
Joggers van 15km en meer….. Brasschaat 
 

Jaarverslag 2015 samengesteld door Linda en Jef 

 

Joggers AC Break 15 km 
en meer… 

 

Dit jaar is weer voorbij gevlogen en naar goede 

gewoonte hoort daar ook een jaarverslag bij. 

Zoals al aangegeven in het verslag van verleden jaar hebben An en Francine hun comeback verder gezet en zijn 

terug van weg geweest. Cecile en Lutgard trainen nog steeds in het zwart maar laten zich toch opmerken in 

sommige wedstrijden. 

Toch zijn er dit jaar enkele gekwetsten te betreuren; Marleen VDV knie problemen en nog herstellende. De Jan 

ook knieën en met Lowieke terug aan ’t lopen. Brigitte daarentegen is na haar knieoperatie heel sterk terug 

gekomen met een supertijd in de 10 miles. De Marc verplicht gestopt op doktersadvies. Kris VDV een heup/rug 

probleem maar hersteld en terug goed bezig met haar zus Lief. Edwige het eerste half jaar niet te temmen maar 

dan met een achillespees verschillende maanden out maar toch terug gestart. Liesbet (B) valt wel regelmatig 

maar is steeds snel weer op de been. Sabine is mede door een kwetsuur de laatste tijd wat uit het beeld 

verdwenen maar heeft in december de draad weer opgenomen. Carine VH heeft het roken en feesten wat gehad 

en plant samen met Marion een terugkomst in de groep.  

Onze groep heeft er dit jaar enkele snelle nieuwe bij gekregen zoals Liesbeth (NL), is eigenlijk een 

STrAFfeloopster maar die door tijdgebrek onvoldoende kan trainen om daar mee te lopen. Emmie die zeker nog 

gaat groeien en sneller wordt. Birgit eentje die met Liesbeth kan wedijveren, Ann die ook snel is maar haar 

inspanning beter moet doseren. Dit jaar hebben we ook Tom en Peter naar de STrAFfelopers zien vertrekken en 

die verleggen daar hun grenzen. 

Dan hebben we natuurlijk nog de volhouders zoals Kris H, Diane, Arlette en Katrien (iets minder) die toch op de 

meeste trainingen aanwezig zijn en ook hun wedstrijdje meelopen. Last but not least Linda en Karin die mekaar 

hebben gevonden en reeds verschillende wedstrijden samen hebben gelopen. 

De targets voor dit jaar: De Parc Classic van Brasschaat op 13/02 met een grote groep lopen. De CittA Antwerp 

Urban Trail op 06/03 waar we met 19 aan deelnemen en dan uiteraard als kers op de taart de 10 Miles van 

Antwerpen. We hebben ook een nieuwe in onze kalender opgenomen “Great Brewerys” in Breendonk op 05/06. 

Verder rekenen we op een grote deelname aan de cluborganisaties KOTK in Ekeren en de Kapittelloop. 

Laat mij toe Linda nog eens speciaal te bedanken voor al de trainingen die ze zonder mij heeft moeten opvangen 

en die ook als centraal aanspreekpunt (0496 98 45 14) onmisbaar is.  

De groep is groot en de snelheden verschillend maar laat ons samen er een schitterend 2016 van maken! 
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Wedstrijdverslagen 2015 

10 januari 2015 “Leopoldslopen Watervliet” Met Linda om 12.00u van huis uit vertrokken op een uurtje daar. 
Héél veel wind maar geen regen bij het vertrek eens vertrokken was het echt vechten tegen de wind en na een 
tweetal kmtrs ook nog regen Linda heeft echt op deze 11 lange kmtrs uit de wind leren lopen onderweg ook nog 
een Anja uit Deinze mee en met ons drietjes een heel zware maar toch mooie natuurloop gelopen in 2.14u. Om 
18.00u terug thuis. 

24 januari 2015  “Natuurlopen in Lier 10km en ½ Marathon” Alleen naar Lier 3e Natuurloop vandaag normaal 1/2 
marathon maar heb in plaats de 10km gelopen in 59’ Toch weer strakke wind langs ’t kanaal. 

01 februari 2015 “Les Hivernales 20km” in Watermaal Bosvoorde Om 8u met Jef vertrokken naar Brussel, om 
10u30 gestart en van de 3e km sneeuw t/m 16e, zware wedstrijd maar toch content dat ik voor de 20km ben 
gegaan 2.16u en 1.58u 

07 februari 2015 “Park Classic” in Brasschaat (Super goed) georganiseerd door Bert Nijs. Van aan de sportoase 
vertrokken met Sabine, Diane, Kris H, Edwige, Tom, Linda, Jan en ik. Het vroor maar de zon maakte veel goed. 
We hebben er een rustige duurloop van gemaakt en het stuk aan de kinderboerderij niet gelopen iedereen 
tevreden dat het er op zat. Edwige was mee in de groep die voorop liep en heeft aan de Max Hermanlei nog het 
ommetje achter het kerkhof meegelopen. 

08 februari 2015 “Valentijnsjogging” in Lichtaart 12km. Gepland maar niet gelopen. 

28 februari 2015  “Natuurlopen in Lier ½ marathon” Met 3 naar Lier Linda, Karin en ik prachtig loopweer maar 
wel veel te vroeg ter plaatste. Goed gestart niet te snel maar had op aanraden van de Ladies mijn gelleke vooraf 
genomen wat zich wreekte onderweg met maag problemen. En of dat nog niet genoeg was kon ik in de 2é helft 
geen tempo meer maken en werd alles teveel. Gelukkig kun je niet stoppen en terugkeren op deze omloop 
anders had ik dat zeker gedaan. Heb zelfs op het einde de Leo Dobbels nog moeten laten voorgaan. Voor mij 
eentje die ik hopelijk snel kan vergeten. Linda en Karin ook afgezien! Karin terug last aan haar heup voor Linda 
was de wind na het keerpunt de grote dooddoener maar daar heeft iedereen last van gehad. We hebben alle 
drie een zware karakter training gehad vandaag ;-) Linda 2.18u Karin 2.14u Jef 2.02u. 

 

15 maart 2015 “Citta Antwerp Urban Trail 12km” 
Met 16 ingeschreven "Joggers van 15km naar 
meer....." en totaal 10 000 lopers een groot succes. 
Liesbet, Marc, Jan, Bert, Katrien, Karin, Cecile, Kris 
H, Kris VDV, Lief VDV, Katrien, Diane, Arlette, 
Linda, Mieke en Jef dat waren de starters in wave 
4 vertrokken en goed kunnen doorlopen maar toch 
ook stilstaande fases alles bij elkaar een ongewoon 
toertje en Linda die onderweg al lopend nog een 
intervieuwtje toestond aan de ATV nieuws zender. 
Een min puntje was het weer maar dat was voor 
iedereen koud en nat. om 08.15u vertrokken aan 
de piste en om 13.00u terug. 

29 maart 2015  “Natuurlopen in Lier BK ½ 
marathon” Met Linda en Karin naar Lier regen en 
wind zijn ons deel een loodzware wedstrijd maar 
toch hebben we aan deze laatste natuurloop door de stad Lier alle drie een schitterend en goed gevoel aan 
overgehouden.  Jef 1u54’, Karin 2u02’ en Linda 2u09’. 

03 april 2015 “Appelbloesemjogging Gelrode 13km en 8km” Van de piste vertrokken om 16.45u met Francine, 
Kris H, Edwige, An, Linda en ik GPS de kortste weg laten nemen omdat het Paasverlof begon en de ring vastzat. 
Koud maar droog weer voor de 8km Edwige 59' An en Cin 1u rond 13km ik 1.10'u Linda en Kris 1.24'u iedereen 
tevreden en langs Brussel terug naar huis aankomst op de P 21.35u 
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12 april 2015 “Titsenjogging Oelegem” Van aan de piste om 09.00u 
vertrokken met An, Arlette, Katrien, Linda, Edwige, Cin en ik. In Ranst 
ook Karin. An, Arlette en Cin lopen de 6km de rest gaat voor de lange 
afstand 18km super goed georganiseerd en Kris VDV als supporter 
halverwege was een toffe verrassing. Nadien nog met z'en allen nog 
ons Titsenbier gedronken en dan naar huis. Om 13.00u terug op de 
piste. 

17 april 2015 “Run with Wolves Wolfsdonk 12km” Met Karin, Edwige, 
Linda en ik naar Wolfsdonk om 17.35u vertrokken Na enkele jaren hier 
niet gelopen te hebben was het toch weer een verassend aangenaam 
loopje zwaar met die heuveltjes en los zand maar heel bosrijk en naar 
het einde toe vlakker. Zelfs een mooie windmolen op het parcours enkel 
Edwige heeft het gekund deze niet te zien ;-) ik 1.04u Karin 1.11u Linda 
1.14u Edwige 1.25 en niet de laatste! Goeie training voor zondag de 10 
miles. 

19 april 2015 “Gielsbosloop Gierle 10km en 15km” Van aan de piste vertrokken om 09.00u met Edwige, Linda, 
Diane, An, Francine en ik. Linda is 2e chauffeur ter plaatse aangekomen lopen An en Francine de 10km de 
anderen met ook de Jan er terug bij de 15km prachtige rustige duurloop met toch enkele pittige zandbergjes. Na 
aankomst iedereen tevreden terug naar huis. 

26 april 2015 “Ten Miles van Antwerpen” Met Linda en Brigitte om 12u naar de P&R aan de Carrefour daar met 
de tram naar LO goed op tijd daar en naar de start vertrokken redelijk van voor vertrokken en bij Brigitte 
gebleven om haar aan een goeie tijd te helpen en beiden hebben echt wel hun beste beentjes voorgezet ;-) 
Linda finisht in 1.33u Brigitte en ik in 1.23u om 18.30u terug thuis moe maar voldaan en volgend jaar kunnen ze 
ons terug verwachten. 

01 mei 2015 “ KOTK loop Ekeren 10km” Met Diane en Karin deelgenomen aan KOTK 2015  en ik (Linda) Jef is 
met Francine in Jakarta. Heb samen met Diane gelopen – nieuw parcours maar aangename toertjes van 2,5km.  

10 mei 2015 “Maasmarathon en ½ marathon in Visé” Met Karin om 8u vertrokken naar Visé voor de halve 
marathon, om 9u30 te Visé nog frisjes maar t zonnetje was er al. Om 11u de start in volle zon, samen met Karin 
de halve marathon afgewerkt in 2.06u. We hebben ervan genoten! Daarna nog iets gegeten en gedronken en 
dan terug naar huis , rond 16u terug thuis van een plezierig loopevenement. 

 14 mei 2015 “Abdijentocht Tongerlo 15.5km” Met Edwige, Diane en Jan (echtgenoot Diane) om 11u30 
vertrokken naar Averbode. Dit jaar ging de abdijentocht van de abdij van Tongerlo naar Averbode. Prachtig 
parcours en t weer zat ook mee. Diane en ik 1u33, Edwige 1u45 (1e in categorie!) en Liesbet 1u32 Iedereen erg 
tevreden!! Rond 17u terug vertrokken, dan begon het te regenen, rond 18u15 terug thuis. 

17 mei 2015 “Parel der Kempen Malle 10 Miles” Vandaag om kwart voor 2 vertrokken naar Malle, ons mama is 
meegereden om te supporteren. Eerst keer dat we daar meededen - mooi parcours en t stoorde niet dat het 3 
toertjes waren, na aankomst een bakje aardbeien. Heel tevreden met 1.31u!! Een aanrader om volgend jaar 
terug naar toe te gaan. 

31 mei 2015 “20 km van Brussel” Om 07.30u vertrokken naar Brussel met Edwige en Linda een privé parking 
gevonden vlak bij de school van samenkomst en dan samen naar de start. Na aankomst alle drie super goeie 
tijden Edwige 2.13u Linda 1.57u en ik 1.44u en bij nazicht ben ik sneller geweest dan de Percy die afklokte op 
1.47u ;-) nu met een goed gevoel terug op verlof ;-) 

07 juni 2015 “Sint-Andries Run Antwerpen” Vandaag met Karin Sint-Andries Run gelopen (10km) - om 13u naar 
t stad vertrokken met ons mama mee als supporter. Een parkingplaats aan de kaai gevonden. Op Sint-
Andriesplaats met Karin afgesproken - leuke loop 4x2,5km - overal muziek en ambiance - volgend jaar zeker 
terug. Karin 57min, Linda 58min. 
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13 juni 2015 “Kapellekensloop Minderhout ½ marathon” Met Emmie en ons mama 
mee als supporter. Om 15u15 in Brasschaat vertrokken naar Minderhout om de 
Kapellekensloop (halve marathon) mee te lopen - voor Emmie haar eerste halve 
marathon - we hebben geprobeerd om 10km/u aan te houden en het is ons gelukt! 
Emmie heel tevreden! Achteraf aardbeien van Hoogstraten gekregen. 2.05’u 

19 juni 2015 “Natuurloop Bevel 10 miles” Om 18.30u vertrokken richting Bevel om 
10miles mee te lopen - met Karel meegelopen. Doel is onder 1.32’u te lopen, is gelukt! 
1.31’u Mooie natuurloop, 3 toeren. t’ Liep vlotjes vandaag!!! 

21 juni 2015 “Herentals - Tielen 14km” Om 10.30u vertrokken naar Tielen, om 12u 
met z'n allen naar t station gestapt, daar trein naar Herentals en om 13u gestart. 
Herentals-Tielen, t blijven 14 "pittige km" - Van in t begin Karel niet kunnen bijhouden 
maar de laatste 3km voorbij gelopen en nog 2minuten eerder binnen :-) 1.25u 

26 juni 2015 “Stratenloop Brecht 10km” Met An, Edwige, Arlette en Diane naar Brechtse Stratenloop. Arlette en 
An lopen samen, Edwige alléén gelopen , ik en Diane samen, we hebben geprobeerd om met Kristin en Emmie 
samen te blijven maar die gingen juist één stapje rapper - iedereen héél content. Het was wel warm. Kristien 56’, 
Emmie 57’, Diane en Linda 58’ Edwige en An 1.04’ en Arlette 1.05’ 

 28 juni 2015 “Fons Breydenbach ½ marathon Rijkevorsel” Thuis om half 11 vertrokken  Om 11.45u ter plaatse, 
geparkeerd aan tennisclub. Bij de start voor de halve marathon maar 4 vrouwen, heb tot de 18e km op 3e plaats 
gelopen maar wordt daarna ingehaald en ik geraak er niet meer bij - spijtig t’ was bijna een "podium plaatske" 
maar toch tevreden. Het was héél warm en t’ waren 4 toeren waar je bijna altijd alleen liep. 2.09’u 

03 juli 2015 “Peulisjogging Putte Mechelen 12km” Met Linda om 18.00u naar Peulis vertrokken het is superwarm 
en er staan extra bevoorradingsposten op het parcours. Heb de eerste ronde normaal gelopen de tweede wat 
sneller en de derde was de pijp uit en was ik gewoon blij de finish te zien 1.07u geen schitterende tijd vorig jaar 
nog net onder het uur. Linda heeft een prima wedstrijd gelopen en had in de derde ronde veel support van een 
andere loopster ook een Lutgard ;-) 

08 juli 2015 “The Nike Classic Tessenderlo” Met Edwige en Karin om 17.30u vertrokken naar Tessenderlo. Nog 
héél warm en eerste drinken pas op 4km daarna ging het vlotter. Karin en ik 57’ - Edwige 1.04’ Als afsluiter nog 
iets gedronken - leuke avond. 

21 juli 2015 “Dwars door Kasterlee 10 Miles” Met Cin als supporter en Linda naar Lichtaart heel goed op tijd ter 
plaatse, om 14.00u gestart. Pascal was er ook. Heel warm en droog weer alles gaat goed tot we terug naar de 
hoge Rielen moesten lopen daar begin ik tempo te verliezen en geraak ik echt niet meer in goeie doen. Ik blijf 
met die dikke benen zitten en op km 8.5 kan ik een kortere weg naar de aankomst nemen. Ik neem die kortere 
weg en wandel de wedstrijd uit een echte off day moet proberen dit zo snel mogelijk te vergeten en zondag in de 
Bosloop beter te presteren. Linda en Peter hebben hun wedstrijd wel uitgelopen nen dikke proficiat voor Linda 
die haar opponent Karel op minuten heeft gelopen. Peter 1.30’u, Linda 1.45’ Jef geen tijd. 

26 juli 2015 “Bosloop Tessenderlo 14km” Met Linda om 08.45u vertrokken naar Tessenderlo royaal op tijd ter 
plaatse ook Pascal is er maar verder niemand van Break. Samen met Linda ingelopen en daarna gestart eerst 
nog even met Pascal gelopen maar dan op eigen tempo verder zonder iets te forceren met het doel 1.10u te 
halen. Alles liep veel vlotter dan dinsdag in Kasterlee ook mentaal zat het beter. Na aankomst even bij Pascal 
gestaan die in 1.03u uitliep dan wou ik Linda nog tegemoet lopen maar die had zelfs na die zware wedstrijd van 
dinsdag 5' van haar tijd van 2014 afgedaan 1.25u nu vlotjes in 1.20u en weer de Karel geklopt!!!!! Super Linda. 
Was mijn HS band vergeten thuis maar het voelde stukken beter dan dinsdag. 

21 augustus 2015 “Hollewegjogging Lichtaart 15km” Met Linda om 16.45u vertrokken in Brasschaat, Karin 
opgepikt en naar Lichtaart vertrokken. Goeie loop, Karin verstandig gestopt na 10km, Linda heeft de 15km 
uitgelopen in 1.33u wat met de omstandigheden in acht genomen ( warm en zanderig ) en weinig deelnemers op 
die afstand een supertijd is. Ik heb ook een goeie tijd gelopen 1.20’u zonder me te forceren. Karin heeft de juist 
beslissing genomen met te stoppen. 
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28 augustus 2015 “Landlopersjogging 
Wortel 10km” Met 7 naar Wortel om 17.30u 
aan de piste afgesproken iedereen zijn 
inschrijving was reeds ingevuld. An, Kris H, 
Karin, Linda, Katrien Cin en ik prima 
organisatie na afloop een hamburger 
gekregen van Kris ;-) Prima loopje ik 44' 
Linda en Karin 53' Kris en Katrien 1.01’u Cin 
en An 1.05’u. 

30 augustus 2015 “Descente de la Lesse 
Dinant 22km” Van huis uit vertrokken om 
07.30u met Karin en Linda, Patrick (man v 
Karin) rijdt. Ter plaatse kan Karin niet meer inschrijven en dus loopt ze in het Shirtje van Linda zwart mee. Op tijd 
gestart maar na 2km mijn L voet verzwikt door een losse steen in een plas water. Heb eerst geprobeerd wat te 
stappen tot de pijn wat milder was dan terug proberen te lopen en dat ging weliswaar met pijn daarom Linda en 
Karin verwittigd dat ik zou proberen de nog resterende 20km uit te lopen. Alles ging redelijk omdat de 
eerstvolgende 10km veel bergop was en dan toch verplicht was te stappen. Maar vanaf km 14 met veel bergaf 
was het echt afzien!!! uiteindelijk toch de finish gehaald. Het parcours is zoals Linda vorig jaar reeds ondervond 
de laatste 5km slecht beloopbaar zodat we eigenlijk geen loopwedstrijd meer hebben maar een rasechte trail. 
Als ik volgend jaar terug ga koop ik me een paar trailsloefen dat gaat een stuk beter lopen!! Karin heeft echt héél 
hard afgezien, Linda daarentegen kwam nog vrij fris over de meet en was het snelst van ons drie gerecupereerd. 
Conditie is in deze loop toch heel belangrijk en ze heeft dat sterk terug opgebouwd. Jef 2.50’u Karin en Linda 
3.03’u 

05 september 2015 “Kapittelloop Brasschaat 8km en10 Miles” Met Linda, Karin, Liesbeth, Liesbet, An, Cin en ik 
ingeschreven Karin, Liesbet, An en Cin doen de 8km in 51’ Liesbet 41’ Karin 42’. Linda, Liesbeth en ik de 16km 
eerst ging ik bij Linda blijven maar Liesbeth wou een snelle tijd lopen dus ben ik bij haar gebleven. Ondanks 2 
sanitaire stops in de eerste ronde wegens buikloop toch nog een scherpe tijd van 1.21u Linda ook heel mooi met 
1.31u een scherpe tijd De anderen ook heel tevreden over de gepresteerde tijden. 

12 september 2015 “Havenrun Antwerpen 15km” Om 12.15u aan de piste vertrokken met An, Arlette, Karin en 
Lutgard. Bert wou ook meerijden maar we waren al met 5 , heeft dan zelf gereden met Lutgard. Diane kwam met 
Jan en Kristien mee. Al goed dat we tijdig vertrokken waren want op Noorderlaan was ‘t al file. Om 14.30u dan 
gestart, Karin, Lutgard, Diane en ik hebben samen gelopen (1u29) en An en Arlette ook (1u33), tof parcours, we 
hebben er allemaal van genoten! Een enkel minpuntje, om daarna van de parking terug op de Noorderlaan te 
geraken , was moeizaam. Om half 6 terug in Brasschaat. 

26 september 2015 “Ecotrail Brussel 18km” Met Karin om 12.45u richting Brussel vertrokken, om half 2 aan t 
Atomium, vlakbij parkeerplaats :-) , Karin nog inschrijven, daarna in t zonnetje gewacht tot de start om 15u. 
Zwaar parcours, stevige hellingen, door het Koning Boudewijnstadium gelopen, maar we hebben ervan genoten! 
Achteraf nog soep en brood gegeten en dan huiswaarts gekeerd. Om 18u45 terug in Brasschaat. Volgend jaar 
gaan we zeker terug! 

27 september 2015 “Run for the Cure 6km” Think Pink Met An, Diane, Arlette, Lutgard om 9u15 vertrokken in 
Brasschaat. Kris en Karin kwamen zelf naar Antwerpen. Eerst nog gezellig een koffietje gedronken omdat we 
veel te vroeg waren. Om 11u gestart voor de 6km. Achteraf tevreden naar huis. 

04 oktober 2015 “1/2 Marathon Brussel” Met Diane om 08.30u naar Brussel vertrokken, daar rond 9u20, eerst 
vonden we geen plaats maar uiteindelijk toch kunnen parkeren aan Marathon Expo tent. Om 10u35 gestart 
(stonden redelijk vooraan), ondanks het vele vals plat en de Tervurenlaan is het goed gegaan! Om half 3 waren 
we terug in Brasschaat. 2.10’u 
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11oktober 2015 “ Duveltocht van de Knoet Aarschot 24km” Deze is geen loopwedstrijd maar een gezamenlijke 
wandeltocht met partners van Lubbeek terug naar de Knoet in Aarschot Een prachtige zonnige dag met 
Diane+P, An+P, Cecile+P, Karin+P, Lieven, Kris H, Francine+P, Marc+P en Arlette+P Onderweg een koffietje 
met croissant dan meegebrachte bokes aan het Kasteel Horst en  in het laatste stuk trakteerde Kris ons op een 
jeneverke wat zeer welkom was. Bij aankomst stond onzen Duvel koud en smaakte!  

12 oktober 2015 “Kermisloop Putte Kapellen 10km” Om 18.00u thuis vertrokken wat wel te vroeg bleek te zijn. 
Kan zeker een half uur later. Met Linda meegereden ter plaatse Kris H, Karin, An, Emmy Heel goeie sfeer en 
snelle tijden. Cin 1.05u, An en Kris 1.04u Emmy 56' Linda 55' Karin 53' en ik 46' 

18 oktober 2015 “Cretes la Hulpoise Terhulpen 17km” Om 09.00u vertrokken met Karin en Linda Ter plaatse 
Pascal, Percy, Tom VD, Stefany, Maya, Hans, Roel, Thiery en Christina en nog enkele van de STrAFfelopers. 
Linda kampt met een zware verkoudheid en werkstress. Karin is goed in orde en laat Linda achter op kmtr 6 
Linda zwoegt verder maar moet op het einde Christina nog laten voorgaan. Puur op karakter loopt ze deze 
wedstrijd uit! Ik heb me wat gespaard omdat met die nieuwe trailsloeffen liep toch 2X de Julien voorbij gelopen in 
een klim, voelt goed al kwam ik een eind na hem over de streep. Tom VD was eerste en Hans 3e Percy 30e Ik 
1.37’u Karin 1.47’u, Linda 1.53’u 

15 november 2015 “1/2 marathon Kasterlee” Met Karin om 08.30u richting Kasterlee vertrokken. Om 10u start, 
praktisch heel het parcours wind (stevig) op kop gehad, behalve in t bos - zware wedstrijd! Karin 2u9min, ik 2u16 
- achteraf spaghetti in de tent gegeten - volgend jaar toch weer meedoen! 

28 november 2015 “Natuurlopen Lier 10 Miles” Met Linda naar Lier, Karin heeft wegens een opgelopen 
kwetsuur op training dinsdag moeten afhaken. Prima loopweertje en veel volk na het inlopen rustig vertrokken en 
er een stevige extensieve loop van gemaakt de laatste kmtrs nog ruime reserves en niks moe bij aankomst 
1.17’u. Linda heeft ook een super goeie wedstrijd gelopen met 1.31u een sterke tijd na aankomst ook helemaal 
niet leeg gelopen en bij gelijkaardige omstandigheden en wat minder wind kan ze een tijd lopen binnen de 1.30u 
Beiden heel tevreden van onze wedstrijd en in december breken we records ;-))) 

19 december 2015 “Natuurlopen Lier 10 Miles” Met Linda (verkouden) Emmie en Karin naar Lier. Immens lang 
aangeschoven aan de doorgang op de ring. Toch op tijd om Emmie in te schrijven. Schitterend loopweer zacht 
vochtig en geen wind de verwachtingen zijn hoog gespannen zelf snel vertrokken maar de weerbots komt op 
kmtr 12 en van daar gaat het moeilijker toch nog dezelfde tijd van vorige keer gehaald. Ik 1.17u Karin 1.28u 
Emmie 1.30u en toch nog een heel goeie tijd voor de verkouden Linda 1.34u Iedereen tevreden terug naar huis. 

Dit was het dan weer wat ons betreft voor 2015. Laat 2016 zo succesvol zijn als het afgelopen jaar dat wensen 
we beiden van harte aan alle joggers. 

 

Linda en Jef 

Voor de statistieken; 

 Linda liep in 2015 gespreid over 156 activiteiten 2100km in 228 uren en verbrande 113 930 calorieën  

 Jef liep in 2015 gespreid over 226 activiteiten 2459km in 277 uren en verbrande 140 985 calorieën 


