviteit te 
organiseren, nu de corona maatregelen dat toelieten.  En 
dus werd geopteerd voor een barbecue, voorafgegaan 
door een spelnamiddag!  De inschrijvingen hiervoor 
kwamen maar met mondjesmaat binnen, bij zoverre dat ik 
me zorgen begon te maken of dit initiatief wel op 
belangstelling kon rekenen.  Maar enkele dagen voor de 
uiterste inschrijfdatum was er een inschrijftsumani: 
uiteindelijk waren we met niet minder dan 98!! 
Het was wat zoeken geweest naar een geschikte plaats, 
maar uiteindelijk landden we bij het Schuurke, een zaal in 
Beveren, met daarbij een mooie, veilige buitenruimte 
waar we de spelnamiddag konden houden. 
In de vroege namiddag arriveerden Bert en Franky met 
hun atleten, die na een overnachting  (van slapen is niet 
veel in huis gekomen hoorde ik achteraf) in tenten in Bert’s 
tuin in Stekene de avond voordien, een ontbijt met 
koffiekoeken en chocolademelk, een geslaagde zoektocht 
op zaterdagochtend en dan met de fiets naar Beveren voor 
de spelnamiddag.  
Trainer Bert had ook deze namiddag in mekaar gestoken 
en na wat improvisatie 8 ploegen samengesteld met een 
mix van ouders en atleten. 
Ze moesten tegen mekaar een 8-tal proeven afleggen: 
lepelkoers, zakkenlopen, met 2 voeten aan mekaar 
gebonden, flespoepen, een ballon tussen 2 buiken….   Als 
laatste had Bert een touwtrektoornooitje opgezet, waarbij 
alle ploegen zowat tegen elkaar moesten uitkomen.  
Uiteindelijk werd de ploeg van Diewertje de winnaar van 
deze heel geslaagde en plezierige spelnamiddag!   
Ondertussen was de slager aangekomen en op de bbq 
lagen de worsten, kippenbouten, steaks, saté’s, 
groenteburgers al te sissen en te braden. Iedereen had 
honger: de tafels werden buiten op het grasveld gezet: ’t 
was immers schitterend weer die namiddag en avond. 
Smullen maar!  En dat het smaakte!  Je kon de mensen zien 
genieten van het feit dat ze na zo lange tijd weer eens 
samen konden komen en met mekaar praten en eten en 
drinken en lachen! Een dag die voor herhaling vatbaar is!  
We zien wel volgend jaar! 
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Sleepover 
3 verslagjes van de sleepover van onze miniemen, kadetten en scholieren in de tuin van trainer Bert,  

de avond voor onze barbecue. Zaterdag 4/09/2021. 

 
  

De hanen beslisten ons te wekken en de zon scheen in 

onze ogen. 

We kwamen uit onze tent, iedereen was al wakker. 

Bert verraste ons met boterkoeken en Franky bracht ons 

koffie, chocolademelk en thee. 

Nadat we lekker hadden ontbeten, pakten we al onze 

kampeerspullen terug in. 

We deden een zoektocht, waarbij we opzoek moesten 

naar plaatsen, van die plaatsen moesten we foto's maken 

en naar Bert sturen. 

We werden verdeeld in 2 groepen. De ene groep mocht 

vroeger vertrekken, de andere groep moest 10 min 

wachten voordat zij mochten vertrekken. 

De eerste groep is ongeveer om 9 uur vertrokken. 

De zoektocht was heel leuk, we waren ongeveer 2 uur 

aan het wandelen. 

Toen we klaar waren, speelden we nog een beetje kub. 

De meisjes hebben de jongens goed afgedroogd, 

natuurlijk wilden ze dat niet toegeven. De eindstand was 

2-0. Komt er nog een revanche?        

Als middagmaal kregen we heerlijke hotdogs. 

Daarna vertrokken we met de fiets naar Beveren voor de 

Walo-BBQ 

Het waren ongelofelijk leuke dagen!  

Ik herinner mij de leuke sfeer en dynamiek in mijn 

WALO groep! 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

Met veel dank aan de organisatoren de trainers. 
 

Lies Frencken. 

 

De avond. 

Iedereen kwam toe en het was een blij 

weerzien. Je kon duidelijk zien dat 

iedereen hiernaar had uitgekeken. We 

pakten onze zak uit, bliezen onze matras 

op en legden de slaapzak klaar. Daarna 

gingen we een wandeltochtje maken. Daar 

konden we onze energie kwijt. We zagen 

allemaal verschillende organismen: 

varens, verscheidene bomen, een kussend 

koppeltje. Aja, dat laatste was niet 

gepland, we passeerden gewoon en 

hebben toen hun momentje volgens mij 

verpest. 

’s Avonds was het dan heel gezellig: we 

babbelden, aten en dronken een beetje. En 

dan was het tijd om te gaan slapen… Maar 

dat lukte niet. Crammerock was op 1,5 km 

van ons bezig. Dus dan babbelden we maar 

een beetje. Maar die meisjes hé, die 

babbelden constant. En als ze dan eens 

zwegen, dan kwam Bert zeggen tegen de 

jongens dat die moesten zwijgen. Over 

geluk gesproken… 

P.s. alles wat je verder leest over de 

winnaar van cub is NIET waar. 
 

Cedric Haentjens 

Ik vond het een spannend moment om toe te komen bij Bert voor de sleepover maar ik 

keek er wel naar uit. Nadat we alle spulletjes in de tent hadden gezet zijn we naar de 

speeltuin geweest en hebben we nog een avondwandeling door het bos gemaakt. 

Dan hebben we nog gezellig in de hut gezeten tot dat we naar de tenten gingen omdat we 

moesten slapen van Bert en Franky of toch een poging tot ... want we hadden elkaar nog 

veel te vertellen. 😊 

Toch waren we op tijd wakker, we hebben gesmuld van de lekkere boterkoeken. 

Daarna vertrok groep 1 voor de zoektocht en wij, groep 2, vertrokken 15 min later. Het 

was een fotozoektocht dus we hadden onze GSM nodig, de foto’s kregen we doorgestuurd 

en dan gingen wij op zoek. Na nog wat spelletjes zoals kubb, .. hebben we onze buikjes 

gevuld met hot-dogs en zijn we met de fiets naar Beveren vertrokken. Daar hebben we 

nog even gewacht op de ouders en de andere Walootjes voor de familienamiddag. Dat 

waren leuke spelletjes waarbij 8 groepen tegen elkaar hebben gestreden. Daarna hebben 

we genoten van een lekkere BBQ. 

Het was een geweldige en sportieve 2-daagse, voor herhaling vatbaar want ik heb me echt 

geamuseerd. Wat een fijne Walobende, bedankt aan alle organisatoren, het was super! 
 

Mila Vincke. 
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   Vliegende schoen in de kijker: Lander Van Daele  
 
Hoe Lang ben je al bij WALO? 

Sinds 2017. 
 

Wat vind je leuk aan de Vliegende Schoenen? 
Dat ze goed overeenkomen met elkaar en dat ze altijd 
plezier maken. 

 

Wat is je favoriete atletiekdiscipline?   
De 60 meter sprint. 

 

Wie is je atletiekidool?   
Kevin Borlée. 

 

Wat is je beste prestatie als vliegende schoen? 
5de bij de 1 mei loop. 

 

Welke activiteit zou je graag eens willen doen met de 
club/groep? 

Een dagje naar een pretpark. 
 

Met wie zou je graag eens op stap gaan en waarom? 
Nog eens met iedereen op WALO kamp gaan. 

 

Wie is jou favoriete muziekidool en waarom?  
Bart Peeters. 

 

Hoe ziet jouw ideale vakantiedag/ weekend eruit? 
Uitslapen en heel veel voetballen. 

 

Heb je nog andere talenten en/of hobby’s?  
Badminton. 
 

             Wie mag er de volgende                             in de kijker zijn? Staf Van Roeyen. 
 
 
 
 
 
Mededelingen jeugd: 

• We konden in de loop van september opnieuw heel wat nieuwe atleetjes aansluiten bij de 
Vliegende Schoenen:  Younes Ketami, Chloé Dopavogui, Siebe De Wolf, Arthur Maes, Karlein Boes 
en Vic  Dhollander.  We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in onze club! 

• Nieuwe trainer:  Met de komst van Vicky Clarysse is onze jeugdtrainer staf weer gegroeid tot 8 
eenheden.  Vicky is de ma van Lennert, Luca, Enzo  en Elise Boeykens en gepokt en gemazeld in het 
atletiekwereldje met deze 4 jonge atleten.  Zij neemt samen met Diewertje onze jongste schavuiten 
voor haar rekening. 

• Wijnverkoop: de jaarlijkse wijnverkoop ten voordele van onze jeugdwerking loopt stillaan naar zijn 
einde: bestellen kan nog tot 24 oktober aan €5: fles.  En er is keuze tussen een witte Chardonay uit 
Australië of een rode Merlot uit Chili!  Een simpele email naar amarten460@gmail.com volstaat! 

• Heropstart puntenklassement:  met de veldloop in Berendrecht op 2 oktober jongstleden starten 
we eveneens terug ons jeugd puntenklassement op.  Wie 40 punten behaalt over dit crossseizoen 
en volgend zomerseizoen ontvangt nadien een mooie prijs! 
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Verder grasduinen in de geschiedenis van de Olympische zomerspelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Stockholm in 1912 was de organisatie van de OS 

toegewezen aan Berlijn.  Ondanks het feit dat de 

voorbereidingen lange tijd doorliepen werden ze 

omwille van de 1ste Wereldoorlog afgelast.  Het was 

uiteindelijk Antwerpen dat de eer te beurt viel om de 

eerste naoorlogse spelen te organiseren in 1920.  Het 

toenmalige voorlopig comité had een bidbook gemaakt 

met als Franstalige titel "Aurons-nous la VIIe Olympiade à 

Anvers en 1920?" Het was de eerste maal dat de 

kandidatuur van een gaststad met een bidbook werd 

ondersteund, en dus met succes. 

De openingsceremonie vond plaats op 14 augustus 1920 
in het Olympisch Stadion (het huidige Beerschot stadion) 
in de Antwerpse wijk het Kiel. In Antwerpen werd hierbij 
voor het eerst in de olympische geschiedenis de 
olympische vlag gehesen, werden er voor het eerst duiven 
vrijgelaten als symbool van vrede en legde voor het eerst 
een olympisch deelnemer, de Belg Victor Boin, de eed af.  
IJshockey, nochtans een wintersport, maakte zijn debuut 
op de Zomerspelen.  Touwtrekken beleefde er dan weer 
zijn zwanenzang en zou na de Zomerspelen van 1920 
worden geschrapt van het olympisch programma. 

De meeste sporten werden georganiseerd in Antwerpen 
of in de Antwerpse buitenwijken. Enkele disciplines 
werden echter elders afgewerkt. Zo week men voor de 
polo- en zeilwedstrijden uit naar Oostende, vond een deel 
van het schieten plaats in het Kamp van Beverlo, en werd 
er geroeid op het Zeekanaal Brussel-Schelde nabij 
Vilvoorde.  

Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1920 traden 
enkele grote kampioenen naar voren, zoals de Finse atleet 
Paavo Nurmi, de Franse tenisster Suzanne Lenglen, de 
Belgische schutter Hubert Van Innis, de Italiaanse 
schermer Nedo Nadi en de Amerikaanse zwemmers 
Ethelda Bleibtrey en Duke Kahanamoku. Met 36 medailles 

waren deze Spelen de meest succesvolle uit de Belgische 
olympische geschiedenis.  

Nobelprijs voor de vrede. 

Op 19 augustus 1920 behaalde de Brit Philip Noel-Baker 
de zilveren medaille op het onderdeel van de 1.500 meter, 
na zijn landgenoot Albert Hill. Na de Zomerspelen van 
1920 zou hij lid worden van het Britse Lagerhuis en later 
minister. In 1959 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. 
Daarmee werd hij de enige olympiër in de geschiedenis 
die een Nobelprijs won. 

Een van de grootste Olympiërs aller tijden: 
 Paavo Nurmi. 

Op de loopnummers over langere afstand, en in het 
bijzonder op de 5.000 meter en de 10.000 meter was er 
een sterke concurrentie tussen de Fransman Joseph 
Guillemot en de Fin Paavo Nurmi. Guillemot had enkele 
jaren voordien nog gediend in het Franse leger tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en was daarin slachtoffer geworden 
van een Duitse mosterdgasaanval, waardoor zijn longen 
zwaar waren aangetast. In 1918 had hij nog te horen 
gekregen dat hij nooit meer zou lopen. Bovendien werd 
hij geboren met een situs inversus, wat maakte dat zijn 
hart zich aan de rechterkant van zijn lichaam bevond.  
Desondanks slaagde hij er in de 5.000 meter te winnen 
voor zijn Finse concurrent Nurmi, die tweede werd. Na 
twee rondes wisten beide atleten uit te lopen op de 
overige deelnemers, waarna zij onderling streden op de 
olympische titel.  Enkele dagen later waren de rollen 
evenwel omgekeerd. Toen won Paavo Nurmi immers de 
10.000 meter en werd Guillemot tweede. Nurmi was 
echter niet aan zijn proefstuk toe. Opnieuw 2 dagen later 
behaalde hij immers in het veldlopen twee gouden 
medailles behalen in één wedstrijd, met name één als 
individuele winnaar van de wedstrijd en één als lid van het 

Finse team dat in het 
veldlopen de 
landencompetitie won.  Na 
deze mooie medaillewinst 
wist Nurmi in later spelen 
zijn totaal op 12 medailles 
brengen en is daarmee een 
van meest succesvolle 
olympiërs aller tijden.  

Belgen doen het goed met 
14 gouden, 11 zilveren en 11 
bronzen medailles! 

Nadat Hubert Van Innis op 
de spelen van Parijs in 1900 
reeds 3 medailles behaalde 
zette hij 20 jaar later een 
sterk parcours neer; hij won 
4 gouden en 2 zilveren 
medailles in het 

boogschieten!  Zijn collega’s Edmond Cloetens en Edmond 

N 

Frans De Haes 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympisch_Stadion_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiel_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Boin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_van_Beverlo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekanaal_Brussel-Schelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vilvoorde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paavo_Nurmi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Lenglen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Van_Innis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nedo_Nadi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethelda_Bleibtrey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duke_Kahanamoku
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB_op_de_Olympische_Spelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB_op_de_Olympische_Spelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Philip_Noel-Baker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Hill
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagerhuis_(Verenigd_Koninkrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Guillemot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Guillemot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paavo_Nurmi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosterdgas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Situs_inversus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_succesvolste_medaillewinnaars_op_de_Olympische_Zomerspelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_succesvolste_medaillewinnaars_op_de_Olympische_Zomerspelen
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Van Moer wisten eveneens goud te behalen in een 
boogschuttersdiscipline. 

Frans De Haes behaalde dan weer goud in de 
vedergewichtklasse bij het gewichtheffen in het 
eenhandig stoten tilde hij 65kg, in het eenhandig trekken 
60kg en het tweehandig stoten 95kg. 
De voorlopers van de onze huidige Red Lions wonnen 

brons in de hockeycompetitie door Frankrijk te verslaan 

met 3-2. 
 

Ook onze ruiters waren nadrukkelijk aanwezig op het 

toernooi.  Zowel in de dressuur als het springconcours 

werd onze nationale ploeg 3de en ze legde beslag op de 

gouden medaille in het onderdeel: voltige.  In deze laatste 

discipline wisten Daniel Boeckaert en Louis Finet 

respectievelijk goud en brons in de wacht te slepen.  

Goud was ook weggelegd voor de Rode Duivels na een 
tumultueuze finale tegen Tsjechoslowakije.  De finale 
tussen België en Tsjecho-Slowakije op 2 september 1920 
in het Olympisch Stadion werd bijgewoond door maar 
liefst 40.000 toeschouwers, ruim 10.000 meer dan de 
eigenlijke maximumcapaciteit van het stadion. 
Verscheidene supporters hadden putten gegraven onder 
de hekken van het stadion en hadden zich zo toegang 
weten te verschaffen tot het stadion. Nadat België nog 
voor de rust een 2-0 voorsprong had uitgebouwd, verliet 
Tsjecho-Slowakije in de 43e minuut het veld nadat de 
Britse scheidsrechter John Lewis de Tsjechische speler 
Karel Steiner met een rode kaart van het veld had 
gestuurd. De Tsjecho-Slowaken verweten de 
scheidsrechter partijdig te zijn in het voordeel van de 
Belgen en verlieten collectief het veld. Hierop werd België 
tot winnaar uitgeroepen, waarna het veld werd bestormd 
door de mensenmassa. De olympische finale van 
Antwerpen is tot op heden de enige finale van een groot 
voetbaltornooi die niet volledig werd uitgespeeld.  

Het Nederlands olympisch voetbalelftal verloor in de 
halve finale met 3-0 van de latere kampioen België, maar 
behaalde uiteindelijk nog de bronzen medaille. De 
Nederlandse voetballers, die tijdens het tornooi verbleven 
aan boord van de Hollandia, richtten zich tijdens hun 

verblijf in Antwerpen echter niet enkel op het voetbal, 
maar ook op de prostitutiebuurt en overmatig 
alcoholgebruik. De Nieuwe Rotterdamsche Courant titelde 
toen "De Schande van de Schelde", een vingerwijzing naar 
hun nationaal elftal. 

Wielrennen 

Anders dan bij het baanwielrennen wist de wegwedstrijd 
wel veel publieke belangstelling op te wekken. 
Aanvankelijk werd de Zuid-Afrikaan Henry Kaltenbrunn 
tot gouden medaillewinnaar uitgeroepen. De Fransman 
Fernand Canteloube werd tweede, de Zweed Harry 
Stenqvist was derde. Onderweg dienden de renners 
evenwel geregeld spoorwegovergangen over te steken. 
Omdat een jurylid tijdens de wedstrijd had opgemerkt dat 
de Zweed Stenqvist gedurende vier minuten en één 
seconde werd opgehouden door treinen en gesloten 
spoorwegovergangen, besloot de jury deze vertraging af 
te trekken van Stenqvists tijd. Na deze correctie kwam hij 
op de eerste plaats terecht en werd hij tot uiteindelijke 
winnaar uitgeroepen. De Belgische ploeg won hier brons. 
 

Kunstwedstrijden 
 

Op de Olympische Zomerspelen van 1920 stonden voor de 
tweede maal in de olympische geschiedenis naast 
sportwedstrijden ook kunstwedstrijden op het 
programma. Er waren vijf onderdelen: architectuur of 
bouwkunst, literatuur, muziekkunst, schilderkunst en 
beeldhouwkunst.  
Bij de kunstwedstrijden werden zowel mannen als 
vrouwen toegelaten. Bovendien golden voor mannen en 
vrouwen geen aparte competities. Naast de 
demonstratiewedstrijd korfbal waren de 
kunstwedstrijden daardoor de enige competities waarin 
personen van verschillend geslacht het tegen elkaar 
opnamen, getuige daarvan bijvoorbeeld de zilveren 
medaille van de vrouwelijke Frans-Zwitserse Henriette 
Brossin de Polanska en de bronzen medaille van de 
mannelijke Belg Alfred Ost in de schilderkunst.  In het 
onderdeel van de beeldhouwkunst, kleurde het volledige 
podium zwart-geel-rood! 

 

“De Voetballer” Schilderij van                  Paavo Nurmi wint.                                Suzanne Lenglen, Franse tennisster 

Alfred Ost, Belg, Bronzen medaille 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Lewis_(scheidsrechter)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel_Steiner&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_olympisch_voetbalelftal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Rotterdamsche_Courant
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Kaltenbrunn&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fernand_Canteloube
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Stenqvist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Stenqvist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overweg
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henriette_Brossin_de_Polanska&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henriette_Brossin_de_Polanska&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ost


 
32 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
33 

WALO In de kijker:  Kenneth De Vogel 
 
1) Wie is je (sport)idool? Waarom?  
Michael Jordan. Ik ben opgegroeid in het tijdperk waarin deze man alles won 
wat er te winnen valt in het basketbal. Zelf heb ik het geprobeerd, helaas te 
klein en springen kan ik ook niet. Naast het sportieve aspect was er bij hem 
steeds een enorm showgehalte! Onlangs The Last Dance op Netflix bekeken 
en ik werd direct terug gekatapulteerd naar dat fantastische tijdperk.  
 
2) Voor welke sporttak heb je het meeste/minste bewondering? Waarom? 
Meest: nagenoeg elke vorm van sport verdient het nodige respect, als 
iemand zijn/haar grenzen opzoekt en probeert te verleggen kunnen we daar 
alleen maar bewondering voor hebben. 
 

Minst: e-sport, cafésport. De term sport niet echt waardig. 
 
3) Wat is je beste sportprestatie ooit? 
De snelste zal ik nooit worden, daar heb ik mij allang bij neergelegd. Ik kijk wel met trots terug op de marathon 
van Brugge in 2017. Het was mijn eerste en voorlopig ook de enige. Twee weken erna heb ik mijn PB gelopen 
op de halve marathon (1u45), jammer genoeg met een aanslepende heupblessure als gevolg. Sindsdien 
probeer ik verstandiger te lopen en dat is in mijn geval dan ook trager… 
 
4) Heb je nog andere hobby’s/talenten? Welke? 
Het lopen staat sinds kort terug op een lager pitje ten koste van badminton en krachttraining. Af en toe heb ik 
nood aan verandering en afwisseling. Voor de basisconditie blijf ik uiteraard wel mijn wekelijkse rondjes lopen. 
 
5) Welke (sportieve) uitdaging wil je ooit nog aangaan? 
De dodentocht staat al lang op mijn lijstje. Wandelen of lopen dat weet ik nog niet, maar zodra ik terug volledig 
blessurevrij ben ga ik ervoor. 
 
6) Welke positieve/negatieve gebeurtenis in de wereld is je het best bijgebleven? Waarom? 
De opwarming van de aarde of althans toch het besef van het bestaan ervan. Toen ik er de eerste keer over 
gehoord heb, was ik enorm onder de indruk en dan vooral over het grote aantal non-believers. Ondertussen 
zijn we ruim twee decennia verder en er lijkt nog steeds niets veranderd. We krijgen dagelijks zoveel nieuws te 
verwerken dat het soms niet meer mogelijk is om bijzaak van hoofdzaak te onderscheiden. Als het gaat over 
milieu, lijkt dat om een of andere reden steeds weer overstelpt te worden door iets anders – schijnbaar – 
belangrijker. Het is dus niet zozeer een gebeurtenis maar eerder een lange lijdensweg voor onze en alle 
volgende generaties.  
 
7) Beschrijf je ideale droom/dag… 
Dolce far niente ofwel de edele kunst van het niets doen, bij voorkeur ergens in Italië.  
 
8) Wie is je ideale date? Bij uitzondering mag je je partner niet vernoemen… 
Rey Skywalker uit de laatste Star Wars trilogie. Ja, het personage en niet de actrice en ja, ik ga hier voor het 

hoogste nerdgehalte        
 
9) Wat zijn voor jou de positieve eigenschappen van WALO?  
De familiale sfeer, de kleinschaligheid, iedereen welkom,… 
 
10) Wat wil je veranderd zien bij WALO? 
De brug tussen de jeugd en de volwassenen maken. Eens een bepaalde leeftijd bereikt bij de jeugd lijkt er nu 
een soort van kloof te ontstaan om naar de volwassenen over te stappen. 
 
 
 

➔ Welke WALO-atleet wil je volgende keer in ‘WALO in de kijker’?  
Lien Proost, mijn loopmaatje in lockdowntijden.  
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KAVVV&Fedes KALENDER 
zaterdag 
23 okt. 

SAV 2e KAVVV&Fedes 
criteriumcross 

Gemeentepark 
Braamstraat 161 

Schoten 

13u30 

zaterdag 
30 okt. 

GAV cross Sportpark Koch 
Eikendreef 70 

Wuustwezel-Gooreind 

13u30 

zaterdag 
6 nov. 

APSO veldloop 
naturaprijzen 

Voetbalstraat 
Zandhoven 

13u30 

zaterdag 
13 nov. 

KAVVV Jaak Schram-parkloop 
Ben-pup-min: 1km 

Dames en Heren: 5km - 10km 
Jogging: 2,5 - 5 - 7,5 of 10km 

Park Sorghvliedt 
Marneflaan 

Hoboken 

 
13u30 
13u50 
13u50 

zaterdag 
20 nov. 

ACSS 3e KAVVV&Fedes criteriumcross Pito 
Laageind 19 

Stabroek 

13u30 

zaterdag 
27 nov. 

ACK Memorial Jean Janssens 
sprintcross 

Sportpark “De Heikant” 
Heikantstraat 60 

Kalmthout 

13u30 

zaterdag 
4 dec. 

ZWAT Memorial Marleen Segers 
4e KAVVV&Fedes criteriumcross 

Gem. atletiekpiste 
Heirbaan 76 

Burcht 

13u30 

zaterdag 
11 dec. 

SAV Aflossingsveldloop 
ploegen van 3 lopers. 

Ben/pup/min: 700m-1000m-1400m 
Dames/Heren: 1500m-3000m-4500m 

naturaprijzen 

Gemeentepark 
Braamstraat 161 

Schoten 

13u30 

zondag 
26 dec. 

WALO Nieuwjaars-corrida 
1e crit. stratenloop 

Benj. 675m 
Pup. 900m 

Min. 1165m 
 

Dames en Heren: 5km - 10km 

Inschrijving: 
Centrum Ten Bos, 

Nieuwkerken 
 

Kleedkamers: Sporthal De 
Mispelaer 

 
 

13u35 
 
 
 

14u15 - 15u00 

 

zie ook: www.kavvv-atletiek.eu wedstrijdkalender. 

 
Aflossingsveldloop Schoten zaterdag 11 december. 
WALO wilt graag een paar ploegen afvaardigen. Het loont de moeite! Er is vooreerst de typische ambiance van 
een aflossingsloop, er is een mooie en unieke prijs en  elke deelnemer krijgt daar bovenop nog een leuke 
verrassing! 
En dit allemaal voor de 60e verjaardag van KAVVV&Fedes-Atletiek. 
Interesse? Geef je naam dan op bij Rik Dhollander. 

  

http://www.kavvv-atletiek.eu/
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