
Belgisch kampioenschap berglopen 2018 

Zoals ieder jaar reden we ook nu weer naar Malmédy voor het Belgisch kampioenschap 

berglopen.  Dit jaar maar een heel beperkte groep van 3 “ouw venten”: Guy Daneels hoort tot 

de categorie masters M60 en Guy Bisschops en ik zelf (Roger Embrechts) zitten nog een klasse 

hoger. 

Dit jaar geen modder of schuifachtige dingen maar lekker droog en goed beloop- of 

bewandelbaar.  Want ja, berglopen in Malmédy is soms ook proberen snel te wandelen.  Ik heb 

de laatste tijd niet veel gelopen door een verrekking in de kuit en wilde toch de 2 Guy’s 

aanporren om hun best te doen.  Dus ging ik gewoon mijn nummer afhalen en maakte mij ook 

klaar om te starten. 

De eerste 100 meter liep ik naast hun maar daarna moest ik al achter blijven.  Maar ze moesten 

hun best blijven doen want zij wisten niet dat ik ging uitstappen na 300 meter.  Vanaf de eerste 

berg liep het al niet lekker voor de jongste Guy.  De oudste Guy had wel een goeie dag en 

fladderde de heuvels op en af.  Hij liep een knappe wedstrijd en werd daar dan na 15 jaar 

proberen eindelijk voor beloond met een medaille en een podiumplaats op een Belgisch 

kampioenschap.  Nadat hij eerst op plaats 3 stond en een bronzen medaille kreeg mocht hij 

daarna opschuiven naar plaats 2 en een zilveren medaille.  Voorwaar niet niks! 

Guy Daneels die 1 week vroeger tijdens de Kasterlee training vloog en de andere Guy er gewoon 

had afgelopen moest vechten om aan de meet te geraken maar werd ook beloond met een 

medaille.  Wel maar een bronzen wat toch wel een categorie minder is dan een zilveren! Maar 

voor de Turnhoutse Guy al wel medaille nummer 3 of 4 ? 

Dat ze nadien toch nog even goei “maten” zijn bewijzen de foto’s! 

Omdat we met ons drieën een weddenschap hadden afgesloten konden we nadien nog taart 

eten samen met onze 2 supporters Lisette en Staf Vandendungen. 

Met 2 “echte” lopers en ene “foefelaar” naar ginder gereden en met 2 medailles naar huis 

gekomen!  Meer moet dat niet zijn. Daar willen we nog veel jaren voor naar de Ardennen rijden. 

Roger Embrechts 

Uitslag: 

Guy Bisschops: 50’.. Zilver. 20 punten wegcup 

Guy Daneels: 53’.. Brons. 17 punten wegcup 



   

 



 

 

 


