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Crosstrofee provincie Antwerpen 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op het einde van het veldloopseizoen de crosstrofee van de 

provincie Antwerpen uitgereikt aan benjamins, pupillen en miniemen. Om in aanmerking te 

komen, moet je aan minstens 6 veldlopen in de provincie Antwerpen deelgenomen hebben. 

De top 10 wordt gehuldigd. Dit jaar waren dit 6 ARACers. Zij kregen allemaal een T-shirt en 

een diploma. Noor en Thomas kregen eveneens een trofee omdat ze als eerste eindigden. 

Benjamins Noor Adriaensen (eerste) 

  Lisa Vaes (tiende) 

  Jelle Van Laer (derde) 

  Seppe Van Laer (negende)  

Pupillen Liene Adriaensen (derde) 

  Thomas Verdonck (eerste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/107 
Clubblad 2018-10 

Overzicht winterprestaties winter 2017-2018 

(Door een foutje op de redactie is dit overzicht niet verschenen in ons vorig clubblad. Sorry.) 
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GEUDENS en ZOON BVBA 
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2370 ARENDONK 

014/67 71 34 
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Sanitaire installaties 

Geschenken en huishoudartikelen 

Verdeler van flessengas (thuisbezorging) 

HUIS DAMEN – STOOPS 

Markt 9, 2471 Retie, 014/37 72 68 
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Overleden 

 
We namen afscheid van Frans Goris (ex-atleet en bestuurslid), Patrick Hagen (ex-trainer), 

Alfons Meeus, grootvader van Dieter Meeus  en van Johan Van Even, de schoonvader van 

Dirk Simons.  

 

Rik Peeters, ex-voorzitter van Arac, schreef deze tekst over Frans. 

 

  

Straks ga ik afscheid nemen van Frans. Een goede vriend waarmee ik zeer veel kilometers heb 

gelopen. 

Samen deden we in Retie aan allerhande sport via een medewerker van Bloso. 

Nadien kwamen we in contact met wijlen Bert Van Steenbergen en sloten we aan bij KSV 

Arendonk. Hier heeft Frans gedurende enkele jaren een bestuursfunctie bekleed. 

Samen met een groep veteranen namen we vooral deel aan vele veldlopen in de regio. Hij was 

een loper met talent en had een vlijmscherpe spurt in huis. 

Frans legde ook de eerste contacten tussen de atletiek in Arendonk en Benny Govaerts. 

Na de stichting van ARAC werd hij hulpjeugdtrainer. 

Amper twee jaar geleden verloor Frans zijn echtgenote Julien Smets. Onlangs nog zag ik 

hem en uit ons gesprek had ik de indruk dat hij het wel zwaar had maar hij had zeker de moed 

nog niet verloren. 

Het overlijdensbericht kwam ook voor mij zeer onverwacht. 

  

 Groetjes, 

Rik 

  

 Namens Arac wensen we familie en vrienden heel veel sterkte. 
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Imantsloop Reusel 2018 

Opeens was de lente daar.  En nog wel vandaag!   

En ja, voor de jeugdwedstrijden was dat een grote meevaller.  Het grasplein en het terras zat 

vol met lichtgeklede sportievelingen allerhande.  Onder hen ook veel jongeren in geel/blauw 

tenue van ARAC.  Ook Johan en Mario waren er met een aantal G-sporters.  Maar diegenen 

die om 18h30 gingen lopen waren toch wel een beetje bevreesd van de eerste warmte.  Een 

groot verschil met vorig jaar toen het regende en koud was. 

3.3; 6.6 en10 km: 

Er was de mogelijkheid om 1, 2 of 3 rondjes van 3,3 km af te leggen.  Voor sommigen was 

dat al genoeg om allerlei redenen.  Een enkeling doet het effe rap zodat hij later niet meer 

moet gaan trainen.  Voor anderen ook wel zo snel mogelijk omdat 10 mijl iets te ver is op dit 

moment.  En nog anderen doen het rustig aan om er terug in te komen. Een 2de plaats was er 

voor Tinne Van Beek in de 10 km en een 5de voor Rhonda Derijnck.  Carolien Adriaensen liep 

37 minuten rond op de 6.8 km wat toch niet mis is.  Pieter Hendrickx liep op kop na enkele 

kilometers maar ik vind hem niet in de uitslag. 

16 km: 

De “echten” doen natuurlijk de 10 mijl.  Vorig jaar hadden we veel “gelegenheidslopers” van 

den ARAC maar die waren er dit jaar niet meer bij.  Toch hadden we nog 12 afstandslopers 

die toch wel wat podiumplaatsen konden veroveren.  Een 2de plaats was er Kathleen 

Steemans.  In de leeftijdscategorie was er voor Bart Van Nijlen en Katrien Bruyninckx een 2de 

plaats en een 3de plaats voor Kim Steegen en Michel Meulemans. 

Ten opzichte van 2017 was er 6 minuten sneller voor Gerard O’Leary en daarmee was hij de 

enige die met het warme weer toch beter kon dan de regen van vorig jaar. 

Velen hadden last van de eerste warmte denk ik want de meesten liepen een stuk trager dan 

vorig jaar: Kathleen Steemans verloor 2 minuten.  Bart Van Nijlen, Rudy Goris, Kim Steegen 

verloren 3 minuten.  Maar dat is allemaal niet zo erg vergeleken met Katrien Bruyninckx die 

moest vechten om niet te wandelen en uiteindelijk 9 minuten langer liep dan in 2017!  

Duidelijk geen goeie dag voor haar. 
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Uitslagen: 

Naam Tijd Wegcup 

punten 

 Naam Tijd Wegcup 

punten 

Kathleen 

Steemans 

1h09’46 20  Gerard O’Leary 1h04’16 20 

Kim Steegen 1h17’20 17  Bart Van Nijlen 1h06’10 17 

Katrien 

Bruyninckx 

1h22’23 16  Danny Meeus 1h08’31 16 

Karine De Proost 1h31’41 15  Dominiek Hendrickx 1h10’41 15 

    Erik De Vocht 1h12’42 14 

    Rudy Goris 1h16’58 13 

    Michel Meulemans 1h18’55 12 

    Frank Vervecken 1h22’30 11 

    Herman Diels 1h34’20 10 
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Sorry Kathleen, maar je was “te snel” voor mijn GSM’ke en daardoor kon ik je alleen maar 

van achter pakken.  Hier nog in gezelschap van de 1ste dame die ze nadien moest laten lopen. 

Roger Embrechts 
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Clubkampioenschap jeugd 

 

Podium kangoeroe jongens 

 

 

Podium benjamin meisjes 
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Zilver en brons op het BK berglopen 
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Zilver voor Guy en brons voor Guy. Proficiat. 
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Als de boer passie preekt boer pas op je ganzen... 

Dit is een oud spreekwoord waarvan ik de inhoud nooit goed begrepen heb...tot gisteren op 

het BK Berglopen Malmedy... 

Na maanden van extra training op de heuveltjes van Kasterlee...was het gisteren de grote dag 

om te bewijzen wat er nog inzat in die oude knoken... 

Afspraak was...de verliezer zou de taart betalen met alles erop en eraan...Roger had al weken 

aangegeven dat hij gekwetst was waardoor er eindelijk mogelijkheden bestonden voor mij om 

een podiumplaats te bemachtigen...zou het dan toch lukken na 15 jaar ? ? De sfeer zat er goed 

in gedurende de heenreis naar Malmedy...tactisch plan werd zorgvuldig besproken als 

vrienden onder elkaar...tenslotte Roger was geen concurrent meer maar een supporter...dit 

werd echt geapprecieerd... 

Groot was onze verbazing wanneer Roger mee naar de kleedkamer ging en zich eveneens 

ging omkleden...hoe was dit nu mogelijk ? Twee oude ervaren ratten zoals ik en Guy Daneels 

laten zich beetnemen door die sluwe vos...ik zag de blozende wangen van de andere Guy al 

van kleur veranderen...mijn mond viel stil en ik kan U verzekeren dit gebeurt raar of 

zelden...Als de boer passie preekt boer pas op je ganzen... 

De start werd gegeven en ook Roger stond aan de start...achteraf maar voor 300 m...maar dit 

wisten we niet op dat moment... 

Over de wedstrijd laten we kort wezen...ik was de beste...gewoon van de kop vertrokken en 

blijven doorgaan...een beetje te vergelijken met Merckx in zijn tijd...van kop vertrokken en 

meer dan 5 min voor de tweede aankomen...gevolg was zilveren medaille in mijn 

categorie...over de vraag op hoeveel deelnemers en hoeveel van ARAC deden ermee...het is 

zoals Minister Vandeput in het parlement repliceerde...op zulke onnozele vragen wens ik niet 

te antwoorden...punt 

Guy ik hoop dat dit gestoef mij wordt vergeven...waarschijnlijk had U een mindere dag maar 

de bronzen medaille heeft veel goedgemaakt veronderstel ik...en in normale omstandigheden 

bent U beter... 

 

Roger ik kijk uit naar Uw nieuwe boek...als dit 

volstaat van dergelijke trukken  van de foor wens ik 

met plezier 32,5 € te spenderen... 

Ik moet ook toegeven dat ik zelden zulke lekkere 

taart heb mogen proeven...Roger graag het adres van 

deze bakker...een taart met alles erop en eraan...ook 

Staf Vandendungen en Lisette kunnen dit 

getuigen...was het nu die taart of de zoete 

overwinning ? 

 

Guy Bisschops zilveren medaille BK berglopen AC 

en Masters 2018 - het jaar waarin Roger zijn boek 

uitgaf en Guy Bisschops toetrad tot de galerij van de 

medaillewinnaars van het BK Berglopen 
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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 

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

Guy Daneels: 53’.. Brons. 17 punten wegcup 
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KBC BANK ARENDONK 

KBC Bank & Verzekering 

VRIJHEID 28 

2370 ARENDONK 

Tel : 014/68 92 00 

E-mail: arendonk@kbc.be 

mailto:arendonk@kbc.be
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Bart Belgisch kampioen 100 km 

 

Bart Van de Water werd in Beernem Belgisch kampioen 100 km bij de masters 55+ in 

8u38’30’’ 

Proficiat, Bart 
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Huldigingen algemene vergadering 
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Medailles behaald op kampioenschappen. 

2018 

Belgisch kampioenschap Indoor Masters   Gent   10/03/18 

2.Jeroen Martens  mas  hoog 

Provinciaal kampioenschap Indoor Masters   Gent   10/03/18 

1.Jeroen Martens  mas  hoog 

Belgisch kampioenschap Indoor   Gent   04/03/18 

1.Ruben Van  Looy  sch   800m 

Belgisch kampioenschap veldlopen   Brussel   25/02/18 

3.Thomas Verdonck  pup 

Vlaams kampioenschap veldlopen   Rotselaar   11/02/18 

2.Tomas Hendrickx  mas  (Mas A) 

Provinciaal kampioenschap veldlopen   Bornem   04/02/18 

1.Noor Adriaensen  ben 

1.Joppe Van Nooten  ben 

2.Thomas Verdonck  pup 

2.Eddy Oomen  mas  (Mas F) 

3.Liene Adriaensen  pup 

3.Marthe Meeus  sch 

Vlaams kampioenschap Indoor   Gent   21/01/18 

1.Ruben Van  Looy  sch   800m 

Provinciaal kampioenschap Indoor   Gent   07/01/18 

1.Ruben Van  Looy  sch   800m 

2.Kathy Nys  jun   400m 

3.Emmeline Aerts  jun   60m 

3.Marthe Meeus  sch   400m 
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3.Liene Jules Segers  sen   400m 

 

2017 

Noot: Belgische records 

Tomas Hendrickx  2000m steeple 6.04,47 (Zwevegem, 26/05/17) 

Tomas Hendrickx  3000m steeple 9.15,46 (Oordegem, 27/05/17) 

Provinciaal kampioenschap Indoor Jeugd   Hoboken   17/12/17 

1.Thomas Verdonck  ben   ver 

Belgisch kampioenschap Marathon   Eindhoven   08/10/17 

1.Johan Jacobs  mas  (Mas F) 

Provinciaal kampioenschap aflossing   Duffel   27/08/17 

2.Michiel Gijs  a.c.   4 x 400 

    Robbe Renders 

    Yoni Van Herck 

    Jonas Van Schoubroeck 

Provinciaal kampioenschap 10000m   Essen   08/07/17 

1.Tomas Hendrickx  mas  (mas A) 

Provinciaal kampioenschap jeugd   Brasschaat   24/06/17 

1.Thomas Verdonck  ben   600m 

3. Rens Van Heerewaarden pup  hockeybal 

3.Thomas Verdonck  ben   kogel 

Vlaams kampioenschap halve marathon   Torhout   16/06/17 

3.Bart Van Nijlen  mas  (mas D) 

Provinciaal kampioenschap meerkamp   Lier   05/06/17 

2. Thomas Verdonck  ben   4-kamp 
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Belgisch kampioenschap berglopen   Malmédy   20/05/17 

2.Roger Embrechts  mas 

Provinciaal kampioenschap Merksem   23/04/17 

3.Liene Jules Segers  a.c.  200m 

Vlaams kampioenschap marathon   Lier   26/03/17 

2.Bart Van Nijlen  mas  (mas D) 

Provinciaal kampioenschap marathon   Lier   26/03/17 

1.Bart Van Nijlen  mas  (mas D) 
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Foto’s algemene vergadering 
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Herentals-Tielen 

Onze meest succesvolle zomerse wedstrijd is ieder jaar de natuurloop tussen Herentals en 

Tielen.  Voorwaar geen “makkie”, maar door en over de Kempense heuvelrug in de bossen tot 

in Lichtaart en vanaf Achel was het wind van achter voor de laatste vlakke 4.4 km. 

Dit jaar was het ideaal loopweer en konden de tijden van vorig jaar gemakkelijk worden 

verbeterd.  Toen was het veel te heet om te lopen.  Sinds een vijftal jaar is er zowel een 14.3 

km als een “trail” van 22 km.  Die is een stuk zwaarder met veel meer heuvels wat het voor de 

specialisten alleen maar leuker maakt.  Zij vertrokken een uur vroeger waardoor de snelsten 

van de korte wedstrijd de traagsten van de lange wedstrijd konden inhalen. 

Op de 22 km hadden wij de winnaar van vorig jaar (Bart Van Nijlen) en nog 4 andere durvers 

die het allemaal voor de eerste keer gingen doen: Danny Hermans, Erik De Vocht, Michel 

Vangeel en Katrien Bruyninckx.  Zij waren allemaal zo’n anderhalf tot twee uur onderweg 

waarvan toch drie-vierden in de bossen, het los zand en de heuvels maar konden die afstand 

toch wel vlot de baas.  Katrien liep lang 2de maar moest tegen het einde toch wat vaart 

minderen maar eindigde mooi 3de dame wat voor haar toch weer een podiumplaats betekende.  

De Nederlandse winnares was wel 5 minuten sneller maar de 2de was maar 16 seconden voor 

dus was het toch nog spannend op het laatst.  Achter Katrien arriveerden nog 25 dames. 

Op de 14 km hadden we 12 “watjes” die al dikwijls met de trein naar Herentals zijn geweest 

en de weg terug al lopend ook wel kennen.  Gino Steemans liep in de voorste gelederen en 

moest maar 1’25 toegeven op de winnaar.  Ook Gerard O’Leary liep weer sterk met een 13de 

plaats en hij was bijna 5 minuten sneller dan vorig jaar.  De volgende was Frans Smets en 

Michel Meulemans was nog 100 meter voor Leon Segers die weer goed op dreef is na zijn 

knieperikelen van deze winter.  Als laatste “ARAC-heer” kwam Guy Bisschops over de meet 

na een tocht door het vagevuur.  Het liep van begin af aan vierkant en misschien miste hij de 

andere Guy en den Herman wel. 

Bij de dames hadden we ook 5 geel-blauwen.  Kathleen Steemans liep sterk en kwam op 4 

kilometer van het einde op de 2de positie.  Zij eindigde een grote minuut achter de winnares en 

had minder dan 100 meter op de 3de dus was het moeite doen tot op het einde.  Plek 6 en 7 

waren ook voor ARAC met Ann Geudens en Anja Meeus.  Dan was het even wachten en 

Karine De Proost passeerde May Timmermans kort voor het einde en zij bewees dat alles 

weer gesmeerd loopt.   

Met in totaal 17 ARAC-ers waren we weer goed vertegenwoordigd! 

Roger Embrechts 
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Onderweg hadden de inrichters 

interessante boodschappen voor de 

lopers om hen te motiveren. 

O.a. is het zo dat je je niet moe 

“moet” maken met lopen, je kan even 

goed kiezen om te gaan vissen! 

Ook was er een mededeling bij de 

voorlaatste berg die aangekondigd 

werd als “de laatste”.  Even verder bij 

de echt laatste berg stond dan de 

boodschap “oeps, eentje vergeten”. 

En ja, alle (?) lopers hadden de 

boodschapjes gelezen. 

Goed idee om even de 

loopongemakjes te vergeten! 
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Beker van Vlaanderen Dames AC Landelijke 2 B te Brasschaat 

 

 

 

 

 

 

 



36/107 
Clubblad 2018-10 

 

 

 

 

 

 



37/107 
Clubblad 2018-10 

 

 

 

 

 



38/107 
Clubblad 2018-10 

 

 

Oef, een namiddag sporten en een mooie 6de plaats voor Arac. Proficiat. 
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Loopschoenen 
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Bijscholing VAT, Runners Lab, Zwijndrecht September 2018. 

De winkel van loopschoenen die Jempi Wilsens startte in 1980 in Beveren is een groot bedrijf 

geworden.  Er werken ongeveer 100 personen in de 4 vestigingen in Vlaanderen en meer 

bepaald in Zwijndrecht, Paal-Beringen, Vilvoorde en Gent.  Het is een bedrijf geworden dat 

samen werkt met veel universiteiten, sportschoebedrijven en Olympische committees van 

over gans de wereld.  Op de voorbije Europese kampioenschappen waren er 30 finalisten die 

liepen op sportschoenen speciaal voor hen ontworpen in Paal waar het testlabo gevestigd is.  

Als je de namen hoort van atleten die de voorbije 30 jaar hier gepasseerd zijn voor individuële 

begeleiding dan val je achterover.  En niet alleen atletiekers maar ook voetballers, basketters, 

fietsers, tennissers, enzovoort. 

Het nieuwe wereldrecord op de marathon is gelopen op een schoen van hun lab en ook onze 

Europese kampioen op de marathon Koen Naert liep op een zool van Runners lab.  Nochtans 

is een speciale zool niet voor iedereen nodig.  Begin met een neutrale schoen en leg er zo 

nodig een aangepaste inlegzool in maar dit zou enkel nodig zijn voor zo’n 5% van de lopers.  

Vooral voor mensen met een holvoet.  De meeste Afrikaanse afstandslopers hebben 

platvoeten en zij lopen zonder problemen op een gewone schoen.  In de winkel van Runners 

lab wordt iedereen persoonlijk getest en bekeken.  Zij hebben ongeveer 120 modellen in huis 

waaruit de gespecializeerde verkopers kiezen naargelang het resultaat van een looptest 

waarbij ze de loper filmen langs achter maar ook over een drukplatform dat vooral informatie 

geeft over de afwikkeling van de voorvoet.  In de nabije toekomst zullen schoenen niet meer 

in de fabriek worden gemaakt maar ter plaatse worden “geprint” met een 3D printer.  Vanaf 

begin 2019 starten zij met deze techniek voor toplopers en de verwachting is dat rond 2025 de 

helft van de schoenen zo zullen gemaakt worden.  Eerst de voeten meten en dan de schoen 

maken op maat!  Op dit moment duurt het nog 8 minuten vooraleer zo’n schoen af is. 

 

 

 

Hoe de juiste loopschoen dragen? 
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• Ga naar een speciaalzaak met ervaren en goed opgeleide verkopers die een 

dynamische loopanalyse laten uitvoeren met een film van de voetafwikkeling en een 

afdruk met het drukplatform om de afwikkeling van de voorvoet te kennen. 

• Draag verschillende merken door elkaar (wel hetzelfde “type” schoen) 

• Al wie meer dan 3 keer per week loopt moet minstens 2 paar schoenen hebben omdat 

het herstel van het PVA in de binnenzool minstens 48 tot 72 uur nodig heeft na 

belasting.  Gebruik jouw schoenen dus niet dag na dag want dan gaan ze heel snel 

verslijten. 

• Draag het type schoen aangepast aan het soort training.  Een langzame duurloop 

vraagt een andere schoen dan een intervaltraining.  De voetafwikkeling verschilt bij 

verschillende loopsnelheden.  Voor snelle trainingen een soepele schoen, voor 

duurlopen een stevigere schoen. 

• Wanneer zijn schoenen versleten?  In de jaren 1990 hadden de meeste merken PU 

(polyurethaan) als materiaal voor de zool.  Daarmee kon je zo’n 1500 km lopen 

vooraleer ze versleten waren.  Nu hebben de schoenen PVA (polyvinylalcohol) als 

materiaal en dat is minder bestand tegen belasting.  Voor de meeste merken is de 

schoen versleten na zo’n 800 tot 1000 km lopen.  Nikes zijn minder stevig en gaan 

maar zo’n 600 km mee en Brooks zijn steviger en gaan zo’n 1200 km mee. 

• Wanneer weet je dat een schoen versleten is?   

o Druk met je duim op de zool van de voorvoet.  Bij een nieuwe schoen heb je 

veel weerstand, bij een oude schoen nog maar weinig.   

o Als de zool op de zijkant van achter weggesleten is. 

o Als de hielkap wegzakt. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Loop niet veel op spikes op harde ondergrond. 

• Elke atleet zou 1 x per week gedurende 20-25 minuten op zijn/haar blote voeten 

moeten lopen op gras om de voetspieren te ontwikkelen. 

https://www.bing.com/images/search?q=slijtage+van+loopschoenen&id=794D669DF1C3477C071F88472965226E050F79E8&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=slijtage+van+loopschoenen&id=6C92E4296DB35AE1DAC0986D4436B0E7B41D8131&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=slijtage+van+loopschoenen&id=A4616F055E6451388A1658C1EEFC9CF06A081F10&FORM=IQFRBA
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• Beter zo lang mogelijk op een “neutrale” schoen lopen zonder correctie.  Bij 5% van 

de lopers is de binnenkant van die schoen na 200-300 km doorgezakt.  Deze lopers 

hebben een schoen nodig die extreem proneren (naar binnen kantelen) tegen gaat.  

Eventueel is een hardere inlegzool al voldoende. 

 

 

• Steunzolen zijn enkel nodig bij holvoeten wat dikwijls de oorzaak is van 

rugproblemen. 

• Atleten met platvoeten hebben het minste blessures. 

• De grootste oorzaak van blessures is een beenlengteverschil. 

• Loopschoenen kunnen veel van kwaliteit verschillen alhoewel het model zogezegd 

gelijk is gebleven aan het vorige.  Zo wordt Nike Pegasus al 36 jaar gemaakt maar 

waren de schoenen van 2017 allemaal van mindere kwaliteit met heel slechte 

demping.  Je bent dus nooit zeker dat “hetzelfde” type ook voor jou goed zal zijn. 

• Wanneer is een speciale test noodzakelijk?  Enkel voor atleten met herhaaldelijk 

blessures.  Een 2D test kost ongeveer 200 Euro en een 3D test 300 Euro.  Nadien krijg 

je een verslag + raad om oefeningen te doen.  Best dat je een kiné of podoloog of 

dokter mee brengt. 

• Bij een gewone pastest van schoenen in de winkel van Runners Lab wordt er geen 

extra kost aangerekend maar krijg je wel de hulp van een kenner. 

 

Roger Embrechts 
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De Tien mijl van Malle 2018 

Dit jaar voor de eerste keer op de ARAC-wegcup was de 10 mijl van Malle. 

Met als start en aankomst het heel schilderachtige park van de Renesse met het kasteel en de 

vijvers.  Met het mooie zonnige weer een prachtige locatie.   

Toch niet veel geel-blauwen aan de start.  Erik De Vocht en Frans Beyens bij de heren en 

Rhonda Derijnck, May Timmermans en Karine De Proost bij de dames. 

Er moesten 3 rondjes worden afgelegd van telkens 5.3 km.  Meestal in de bossen en lanen 

over onverharde wegen waarvan nogal wat aangestampte kiezelwegen wat niet leuk om te 

lopen is.   Maar de bomen maakten veel goed want nu kon er in de schaduw worden gelopen 

wat bij 25 graden toch leuk is. 

Voor Erik was er weinig ARAC-concurrentie.  Daar achter was er eerst Rhonda maar na een 

pitsstop kwam Frans er voor.  May en Karine liepen de eerste kilometers samen maar Karine 

had een te hoge hartslag en na 5 kilometer was stoppen dan ook het beste wat ze kon doen. 

Toch wel een mooie loop en misschien volgend jaar meer ARAC-ers? 

Roger Embrechts 

Uitslag: 

Loper Tijd ARAC wegcup punten 

Erik De Vocht 1h11’10 20 

Frans Beyens 1h23’25 17 

Rhonda Derijnck 1h24’06 20 

May Timmermans 1h30’30 17 

Karine De Proost - - 
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 NIEUW ADRES 

Hoge Mauw  460  

2370 Arendonk  

Tel. : 014/67 84 81 

Fax : 014/67 07 25 

E-mail : info@tegelsvanbergen.be 

mailto:info@tegelsvanbergen.be


47/107 
Clubblad 2018-10 

 



48/107 
Clubblad 2018-10 

Uitslag Dwars door Oud-Turnhout   22 juni 2018     

1216 deelnemers 

5 km heren                                             

1.   17.59   Stein Schoonvliet 

2.   18.12   Jarne Renders 

3.   18.23   Mario Verreyt 

10 km heren 

1.   33.21   Bert Nietvelt 

2.   34.14   Joris Van Gool 

3.   35.30   Dries Borstlap 

15 km heren 

1.  51.21   Gino Steemans 

2.  51.14   Nick Smans 

3.  54.19   Stef Berrens 

 

5 km dames 

1.  20.37   Evelyn Bosch 

2.  21.16   Yinthe Keuppens 

3.  22.04   Annemie Wens 

10 km dames 

1.  43.15   Monique Reniers 

2.  43.25   An Geudens 

3.  43.46   Anja Meeus 

15 km dames 

1.  1.17.24   Ines Royaux 

2.  1.18.27   Christel Verberght 

3.  1.29.25   Kathleen Ooms 
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Dwars door Oud-Turnhout : 1216 deelnemers. 

Na een tropische periode was het op de traditionele DDOT-vrijdag eindelijk iets minder 

warm.  De organisatoren konden dan ook tevreden zijn want dit was aangenaam loopweer.  

Omdat op De Hoogt de bouw van de tweede sporthal reeds begonnen was, moest de start- en 

finishzone lichtjes aangepast worden. De talrijke toeschouwers zagen meer dan 1200 

deelnemers aan de inschrijvingstafel passeren. Meedoen was hier belangrijker dan winnen en 

de allerkleinsten bereikten de aankomst met een glimlach die boekdelen sprak. De grote massa 

nam de start voor 5, 10 of 15 km. Er waren opvallend veel jongeren die zich aan de 5 km 

waagden. Het is indrukwekkend als je de grote groep atleten voorbij ziet lopen. Oud-Turnhout en 

omgeving liet weer zien dat sporten voor hen belangrijk is.  

De wandelaars en de Nordic-walkers konden ondertussen op weg voor 4 of 8 km door voor een 

aantal mensen een onbekend stukje Liereman. 

De cheque voor de groep met de meeste deelnemers ging naar Basisschool Delta uit Oud-

Turnhout. Sportpromotie, ook uit Oud-Turnhout, strandde op de tweede plaats.  

Voor volgend jaar is voor de 36ste editie op vrijdag 21 juni. Noteer die datum alvast in je agenda. 

 

Uitslag Dwars door Oud-Turnhout   22 juni 2018     

5 km heren                                             

1.   17.59   Stein Schoonvliet 

2.   18.12   Jarne Renders 

3.   18.23   Mario Verreyt 

10 km heren 

1.   33.21   Bert Nietvelt 

2.   34.14   Joris Van Gool 

3.   35.30   Dries Borstlap 

15 km heren 

1.  51.21   Gino Steemans 

2.  51.14   Nick Smans 

3.  54.19   Stef Berrens 

 

5 km dames 

1.  20.37   Evelyn Bosch 

2.  21.16   Yinthe Keuppens 
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3.  22.04   Annemie Wens 

10 km dames 

1.  43.15   Monique Reniers 

2.  43.25   An Geudens 

3.  43.46   Anja Meeus 

15 km dames 

1.  1.17.24   Ines Royaux 

2.  1.18.27   Christel Verberght 

3.  1.29.25   Kathleen Ooms 
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Double Decathlon Delft 

In sportmiddens worden af en toe “zotte” dingen gedaan.  Nu moeten we oppassen met wat 

iemand anders doet als abnormaal te zien want misschien dat er ook een vijs los is als je een 

marathon wil lopen? En als een marathon nog niet gek genoeg is dan zeker wel de 100 km! 

Toch was mijn eerste reactie toen mijn zoon Paul Embrechts mij vertelde dat hij wilde 

deelnemen aan de 20-kamp van het wereldkampioenschap, een van “zo iets doet ge toch niet”.  

Maar hij houdt wel van af en toe eens gek te doen en dus heeft hij zich een paar maanden 

toegelegd op de korte afstanden van de atletiek.  Niet dat het voor hem allemaal onbekend is 

want als jeugdatleet heeft hij de meeste kampnummers wel eens geprobeerd.  Nadien tijdens 

zijn studies voor licentiaat lichamelijke opvoeding in Leuven moest hij ook wel alle nummers 

kennen en de meeste ook wel in praktijk omzetten.   

Als jeugdatleet bij ARAC waren zijn favoriete nummers de 800-1500 meter en het 

hoogspringen en speerwerpen.  Vanaf scholier werd de steeple zijn beste nummer.  Vanaf 18 

jaar werd het lopen bijzaak en ging hij duathlon en later triathlon doen wat nog steeds zijn 

sporten zijn nu hij 42 jaar is.  Dus waren de explosieve nummers van de dubbele tienkamp 

een speciale uitdaging met daarbij het polsstokspringen en het hamerslingeren want die 

dingen had hij nog nooit gedaan.  

Gelukkig had hij een vroegere ARAC-collega Serge De Smedt.  De oudere ARAC-ers zullen 

Serge nog wel kennen want hij heeft heel zijn jong leven 6 keer per week op de Heikant 

getraind met Herman Hooyberghs. Als tienkamper was hij vele jaren een Belgische topper.  

Serge neemt al 10 jaar deel aan de 20-kamp en kent dus het klappen van de zweep. Hij is op 

dit moment in de categorie 45-50 jaar dus waren ze eigenlijk geen concurrenten van elkaar. 

 

Foto 1: Paul en Serge aan de slag op de 3000 meter steeple. 

Wat is nu een 20 kamp?  Het zijn allemaal “normale” atletieknummers uitgezonderd 

misschien de 200 meter horden.  2 dagen achter elkaar worden er 10 nummers afgewerkt wat 

dus maakt dat er nooit veel recuperatietijd is want je moet van het ene naar het andere.  De 

eerste start op de eerste dag was om 8h30 en het einde was er om 20 uur.  De tweede dag 
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startte om 9 uur en eindigde ’s avonds om 21 uur.  Dus moet je tussenin altijd een beetje eten 

en drinken en proberen een korte tijd te rusten.  Want heel snel moet je je weer gaan 

opwarmen voor de volgende proef.  Er is meestal een afwisseling van snelle nummers met 

springnummers en een langere afstand.  Wat wel opvalt is het lage aantal deelnemers voor een 

wereldkampioenschap: 42 bij de heren en 11 bij de dames.  De dames hebben een dubbele 

zevenkamp wat het programma echt wel veel lichter maakt en hun langste loopafstand is 3000 

meter.  De heren kwamen van alle landen en de meesten kennen elkaar al jaren van deze 

wedstrijd.  De sfeer onder de atleten is dan ook heel joviaal en kameraadschappelijk.   

 

Foto 2: Paul en zijn concurrent Hiroshi op de 400 meter. 

1ste dag: Paul  Serge 

 Prestatie Punten  Prestatie Punten 

100 meter 14"04 394  12"69 693 

Verspringen 4m48 360  5m41 639 

200 m horden 33"88 404  30"23 677 

Kogelstoten 7m12 362  9m88 599 

5000 meter 17'31 704  22'49 285 

800 meter 2'16 520  2'32 635 

Hoogspringen 1m60 510  1m40 419 

400 meter 1'02 471  1'02 548 

Hamerslingeren 14m26 131  21m48 297 

3000 m steeple 10'27 888  14'31 413 

Totaal - 4988  - 5205 
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Foto 3: Paul over de horden tijdens de 3000 m steeple. 

2de dag: 

 Paul  Serge 

 Prestatie Punten  Prestatie Punten 

110 m horden 21"71 297   18"87 596 

Discus 20m18 314   28m40 548 

200 meter 30"05 333   27"50 573 

Polsstok 2m40 259   3m20 527 

3000 meter 10'18 723   13'15 333 

400 m horden 1'13 366   1'14 440 

Speer 36m52 437   25m70 301 

1500 meter 4'44 739   5'56 423 

Hinkstapsprong 8m78 197   9m65 368 

10000 meter 35'24 921   50'33 401 

Totaal - 4586  - 4510 
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Foto 4: Paul toont dat hij in een vroeger leven steepleloper geweest is. 

Als we de punten van de 2 dagen samen tellen dan had Paul 9574 punten en Serge 9715. Het 

is wel zo dat de puntentelling verschillend is voor de verschillende leeftijdscategorieën. Zo 

kan je zien dat Serge en Paul beiden 62 seconden nodig hadden voor de 400 meter maar dat 

Paul daarvoor 471 punten krijgt en Serge 548.  Nu was die 400 meter wel iets speciaals.  Op 

zaterdag zijn er 6 heel hevige regenbuien geweest.  Meestal slechts enkele minuten maar wel 

heel fel.  De piste heeft verschillende keren onder water gestaan.  En zo gebeurde ook 2 

minuten voor de start van de 400 meter.  Alle atleten die zich hadden opgewarmd stonden in 

de gietende regen te wachten om te starten en bij 18 graden is dat niet zo leuk.   

 

Foto 5: wachten in de regen op de start van de 400 meter. 

Nadat ze doornat en helemaal afgekoeld waren mochten ze dus van start.  In zo’n 

omstandigheden is een blessure nooit veraf. Op het einde van de eerste dag hadden de 

deelnemers dan ook al 4-5 keer andere kleren aangetrokken en was alles nat.  Gelukkig was 
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het de 2de dag iets beter met voor de middag af en toe zon maar nadien toch weer een beetje 

druilerige regen.  Zeer aangenaam om er een 10000 meter in te lopen maar als je moet 

polsstokspringen is er weinig plezier aan om op een natte mat terecht te komen.  

Op het einde kan men zich afvragen of het een goed idee was om hieraan mee te doen.  Vanaf 

de 200 meter voelde Paul een lichte verrekking aan de quadriceps en kon hij niet meer voluit 

bij de explosieve nummers.  Gelukkig kon het langere werk nog wel goed.  En ja voor veel 

atleten waren de langere nummers een hel.  Als je 3000 meter steeple moet gaan doen en elke 

keer in het water moet springen vanaf de balk wil dat zeggen 7 keer een onderkant douche en 

voor sommigen is dat bijna een volledig bad.  Ook de 5000 meter en zeker de afsluitende 

10000 meter was afzien.  Velen waren op het einde aan het wandelen want bij het lopen 

kwamen de krampen.  Alle deelnemers liepen samen de laatste ronde van de traagste 

deelnemer op de 10 kilometer en toen was het al na 21 uur en werd het donker.  Het toonde 

wel dat de deelnemers geen tegenstrevers waren maar 1 grote groep medestanders met als 

doel “aankomen”. 

 

Foto 6: de laatste ronde van de traagste deelnemer aan de 10000 meter. 

 

Paul zijn concurrent in zijn leeftijdscategorie was een Japanner en die werd 2 keer gedubbeld 

op de 5000 meter en 4 keer op de 10000 meter.  Maar omdat hij echt wel veel beter was op de 

kortere nummers had hij op het einde wel 900 punten meer en werd dus wereldkampioen voor 

Paul. 
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Paul had wel op 2 nummers het grootste aantal punten van de 2 dagen en dat was op de 

steeple (888 punten) en de 10000 meter (921 punten) en dat zijn nieuwe wereldrecords voor 

zijn leeftijdscategorie op deze afstanden gelopen tijdens een 20-kamp.  Zo bewees hij dat het 

langere werk zijn sterkste punt is.  

Het waren 2 lange maar leuke dagen met mooie prestaties maar ook met “gesukkel”.  Je moet 

echt wel “een-beetje-gek” zijn om daaraan mee te doen.  Maar men zegt dat gek zijn geen 

zeer doet, maar dat weet ik ook maar van horen zeggen! 

Roger Embrechts 
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Onze atleten als strip in Gazet van Antwerpen 
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Fabri Car NV 

Noyens Trucks, Geelsebaan 48, 2250 Olen 
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Dwars door Kasterlee: 21 juli 2018. In het teken van ROGER. 

Dit jaar was de natuurloop van Tielen naar Tielen voor mij een specialleke.  Ieder jaar verjaar ik wel 

op die nationale feestdag maar nu kwam er een 7 van voor en dat is toch nog wat anders dan een 6.  

Ik speelde al lang met de gedachte om dit keer eens niet te supporteren maar om zelf mee te doen.  

De voorbereiding was wel niet in orde met een verrekking van de kuitspier 2 maanden voordien.  

Gelukkig voelde ik de voorbije 4 weken niets meer en kon ik toch starten, zij het met de nodige 

voorzichtigheid. 

Waar ik vorig jaar in mijn verslag van dwars door Kasterlee nog schreef:  “Volgens de lopers zijn er in 

Kasterlee “bergen” maar daar geloof ik niet veel van”, moet ik nu toegeven dat na 10 kilometer 

wedstrijd de Kastelse duinen zwaarder zijn dan tijdens onze veertiendaagse training op diezelfde 

heuvels. 

Wedstrijden 

Op de 10 km hadden we 2 deelneemsters.  Monique Reniers had wat schrik van de 10 mijl omwille 

van de hitte en Katrijn Vloemans komt terug uit blessure en dus koos zij ook verstandig.  Monique 

liep 51’07 en Katrijn had er slechts 52’33 voor nodig wat zeer goed mee viel. 

De 10 mijl: Hier waren de meeste ARAC-ers voor gekomen en met 16 lopers liep er weer veel geel-

blauw rond.  Voor de start nog even poseren voor onze huisfotograaf Joris  (Marc Van Dyck en zijn 

vrouw Sonja Moelans ontbreken op de foto) 
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De eerste 7 kilometer zijn vlak en goed beloopbaar.  Er was een beetje los zand maar zeker niet 

ondoenbaar.  Voor mij zelf liepen de eerste 3 kilometer “van geen kanten” maar gelukkig beterde het 

nadien en later hoorde ik dat ik 3 minuten meer nodig had voor het eerste stuk dan mijn 

concurrenten Guy Bisschops en May Timmermans.  Terug aan de sporthal gekomen was precies gans 

ARAC present.  Misschien wel meer supporters dan lopers? De aanmoedigingen vlogen in het rond 

en de clubfotograaf (Joris) deed kwistig zijn werk zoals jullie zien. 

 

Op dat moment voor mij geen zorg want mijn enige doel was “goed en gezond” aankomen.  Daarom 

bleef ik bij elke drankpost rustig staan en dronk een bekertje energiedrank voor de reserve en nog 

een beker water voor den dorst.  We liepen dikwijls in de schaduw dus viel de temperatuur nogal 

mee. Vanaf dat we terug in de hoge Rielen kwamen begonnen de duintjes en kon ik regelmatig 

iemand inhalen wat altijd een goed gevoel geeft.  In totaal kon ik zo’n 15 lopers pakken die duidelijk 

niet goed waren voorbereid op de afstand of op de temperatuur.  Ook op de “Kastelse bergen” kon ik 

voetje voor voetje blijven lopen.  Dat gaat wel niet vlugger dan stappen maar het geeft wel 

voldoening.  Op een kleine 2 kilometer voor de aankomst zag ik plots een geel-blauw loperke 50 

meter voor mij.  Juist op km 15 kon ik May inhalen en onmiddellijk achter laten.  En dan op de laatste 

rechte lijn zag ik het oude ARAC T-shirt van Guy Bisschops 50 meter verderop.  En daar 50 meter voor 

was Frans Beyens gefinisht maar die had onderweg moeten wandelen omwille van pijn aan zijn knie.  

Dus kon ik tevreden zijn met mijn “prestatie”.  Ik was zonder kapot te zijn aangekomen en had niets 

gevoeld van mijn kuit.  Het is een goed gevoel om weer “loper” te zijn. 

 

 

Over wat de anderen gepresteerd hebben kan ik niet veel zeggen want ik heb het niet gezien.  Bart 

Van Nijlen die Gerard O’Leary klopt is een verrassing.  Beiden liepen een stuk sneller dan vorig jaar 

wat met deze hitte toch niet simpel was.  Voor Bart een mooi succes in zijn “hometown”.  Kathleen 
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Steemans had graag gewonnen na haar wegvergissing van vorig jaar.  Maar om Maria Vranckx te 

kloppen moet je vroeg opstaan en meer trainen dan 3-4 keer per week. 

Na een uitgebreide na-babbel en een lange douche viel het mij op dat er heel veel ARAC-ers 

verzameld waren op het terras.  Ook veel die niet hadden mee gelopen.  Even later wist ik waarom.  

Eerst mocht ik op het podium en kreeg een koffertje zware drank van de gemeente Kasterlee voor 

mijn 70ste verjaardag en omdat ik Tielense roots heb.  Maar de echte verrassing kwam nadien nadat 

Kathleen Steemans mee op het podium kwam en mij uitgebreid bedankte voor 20 jaar trainersschap. 

Een grote korf met mijn dagelijks voedsel (koeken) is voor mij de ideale cadeau, maar het kleine 

blauwe pakje met een T-shirt met mijn naam op was toch de max!  Als ik dan zag dat alle aanwezige 

ARAC-lopers hetzelfde T-shirt aan hadden van “Team Roger” werd het mij wel even te machtig en 

moest ik toch een paar tranen wegpinken. Een mooier cadeau heb ik nog nooit gekregen!  Heel hard 

bedankt aan iedereen. 
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Uitslagen: 

Heren  Dames* 

Naam Plaats Tijd Wegcup  Naam Plaats* Tijd Wegcup 

Bart 13 1h06’24 20  Kathleen 28** 1h13’27 20 

Gerard 15 1h07’07 17  Katrien 87 1h25’48 17 

Erik 42 1h17’16 16  May 164 1h41’00 16 

Rudy 63 1h22’36 15  Sonja 185 1h50’23 15 

Mario 67 1h22’54 14 

Marc 68 1h23’04 13 

Jef 69 1h23’10 12  

Leon *** 1h24 11   

Frans 153 1h39’36 10   

Guy 156 1h39’50 9 

Roger 160 1h40’08 8 

Akbar 184 1h50’07 7 

*: de dames zijn in hun categorie gerekend naargelang de plaats bij de heren en dames samen 

**: Kathleen was 2de dame (3 minuten achter Maria Vranckx en 3 minuten voor Elly Kerstens) 

***: Leon staat niet in de uitslag maar heeft wel degelijk mee gelopen en dat weer heel knap gedaan. 

Rudy is weer beter aan het lopen en Mario, Marc en Jef probeerden mekaar dood te doen en zij 

moesten wel vooruit want Leon zat op hun hielen. 

Als ik de vergelijking maak met 2017 dan is er voortuitgang voor: Bart: 4’29, Gerard: 2’35 en Rudy: 

4’12. 

En de klok tikte langer voor: Frans: 9’36, Katrien 7’57 en May: 6’52. 

Voor mij alleszins een heel leuke dag en ik hoop ook een beetje voor al diegenen die erbij waren. 

Roger Embrechts 

 

  



65/107 
Clubblad 2018-10 

Koning van Salomon Marathon Trail 

 

  

Zondag 6 mei ben ik op mijn eentje een marathon gaan lopen in Gulpen Nederland. (Limburg, 

dus met heuvels).  We stonden met ongeveer 450 lopers aan de start. Het was warm dus 

genoeg drinken onderweg was aangewezen. Aangezien er maar 2 bevoorradingen waren (op 

17,5 en 35) moesten we zorgen dat we zelf genoeg drinken meenamen. Mijn doel was om er 

een rustige lange duurloop van te maken dit in functie van de Mont Blanc Marathon op 1 juli. 

De race zelf bestond uit veel single tracks en holle wegen zoals gekend in die streek. Buiten 

het feit dat het ofwel bergop of bergaf was, heb ik volgens mij door 50 poortjes moeten lopen 

waarmee de weiden worden afgebakend om het vee binnen te houden.  Na 30 km begon ik de 

eerste lijken op te rapen die dachten dat ze zonder extra drinken toch het einde zouden halen. 

Aangezien het niet om een  officiële marathon ging heb ik niet 42,2 km moeten lopen maar 

stopte mijn teller op 43,6km met 1200 hoogtemeters . En als je hier niet op rekent zijn dat 

lange extra meters. 

Ik denk dat velen de warmte in combinatie met het hoogteverschil onderschat hadden want we 

zijn maar met 337 lopers geëindigd.  Met een 32ste plaats denk ik wel dat mijn basisconditie 

goed zit. Eindtijd op de 43,6 km was 4u16. 

 

PS: dit verslagje dient tevens ook als uitvlucht om de komende week iets rustiger te trainen. 

Gr Danny 
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Uitslag Pierenloop 
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Eindhoven, 14 oktober 2018 

Wat een mooie nazomer hebben we weer gehad! 

Maar dat heeft ook zo zijn nadelen, zeker als je een halve of hele marathon wil lopen.  In 

Eindhoven was het weer van dat.  18 graden om 10 uur en langzaam oplopend naar 26 graden 

om 16 uur.  Leuk voor de zeer talrijke supporters die hun Nederlandse openheid laten horen 

en applaudisseren onderweg wat de Belgen veel minder doen.  Sfeer is er zeker in Eindhoven 

en omdat de lopers hun voornaam op hun borst dragen worden de atleten ontelbare keren 

persoonlijk aangemoedigd. 

Hele marathon 

Slechts 1 deelnemer van ARAC op de hele en dat was Bart Van Nijlen.  Hij maakte kans op 

het podium bij de 55plus want deze marathon telde als Belgisch kampioenschap.  Op 

voorhand was het plan om 2h55 te lopen maar door het warme weer werd er juist voor de start 

toch maar afgesproken om geen risico’s te nemen en juist voor de ballon van 2h59 te blijven. 

Maar de goesting en de adrenaline besliste er anders over.  Bart kwam na 5 kilometer door in 

20’02 wat meer dan 1 minuut te snel was.  Eigenlijk een beginnersfout maar ook ervaren 

ratten laten zich soms vangen door een teveel aan energie.  Ook de 2de 5 km was nog 15 

seconden te snel.  Dan kwamen 10 km op het juiste tempo met een halve marathontijd in 

1h27’16.  Toen kwam de vermoeidheid en het verwachtte verval maar na 30 km kreeg Bart er 

weer goesting in en begon hij heel regelmatig lopers in te halen.  Dat doet een mens deugd en 

dus werd het lopen weer plezant.  In totaal verloor Bart in de 2de halve marathon slechts 2’25 

wat zeker nog binnen de perken is, vooral omdat het rond de middag toch al behoorlijk warm 

werd. 

Had de eerste 5 kilometer 1 minuutje trager geweest dan had hij zeker comfortabeler gelopen 

maar of hij sneller zou zijn aangekomen is moeilijk te zeggen.  Met zijn ervaring en zijn vele 

trainingskilometers valt hij op een marathon niet stil.  Uiteindelijk werd hij 4de bij de 55 plus 

en met 2h56’57 toch weer een heel knappe tijd.  Een gemiddelde snelheid van 14.31 km per 

uur is niet voor iedereen weg gelegd.  Aan zijn jonge ARAC-ploegmaten om het even goed of 

beter te doen.  2018 is voor Bart in ieder geval weer een prachtjaar geweest met veel mooie 

wedstrijden en overwinningen in zijn leeftijdscategorie.  Het moeten al knappe gasten zijn die 

hem willen kloppen.  Ik bedoel niet noodzakelijk “schoon mannen” maar wel “rappe en 

sterke”.  Als alleen het uitzicht zou tellen dan had Bart zeker concurrentie van een andere 

Kasterleenaar die zelfs boven de 60 is en er nog steeds goed uitzicht als hij niet loopt.  Want 

aan de loopsteil van den Bart kan hij zeker niet aan!  
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Bart Van Nijlen na ±25 km     en na ±37 km 

Halve marathon 

Ook hier slechts 1 deelnemer van ARAC en wel Akbar Haghi die zijn eerste 21 km ging 

lopen.  Hij is Iraniër en woont al enkele jaren in Retie waar hij in contact is gekomen met 

Willy Van de Pol tijdens de dagelijkse wandeling met de hond.  Akbar traint nu al meer dan 

een jaar met de groep mee en heeft langzaam zijn kilometers opgebouwd.  Op de training is 

hij in het eerste uur meestal aan de rappe kant maar valt hij nadien wat terug.  Maar de laatste 

maanden deed hij wat meer kilometers en kon je op training zien dat de conditie vooruit ging 
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en zijn uithouding veel verbeterde.  Zijn doel was om aan te komen rond 2 uur en de 

moeilijkheid zou zijn om hem niet te snel te laten starten. 

Maar Akbar liep heel verstandig en na ongeveer 8 km wedstrijd zag ik hem voor het eerst kort 

achter de ballon van de 2h05.  Hij was nog zo fris als een hoentje en liep vlot en welgezind.  

Regelmatig een slokske water deed deugd en als veel anderen begonnen te wandelen kon 

Akbar blijven lopen omdat hij goed voorbereid aan de start was gekomen.  Uiteindelijk 

finishte hij na 2h07’14 maar hij had zich zeker niet “kapot” gelopen en voor zijn eerste was 

het meer dan geslaagd.  Volgend jaar heeft hij nu een mooi doel om onder de 2 uur te lopen. 

 

 

Roger Embrechts 

Akbar 

Akbar 
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Ekiden Brussel 2018 

Door de positieve vertellingskes over de aflossingsmarathon in Brussel hadden we dit jaar 

weer 1 “nieuweling”.  Niet dat het een “start-to-run-joggerke” was.  Nee, nee, hij heeft al heel 

wat kilometers op de teller maar had nog nooit rond de Heizelse duinen en in het koning 

Boudewijnstadion gelopen.   

Toch hadden we dit jaar slechts 1 team van 6 lopers want velen hadden andere verplichtingen 

of amusementsvormen die de voorkeur genoten. Maar niet getreurd, ook met 6 kunnen we het 

aangenaam maken.  Het parkoers was zoals ieder jaar in de buurt van het Atomium en de 

heuveltjes blijven even hoog. 

 

 

 

 

Op het programma 6 keer lopen, ofwel 1 toerke ofwel 2.  Voor de 5 lopers die al hadden 

deelgenomen was het niet zo moeilijk om hun tijd goed in te schatten. Dit waren Bart Van 

Nijlen, Rudy Goris, Ann Geudens, May Timmermans en Karine De Proost.  Wat de 
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nieuweling zou presteren was iets moeilijker.  Op training loopt hij wel “vlot en soepel”, maar 

hier met de nodige stress en onder het oog van duizenden medelopers en kijkers en met hoge 

verwachtingen van zijn teamgenoten is het toch wat moeilijker.  Dus was het niet 

verwonderlijk dat Guy Bisschops minder stijlvol over de piste liep dan Usain Bolt.  Ik moet 

ook wel toegeven dat hij minder show en complimenten verkoopt dan de lange Jamaicaan. 

Toch probeerde ik hun prestatie in te schatten op voorhand.  Zie tabel met “verwachte tijd”.  

Wat zij uiteindelijk gepresteerd hebben kan je aflezen in de “gelopen tijd”.  Deze is slechts bij 

benadering juist want de tijden worden opgenomen bij het binnenlopen van de piste en bij het 

buitenlopen van de piste.  Tussenin is er dus 400 meter die niet gechronometreerd wordt voor 

de loper.  Aan 12 km per uur is dat wel ongeveer 2 minuten. 

Naam Km Verwachte 

tijd, minuten 

Gelopen 

tijd 

Verschil Punten 

wegcup 

Bisschops Guy 4.7 23 25’52 + 2’52 16 

Van Nijlen Bart 9.8 40 38’46 -1’14 20 

De Proost Karine 4.7 25 25’33 + 33” 16 

Goris Rudy 9.8 44 45’40 +1’40 17 

Timmermans May 4.7 25 25’12 +12” 17 

Geudens Ann 6.1 28 33’15 +5’15 20 

Ik had dus duidelijk de kwaliteiten van de nieuwkomer te hoog ingeschat.  Hij zal toch wat 

meer in Kasterlee op de bergskes moeten gaan trainen denk ik om aan de hoge eisen van de 

trainer te voldoen.  Bart bewees dat zijn conditie super is en dat hij in Eindhoven op het 

Belgisch kampioenschap marathon zeker niet zal teleurstellen.  May en Karine losten de 

verwachtingen in en toonden de Guy dat de dames op dit moment beter zijn dan de heren in 

“het achterste” groepke.  Rudy was iets trager dan ik had gedacht.  Met de tijd van Ann is er 

iets niet pluis denk ik.  Zij heeft gelopen aan 13 km per uur en dus klopt de afstand niet of de 

tijd niet.  In totaal was de eindtijd op de marathon 3h23 wat een 163ste plaats opleverde op 

1047 teams.Onze deelnemende lopers waren weer zeer enthousiast.  Hopelijk volgend jaar 

weer met meerdere teams zodat we tegen elkaar kunnen strijden.          Roger Embrechts 
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DDOT 2018 in FOTO’S 

 

Enkele van de vele seingevers. 

 

Inschrijven. 
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Samen op de foto. 

 

Opwarmen voor de start. 
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De laatste instructies : de start was verplaatst o.w.v. werken aan de sporthal. 

 

De eerste start : de 400 meter. 
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De laatste meters. 

 

De start van de 1000 meter. 
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De start van de jogging : meer dan 2000 sportieve benen. 

 

Wandelen of lopen : het was leuk. 
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De appeldames. 

 

Hartelijk dank aan al onze helpers : 

zonder jullie hulp kunnen we niet 

organiseren. 
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Ken-je-tempoloop 2018 

In oktober is het voor de atleten volop tijd om zich voor te bereiden op de komende crossen.  

Een goede manier daarvoor is de heuvels rond de hoge mouw van Kasterlee op en af te lopen.  

Als je dat mag doen op je eigen tempo dan is dat ook leuk voor iedereen, zowel voor jong en 

oud en crosser of geen crosser.  De weersvoorspellers hadden buien voorspeld maar gelukkig 

scheen de zon en was het ideaal loopweer.  Na de verkennende ronde met allen samen was het 

de bedoeling om je eigen tempo te kiezen en zo goed mogelijk je eindtijd in te schatten.  Om 

het nog wat moeilijker te maken moesten de scholieren, juniors en seniors in het begin van 

iedere ronde van 2.4 km 5 keer hun armspieren gebruiken om te pompen.  Iets wat voor deze 

gasten geen zware karwei is.  De “masters” werden hiervan vrijgesteld want het zou kunnen 

dat die nadien niet meer omhoog zouden kunnen.  In elke ronde waren er 4 heuvels en daarbij 

nog veel molshopen dus genoeg om er een stevige training van te maken. 

Spijtig dat er de laatste jaren niet veel lopers warm te maken zijn voor deze leuke 

voormiddag.  Dit jaar slechts 17 lopers die 1; 2; 3 of 4 rondjes afmaalden.  Nadien gaf Ronny 

Luyten alle data aan de computer die snel de uitslag berekende. Winnaars dit jaar waren Kim 

Severijns met haar kinderen Sjoerd en Fleur die met veel plezier 1 rondje gelopen en 

gewandeld hadden en slechts 4 seconden verwijderd waren van  hun geschatte tijd.   

Plaats Naam Geschatte tijd Gelopen tijd Verschil 

1 

Sjoerd Schellekens 

0:20:00 20'04 0.33% 

Fleur Schellekens 

Kim Severijns 

2 Luc De Kinderen 0:49:55 49'29 0.87% 

3 Karine De Proost 0:49:50 50'26 1.20% 

4 Peter Wijnen 0:30:30 31'02 1.75% 

5 Luc Segers 0:47:22 46'21 2.15% 

6 Jonas Van Schoubroek 0:54:09 52'53 2.34% 

7 Guy Daneels 0:48:37 50'28 3.81% 

8 Tinne Van Beek 0:48:50 46'40 4.44% 

9 Yirco Van Herck 0:53:06 49'57 5.93% 

10 Bjarne Vennekens 0:25:25 23'48 6.36% 

11 Danny Hermans 0:43:25 46'40 7.49% 

12 Jonas Verwaest 0:26:40 24'24 8.50% 

13 Siebe Verwaest 0:14:38 16'06 10.02% 

14 Sander Peeters 0:12:56 14'14 10.05% 

15 Kathy Nijs 0:14:23 16'29 14.60% 

 

We zien dat veel lopers heel goed hun tempo kunnen inschatten alhoewel de snelheid constant 

varieert door de bergskes.  Jonas liep dit jaar 14 seconden trager dan vorig jaar en Yirko liep 

3’09 sneller dan in 2017.  Peter is 32 seconden trager geworden.  Guy moet duidelijk dit jaar 

nog aan zijn wederopstanding werken want hij kwam 3’34 later over de meet dan vorig jaar. 
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Op de foto niets dan lachende gezichten na deze leuke zware training.  Hopelijk de start van 

een goed cross-seizoen. 

 

De grote wisseltrofee was bijna even groot als Sjoerd. 

Staf, Peter, Roger 
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Op 1 juni organiseerde ARAC een ATLETIEKAVOND met Drie sprekers. 

 

• Roger Embrechts, ex-marathonloper en 20 jaar trainer van de afstandslopers van 

ARAC 

• Dirk Baelus, triatleet en stichter en zaakvoerder 'Innerme Organic Sports Nutrition' 

• Dominiek Hendrickx, manueel therapeut-osteopaat, mede zaakvoerder van KINOS, 

vrijetijdsloper in voorbereiding op zijn eerste marathon 

Op het programma:  

• Voorstelling boek Marathontraining 

• Sport en natuurlijke voeding 

• Blessurepreventie bij duursporten 

Er waren zo’n 90 geinteresseerden opgedaagd wat toch wel een succes mag genoemd worden.  

Ongeveer de helft ARAC-ers maar ook bezoekers van gans de provincie Antwerpen. 

Dirk was blij om eindelijk eens in zijn geboortedorp Arendonk te kunnen presenteren. Hij 

beschreef zijn voedingsmiddelen die gebaseerd zijn op rijst en die zeker het etiket “gezond” 

verdienen. Vooral voor mensen met maag- en darmproblemen zouden zijn producten een 

goed alternatief zijn tijdens het sporten maar ook voor alledaagse consumptie. Zij vervangen 

vlees en andere belastende voedingsmiddelen. Zijn “gellekes” worden door veel sporters 

gebruikt omdat ze licht verteerbaar zijn en onmiddellijk werken. 

Roger presenteerde delen uit zijn boek over “Marathontraining”.  Veel ingewikkelde tabellen 

met stof voor trainers maar ook de gewone sporter die een marathon wil lopen kan nuttige 

informatie vinden in het boek.  Het is verkrijgbaar bij de uitgever Garant/Maklu 

(uitgeverij@garant.be of info@maklu.nl), maar ook in de boekenwinkel. 

Dominiek toonde aan dat veel overbelastingsblessures veroorzaakt worden door een 

verkeerde houding. Hierdoor gaan onderdelen wrijvingen veroorzaken op plaatsen waar dit 

niet mag.  De genezing wordt dan ook niet bekomen door een pijnstillende medicatie en rust, 

maar door oefeningen om de juiste lichaamshouding aan te nemen. Versterkende oefeningen 

zijn meestal nodig om een definitieve verbetering te bekomen.  Zeker een manier van 

behandelen die de volgende jaren veel gaat gebruikt worden in sportmiddens. 

 

Dan was er de uitreiking van de trofeeën voor de ARAC-wegcup van 2017.  De wegcup is 

een competitie tussen ARAC-leden die punten kunnen verdienen in 14 wegwedstrijden 

verdeeld over gans het jaar. Vooral bij de jongere dames was er een boeiende strijd tussen 

mailto:uitgeverij@garant.be
mailto:info@maklu.nl
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Katrien Bruyninckx en Kathleen Steemans.  Zij hadden beiden 5 eerste plaatsen maar Katrien 

had 8 deelnames en Kathleen slechts 6 waardoor Katrien overwinnaar werd. De winnaars 

konden fier hun prijs in ontvangst nemen. 
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Tijdens de pauze konden de aanwezigen Limburgse vlaaien eten ter gelegenheid van de nakende 

70ste verjaardag van Roger. 

 

 

Een gezellige en boeiende avond die onze club zeker goede reclame heeft bezorgd. 
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© Gazet van Antwerpen / www.gva.be 

Toptrainer is duidelijk: “Als je meer 
dan vier uur nodig hebt, loop je beter 
geen marathon” 

Gisteren om 18:21 door Eddy Meulemans 

OUD-TURNHOUT / ARENDONK - Bart De Wever (N-VA) liep vorige maand de Antwerp 

Marathon in 4 uur en 21 minuten, maar die prestatie van de Antwerpse 

burgemeester maakt Roger Embrechts (69), ex-marathonloper en trainer met 

veertig jaar ervaring, niet enthousiast. “Als je meer dan vier uur nodig hebt voor 

een marathon, doe je het beter niet”, zegt hij. 

Marathontraining. Zo luidt de eenvoudige titel van het nieuwste marathonboek dat op 1 juni wordt 

voorgesteld op de clubavond van atletiekclub Arac in Arendonk. Auteur Roger Embrechts (69) uit 

Oud- 

Turnhout, die al veertig jaar lid is van Arac, liep zelf 22 marathons, geeft al twintig jaar 

marathontraining bij Arac en is in Vlaanderen een autoriteit in het vak. 

Dit artikel is exclusief voor jou. 

Foto: BERT DE DEKEN 
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Zijn boek is een soort best of van alle oude en 

nieuwe trainingsmethodes. Zo verzamelde en 

analyseerde hij de trainingen van andere coaches en 

atleten in binnen- en buitenland, aangevuld met zijn 

eigen ervaring en inzichten bij Arac in Arendonk. Het 

resultaat is een complete marathonbijbel van 260 

pagina’s, met antwoorden op vragen als ‘Hoe stel ik 

een goed trainingsschema op?’ ‘Hoe kom ik als loper 

optimaal voorbereid aan de start?’ ‘En hoe kan ik 

gezond aankomen na 42,195 kilometer én een goede 

prestatie leveren?’ 

“Dit boek laat zien hoe enkele toppers het gedaan 

hebben, maar toont ook hoe een hardwerkende 

vrijetijdsloper zich kan voorbereiden”, zegt Saskia 

Hermans van Uitgeverij Garant. Het boek van Roger 

Embrechts bevat onder meer tien verschillende 

trainingsschema’s en belicht zowat alle aspecten van 

de marathontraining: van krachttraining tot rusten, 

interval en aantal kilometers per week. “Zodat lopers 

meer plezier beleven aan hun prestatie, met minder kans op blessures en teleurstelling”, zo lezen we 

op de achterflap  

Foto: ema van het boek. 

Eerst een start to run, daarna opbouwen naar 10 kilometer, dan een halve marathon en 

vervolgen de ultieme uitdaging: de marathon. Bent u blij met de nieuwe hype? 

Embrechts: Een marathon lopen is een fantastische ervaring, maar het belangrijkste is dat je 

kunt blijven lopen. Met plezier en zonder pijn. 

U kunt het weten, want u zit al veertig jaar in de stiel. 



88/107 
Clubblad 2018-10 

Zelf liep ik mijn eerste marathon op mijn 30ste, in 1979. Ik 

bereikte de finish na 2 uur en 58 minuten en eindigde 

daarmee 56ste, als allerlaatste. Het zegt veel. Toen stonden 

er maar 56 lopers aan de start. Vandaag trekken de 

marathons overal honderden of zelfs duizenden 

deelnemers. De tijden zijn duidelijk veranderd: ik was 

destijds de slechtste van alle lopers terwijl een marathontijd 

van onder de drie uur vandaag aanzien wordt als een 

topprestatie. 

Bart De Wever deed er vorige maand tijdens de 

Antwerp  

Marathon veel langer over: 4 uur en 21 minuten. 

Prinses Astrid had zelfs bijna zes uur nodig om de 

marathon van New York uit te lopen. Maar ze doen 

het toch maar mooi, niet? 

Ik gun ze allemaal hun geluk en trots. Toch raad ik zoiets 

niemand aan. Ik zeg altijd: als je meer dan vier uur nodig hebt voor een marathon, doe je het beter 

niet.
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Waarom niet? 

Omdat het betekent dat je te weinig getraind bent om 

zo’n lange afstand te lopen. Je lichaam kan dat niet aan. 

Vaak  

Roger Embrechts (links) liep zijn eerste marathon in 1979, lang 

voordat het een hype werd. Foto: rr 
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zie ik dat zulke lopers kort na hun marathon te kampen krijgen met tal van pees- en spierproblemen, 

waardoor ze ineens niet meer pijnvrij kunnen sporten en uiteindelijk stoppen met lopen: omdat er 

iets ‘gebroken’ is in hun lichaam. Vooral de knieën, kuit, scheenbeen en voeten zijn heel gevoelig 

voor overbelasting. Daarom is het beter om de lat niet zo hoog te leggen en wat minder te lopen: 10 

kilometer of maximaal een halve marathon. Zo kan je tenminste blijven sporten. Want dat is voor mij 

nog altijd het belangrijkste: dat je kan blijven lopen, met plezier en zonder pijn. 

Hoe kun je als loper het risico op blessures verkleinen? 

Eerst en vooral door goede schoenen te kopen, met een degelijke demping in de zool. Op sandalen 

kun je geen marathon lopen. Daarvoor ga je het best naar een speciaalzaak, want een goede 

loopschoen is afhankelijk van de bouw van je voet en is daardoor voor iedereen anders. De duurste 

modellen zijn niet per se de beste, maar ik geef je toch de raad om minstens 120 tot 130 euro uit te 

geven voor een paar schoenen. 

 
Foto: BERT DE DEKEN 

Nog tips? 

Ja, bouw rustig op. Je kunt pas aan een marathon beginnen te denken als je al minstens twee jaar 

loopt. Ook moet je zeker voldoende afwisseling inbouwen in je trainingen. In plaats van driemaal per 

week een uur te lopen, kies je beter voor drie verschillende trainingen: van een halfuur, een uur en 

anderhalfuur. 

Tien verschillende trainingsroosters staan er in uw boek, onder meer van bekende 

atleten van vroeger en nu, maar ook nieuwe schema’s die u zelf ontwikkeld hebt. Wat 

is het beste trainingsschema? 



91/107 
Clubblad 2018-10 

Dat hangt af van je niveau en het doel dat je voor ogen hebt. Wat zijn je fysieke capaciteiten? In 

welke tijd wil je finishen? 

Trainen voor een marathon is in veertig jaar 

fel veranderd? 

Nee. In wezen doen atleten vandaag nog altijd 

hetzelfde als in de jaren 70: in drie maanden tijd het 

trainingsvolume gestaag opbouwen van 50 kilometer 

naar 100 tot 120 kilometer per week. Alleen zijn er 

wat meer ‘getalletjes’ bijgekomen. Ik denk daarbij 

onder meer aan bloedanalyses tot lactaattesten. 

Foto: BERT DE DEKEN 

In uw boek benadrukt u ook het belang van 

rust. Beter worden door te rusten, is uw 

devies. 

Van rusten alleen ga je natuurlijk niet beter worden, maar als je veel traint, moet je ook veel rusten. Het is pas 

tijdens je periode van rust dat je conditie verbetert. Vandaar ook dat je je langste duurtraining, van 35 

kilometer, het best drie weken voor de marathon plant. Het heeft geen zin om keihard te blijven trainen tot 

vlak voor de grote dag, want dan sta je onvoldoende fris aan de start. 

In de laatste week schrijft u zeven dagen platte rust voor? 

Nee, want dan sta je met loden benen aan de start. Mijn advies is om in de laatste week nog drie 

rustige duurlopen te doen en de dag voor de wedstrijd nog een halfuurtje los te lopen. 

Ook belangrijk: goed eten en drinken. 

Streng diëten hoeft niet. Wie zich voorbereidt op de marathon, gaat vanzelf wel gezond eten. In de 

laatste drie dagen moet je zeker ook voldoende koolhydraten opnemen: brood, pasta of 

aardappelen, maar geen frieten uiteraard. Op de dag zelf eet je drie uur voor de start enkele witte 

boterhammen met honing of confituur. Hoeveel? Genoeg, maar niet speciaal meer dan anders. Ook 

voldoende drinken is belangrijk, tot anderhalf uur voor de start. Daarna best niet meer, want anders 

ga je tijdens de wedstrijd moeten stoppen om te plassen. Vlak voor de start kun je wel opnieuw 

water of sportdrank drinken, want dat vocht geraakt nog wel in de maag, maar loopt niet meer 

verder omlaag naar de blaas: je kunt het onderweg nog uitzweten. 

De ultieme bekroning van al die harde 

trainingsarbeid is de marathon zelf, maar de uitslag 

is voor u zelden een verrassing omdat u een 

formule ontwikkeld hebt waarmee u heel precies de 

looptijd van uw atleten kunt voorspellen. 

Twee weken voor de marathon laat ik mijn atleten een ‘3 

kilometer-test’ uitvoeren, waarbij ze 3.000 meter het volle 

pond geven. Door je chrono op de 3.000 meter te  
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Foto: BERT DE 

DEKEN vermenigvuldigen met een factor 16,7 kom je uit op je marathontijd. Het 
is een heel betrouwbare berekeningswijze  

die ik doorheen de jaren ontwikkeld en verfijnd heb op basis van formules van andere trainers en 

wetenschappers, met gegevens van meer dan tweehonderd bekende en onbekende topsporters en 

recreatieve lopers, onder wie ook heel wat atleten van onze eigen club in Arendonk. 

Het boek ‘Marathontraining’ van Roger Embrechts is uitgegeven bij Uitgeverij Garant, telt 

260 pagina’s, kost 32 euro en is te koop in de gewone boekhandel en via webshop. 

Bereken zelf uw eigen marathontijd 

Op één minuut na kan de ervaren looptrainer Roger Embrechts voorspellen in welke chrono u de 

marathon gaat lopen, op voorwaarde uiteraard dat u het vooropgestelde trainingsschema gevolgd 

hebt. Het enige wat hij moet weten, is uw tijd op de 3.000 meter, 10 kilometer of een halve 

marathon. 

Roger Embrechts ontwikkelde zijn wiskundige 

formule door jarenlang vakliteratuur van trainers en 

wetenschappers te bestuderen en te vergelijken met 

trainingsgegevens en resultaten van meer dan 

tweehonderd profatleten en vrijetijdslopers, onder 

wie ook tientallen leden van zijn eigen atletiekclub in 

Arendonk. “Mijn berekeningsmethode is intussen zo 

verfijnd en uitvoerig getest dat mijn  

voorspellingen altijd heel dicht bij de waarheid liggen. Het is echt wel een betrouwbare formule”, 

zegt hij zelf. 

Foto: BERT DE DEKEN 

Hoe de auteur van Marathontraining daarbij te werk 

gaat? “Veertien dagen voor de wedstrijd doe je een ‘3 kilometer-test’: 3.000 meter lopen, zo hard je 

kan”, zegt Roger. “Ik meet je looptijd op deze korte afstand en vermenigvuldig die met een 

welbepaalde factor en zo kom ik uit op je marathontijd. Een van onze clubleden liep vorige maand de 

Antwerp Marathon. Zelf had ze zich tot doel gesteld om in 3 uur en 30 minuten te finishen. Twee 

weken voordien wist ik al, op basis van haar ‘3 kilometer-test’, dat ze die tijd net niet zou halen. Ze 

strandde uiteindelijk op… 3.32 uur, exact wat ik voorspeld had.” 

Om de marathon in 3.30 uur af te leggen, moet u volgens de wiskundige formule van Roger 3 

kilometer kunnen lopen in 12 minuten en 35 seconden. Of: 10 kilometer in 46 minuten. Nog 

eenvoudiger is de omrekening van een halve naar een hele marathon: gewoon met een factor 2,1 

vermenigvuldigen. Met andere woorden: 1.40 uur op de halve marathon geeft een marathontijd van 

3.30 uur. Hieronder nog enkele andere cijfervoorbeelden. 

* Marathontijd van 2.30 uur: voor wie 3 kilometer kan lopen in 9 minuten, 

10 kilometer in 32 minuten of een halve marathon in 1.11 uur. 
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* Marathontijd van 3.00 uur: voor wie 3 

kilometer kan lopen in 10 minuten en 50 seconden, 10 

kilometer in 39 minuten of een halve marathon in 1.25 uur. 

* Marathontijd van 3.15 uur: voor wie 3 

kilometer kan lopen in 11 minuten 45 seconden, 10 

kilometer in 42 minuten of een halve marathon in 1.33 uur. 

* Marathontijd van 3.30 uur: voor wie 3 

kilometer  Foto: BERT DE DEKEN kan lopen in 12 minuten en 35 seconden, 10 

kilometer in 46 minuten of een halve marathon in 1.40 uur. 

* Marathontijd van 3.45 uur: voor wie 3 kilometer kan lopen in 13 minuten 

en 30 seconden, 10 kilometer in 49 minuten of een halve marathon in 1.47 uur. 

* Marathontijd van 4.00 uur: voor wie 3 kilometer kan lopen in 14 minuten 

en 20 seconden, 10 kilometer in 53 minuten en een halve marathon in 1 uur en 54 

minuten. 

 GAZET VAN ANTWERPEN GAZET VAN 

ANTWERPEN 

 DONDERDAG 17 MEI 2018 DONDERDAG 17 MEI 2018 

ARENDONK, OUD-TURNHOUT  

Toptrainer met veertig jaar ervaring pleit in boek voor gezond trainen met maximaal rendement 

 

KEMPEN 21 

 
K 

20 KEMPEN 
K 
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Ruben Van Looy op de Memorial 

 

 

Aangename verrassing op de Memorial : Ruben Van Looy in  positie twee op 150 meter van 

de finish op de 1000 meter. 
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Kreta 2018 

Beste lopers, 

Op 7 oktober 2018 heb ik de halve marathon in Kreta gelopen. Het was een heel avontuur, 

want door allerlei gesukkel, dat al heel lang duurt, heb ik me niet goed kunnen voorbereiden. 

Maar op zondag de 7de was het dus toch zover: 21 km lopen op Kreta, door olijfboomgaarden 

en wijngaarden. Er is superveel reliëf, maar gelukkig was de ondergrond goed. Op zaterdag 

hadden we nummers afgehaald op het centrale plein van ‘Heraklion’. Wel lang moeten 

zoeken, want Grieks verstaan we niet en kunnen we ook niet lezen. Heraklion (Iraklion) is de 

hoofdstad van Kreta. Super druk, groot, vol volk en met heel veel auto’s en weinig 

parkeerplaatsen. Na een hele tijd pijlen volgen met ‘Central Parking’, daarbij kronkelend door 

nauwe straatjes, bergop en bergaf, moesten we onze autosleutels afgeven, en onze auto ‘werd’ 

geparkeerd in een betaalparking waar je anders niet zou durven binnenrijden. Daarna hebben 

we de start gezocht, zo’n 30 km daarvandaan, in Arkalochori in een speciaal gebouwd 

‘expositiecentrum’ in de vorm van een amfitheater. Zondags op tijd vertrekken, en dan zou 

het wel goedkomen.  

 

Er waren verschillend afstanden: eerst vertrokken 350 lopers voor 10 km. Na 25 min was 

onze start: 21km, en na 5 km kwamen we de lopers van de 10 tegen, die 5 km moesten 

klimmen in de tegenrichting, om terug in het stadion te raken. En toen van de halve marathon 

bijna iedereen aangekomen was, vertrokken nog 1500 lopers voor een rondje van 5 km . Zó 

moet je dat doen als je veel ambiance wil en veel supporters! 

 

 Heel het amfitheater zat op den duur vol, en toen werden we getrakteerd op een optreden van 

Griekse dansers en danseressen. Heel leuk, zeker met de life-(Griekse) music erbij ! En 

daarna werd pas het ‘podium’ gedaan. Iedere loper die aankwam van de 21 kreeg een 
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medaille: een stenen schoen van asics. En ook de 1ste  van de elke categorie een stenen schoen 

(handmade) van Asics, wèl schadelijk voor in de valies, want direct een kilootje meer… 

 

Het lopen zelf: ik had 2 weken voor vertrek nog nieuwe zooltjes laten maken, waar ik eerst 2 

weken aan moest wennen, voor ik ermee mócht lopen. En met de oude schoenen lopen was 

ook geen optie, dus ik heb het een beetje gecombineerd: 5, of 7 of 9 km trainen met oude of 

nieuwe combinatie van schoenen en zolen. Ik was vooral goed uitgerust aan de start, en wist 

niet of het zou lukken. Maar na 21 km ‘genieten’ ben ik wel aangekomen: 2u 07!  

 

Zo moe ben ik al lang niet meer geweest na het lopen, en ook minstens 3 dagen heel stijf 

achteraf, maar dat komt zeker door al die bergen! (240 hoogtemeters) Ik vond het toch een 
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leuke ervaring. Gelukkig hadden we achteraf ook nog tijd om van de andere aspecten van 

Kreta te genieten: Grieks eten, de natuur, het mooie weer, en vooral een weekje vakantie… 

 

Rhonda Derijnck 
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Ruben Van Looy : verzamelaar van gouden medailles 

 

Ruben nam dit jaar deel aan 6 kampioenschappen en 

behaalde ……. 6 keer goud.  

 
 Provinciaal  kampioen indoor 800m 2018 

 

 Vlaams kampioen indoor 800m 2018 

 

 Belgisch kampioen indoor 800m 2018 

 

 Vlaams kampioen outdoor 800m 2018 

 

 Provinciaal kampioen aflossing 4 x 800m 2018 

 

 Belgisch kampioen outdoor 800m 2018 
 

 

Podium BK outdoor 
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Ruben in actie 
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Bestprestaties zomer 2018 
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