
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!  



  

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 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. 
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