Kasterlee 14 november 2021

Na 1 jaar onderbreking werd de halve en hele marathon van Kasterlee weer een “normale” wedstrijd.
Allen samen vertrekken en om ter eerst aankomen! Zo moet dat. Door de gelaatsmaskers voor en na is
het wel niet helemaal normaal maar het lopen tenminste wel.
42.2 km
Wij hadden dit jaar 5 lopers op de hele wat wel veel is: Bart Van Nijlen, Danny Hermans, Nick Smans,
Benny Tops en Luc Van Wetering. Allemaal hadden ze wel een reden om door de modder te ploegen.
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Bart: 2 weken voordien Covid positief waarna een week isolatie volgde en misschien een
verzwakte conditie? Maar de marathon in Kasterlee missen dan moet hij eerst in een doodskist
liggen denk ik.
Danny: na zijn succesvolle heuvelmarathon in Nederland was er nog genoeg goesting om het nog
eens over te doen.
Nick: een van zijn doelen toen hij bij ons in de club kwam was een “goede” marathon van
Kasterlee lopen. Door de afgelasting vorig jaar was het nu het moment. Eigenlijk kwam het niet
goed aan want hij heeft al een heel druk najaar gehad met veel lange wedstrijden maar de
goesting was er zeker. Wel grote paniek in Vlimmeren want 7 dagen voordien was zijn vrouw
“positief”. Gewoonlijk is dat een goei teken maar niet als het om Covid gaat. Nick heeft zelf 3
keer getest maar gelukkig altijd “negatief”. Of hij er nadeel van heeft ondervonden is moeilijk te
zeggen maar hij was al heel blij om mee te kunnen doen.
Benny: voor de eerste keer aan de start van een “echte” marathon. Hij deed al wel enkele lange
trails maar dat is toch iets anders. Dan kan je af en toe eens wandelen als het bergop gaat. Nu
moet je blijven lopen. Eigenlijk was zijn doel de natuurmarathon van Antwerpen linkeroever 2
weken later maar die werd afgelast omwille van Covid-19.
Luc: voor hem een gewone karwei want hij is er altijd bij in Kasterlee. Tegenwoordig boven de 4
uur maar hij doet het nog altijd graag.

De eerste ronde dan is alles “om te lachen” en dat zie je ook wel aan de gezichten. (rode borstnummers
zijn halve marathonlopers, blauwe borstnummers zijn marathonlopers).

Bart na 6 km

Danny na 12 km

Benny na 3 km

Nick na 7 km (met Joris Van Gool)

Nick vertrok iets te snel wat natuurlijk komt omdat er veel halve marathonlopers het tempo
opdrijven. Na 3 kilometer (van 3’20 tot 3’40/km) was hij dan ook aan het hijgen en verbood ik
hem om nog kilometers te lopen onder de 3’45 om zich te sparen voor de 2de ronde. Zeker ook
omdat het eerste deel van de toer gemakkelijker is dan het tweede deel. Op dat moment liep hij

samen met Joren Leysen op de 2de en 3de plaats op de marathon. Joren trok heel de tijd het
tempo op en Nick moest hem laten gaan om boven de 3’45 te blijven. Na 10 km werd Nick
ingehaald door 2 andere marathonners maar 5 kilometer verder hadden die hun beste pijlen
verschoten en liep Nick alleen 2 minuten achter Joren. Wel tamelijk zeker van de 3 de plaats. En
dan ineens verrassing want daar strompelde Joren op 37 km, kompleet leeg, aanpikken kon niet
meer. Het tempo bij Nick was intussen ook gezakt naar minder dan 15 per uur maar hij kon het
wel houden en werd prachtig 2de op 15 minuten van de winnaar en 3 minuten voor de 3 de. Een
goei prestatie in Kasterlee was al heel het jaar één van zijn hoofddoelen en hij had het gedaan!

Podium mannen marathon: Nick Smans, Rik Thys, Joren Leysen

Wat verder naar achter had Bart zich koest gehouden omdat hij zeker wilde finishen en niet wist wat die
Covid besmetting met zijn lichaam gedaan had. Daardoor liep hij een stuk trager dan gewoonlijk en was
zijn doel om onder de 3uur30 aan te komen. Naar het einde toe voelde hij dat er nog overschot was en
probeerde hij toch te versnellen. Op 4 kilometer van het einde vertelde ik hem dat Danny 1 minuut voor
hem was en Bart trok nog eens door. Na de lus naar het Goor vertelde ik dan aan Danny dat Bart achter
hem aan het jagen was dus hadden ze allebei reden om door te zetten. Intussen had Bart nog 20
seconden goed gemaakt. Op het einde hield Danny nog 4 seconden over en moest Bart toch 5 minuten
bekomen van de inspanning. Maar beiden toch dik tevreden.
Voor Benny was het moeilijk om zijn eerste marathon in Kasterlee te lopen. Bij een test 3 dagen ervoor
liep hij 3 km in 12 minuten dus tegen 15 per uur. Dit komt neer op een marathon in 3uur20. Maar dat is
een tijd voor een vlakke marathon naar niet voor het geploeter in de modder en de Kastelse heuvels.
Het idee was om te lopen tegen 12 per uur en dan onderweg te zien. De eerste ronde lukte dat aardig

maar nadien begon het parkoers toch tegen te werken. Benny liep al een hele tijd “tegen” de krampen
aan en rond 35 kilometers aan den hoge mouw was het zover. Lopen ging niet meer dus een stukske
stappen. Dan weer wat lopen en bij de betonberg (heuvel 3) waren de krampen er weer. Gelukkig lukte
het na 100 meter wandelen toch weer en de laatste 2 km kon er weer gelopen worden. De les is dat de
marathon in Kasterlee lopen alleen kan als je ook regelmatig op de heuveltjes getraind hebt. Anders
weten uw spieren niet wat ze moeten doen na 3 uur samentrekken. Waarschijnlijk zal Benny op
maandag en dinsdag nog wel voelen wat hij gedaan heeft.

Nick na 38 km

Danny na 38 km toen hij nog niet wist dat Bart aan het komen was

Bart na 38 km op jacht naar Danny.

Benny na 27 km toen alles nog goed liep

21 km
Op den halve hadden we 8 deelnemers: May Timmermans, Katrien Bruyninckx, Hanne Van de Sande,
Kathleen Steemans, Leon Segers, Erik De Vocht, Frans Beyens en Herman Diels. Geen winnaarsdoelen
maar een podiumplaats voor Kathleen en enkele eersten in de leeftijdscategorie zouden wel kunnen.
Voor anderen was deelnemen en goed aankomen al genoeg en was de tijd minder belangrijk. Wel was
het voor de meesten de eerste 21 km van het jaar omdat er zo weinig wedstrijden zijn geweest.
Kathleen kwam als eerste ARAC-ster door maar moest toch 3 vrouwen laten voorgaan en dus geen
podium dit jaar. Voor haar is 21 km ook wel heeeeel lang! Omdat ze niet zoveel langere trainingen doet.

Kathleen na 5 km, na 12 km en na 18 km. 3 keer “al zwevend”. Zou die de grond wel geraakt hebben?

Dan kwam Erik die weer op niveau is gevolgd door Katrien die na een spierscheur aan het opbouwen is
en die Leon een kleine 100 meter voorbleef.

Erik na 3 km

Katrien na 6 km

Leon na 3 km

10 minuten later kwam Frans en die moest 20 minuten wachten op May. Hanne kwam daartussen ook
nog aan maar die heb ik gemist omdat ze niet in de gekende geel/blauwe kleuren liep. Voor haar was de
21 km ook weeral lang geleden. Herman geraakte niet tot aan de eindmeet.

Frans na 3 km

De fanfare vrachtwagen met leuke deuntjes op de 17-19 km

Als ik de uitslagen van de laatste jaren bekijk zijn er toch wel wat besluiten te trekken. Alhoewel je moet
oppassen met tijden te vergelijken want sommige jaren is het parkoers beter beloopbaar dan andere
jaren. Dit jaar ging het nog buiten het stuk naast de ark van Noë dat heel vettig was.
Jaar
2017
2018
2019
2021

Kathleen
1h38
1h32
1h33

Katrien
1h41
1h45
1h48

May
2h04
2h11
2h18

Frans
1h59
1h59
1h58

Leon
1h46
1h48
1h48

Katrien en May bollen achteruit en Kathleen, Frans en Leon blijven stil staan wat op 4 jaar tijd voor de 2
heren toch een prestatie is. Als het volgend jaar eens droog wordt kunnen zij misschien nog wel iets
sneller!
Uitslag: marathon 174 aangekomen, ½ marathon 771 aangekomen.
Loper
Nick
Danny
Bart
Benny
Luc

Tijd
2h53’24
3h24’25
3h24’29
3h52’03
4h27’50

Plaats
2
26
27
74
146

Plaats in categorie
1 M35
3M45
1M55
14M45
9M60

Kathleen
Erik
Katrien
Leon
Frans
Hanne
May

1h38’11
1h43’38
1h48’15
1h48’36
1h58’22
2h07’58
2h18’32

132
195
243
257
417
561
662

1V40
5M55
3V35
6M60 (geen 75+)
16M60
22V40
6V55

Alles samen een mooie klassieker met veel ARAC-lopers en onderweg veel ARAC-supporters.
Roger Embrechts

