
Ken-je-tempoloop Kasterlee 2021 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we  rond de hoge mouw in Kasterlee een goede training 

ingelast om binnenkort aan de crossen te beginnen.  Al die heuveltjes op en af kunnen de 

conditie wel omhoogbrengen. Het blijft een fantastisch gebied om te trainen en om een 

bezoekje te brengen aan de slapende reus die boven op de hoge mouw begraven ligt. 

  

Het was ideaal loopweer dus liepen de meesten zo snel ze konden.  Dat is dan ook wel het 

tempo dat je best kent en de bedoeling is nog altijd om zo dicht mogelijk tegen je geschatte tijd 

te zitten.  En de lopers worden er almaar beter in waardoor het altijd spannend is als Ronny de 

uitslag bekend maakt.   

Eerst de inloopronde die voor de meesten niet echt meer nodig is want er waren maar twee 

nieuwelingen bij.  Maar later zagen we dat zelfs Kasterleenaren die bijna dagelijks in de bossen 

lopen toch op automatische piloot gaan lopen en zo niet het juiste pad volgen.  Voor sommigen 

1 extra rondje van 2.4 km, voor anderen 2, 3 of 4. Met 4 middelgrote heuvels en 4 echte bergen 

per ronde werd er toch flink getraind.   

Voor de start nog wat nadenken en kijken wat de voorbije jaren werd gepresteerd om nu een zo 

betrouwbaar mogelijk eindresultaat op te geven.  Ben ik evengoed als vorige jaar (jaren)?  Of 

misschien wel beter? 

Er was dit jaar een klein omwegje ingebouwd om het wat moeilijker te maken.  Het verschil was 

maar 40 meter maar toch een beetje meer klimmen en een kort stukske afdalen.  Dat dan 

vermenigvuldigen met 2, 3 of 4 is toch al snel een half of heel minuutje meer.  Zo werd het toch 

weer wat gokken. 

Voor de jeugd die slechts 1 rondje tempo liepen was er nadien nog tijd om wat te lachen en te 

supporteren voor de afstandslopers die langer onderweg waren.  Zo was het voor iedereen leuk. 



   

   

    

 



   

   

   



   

Om alles snel en correct af te handelen hebben we al die jaren Staf als tijdopnemer en Ronny als 

computerdeskundige die met zijn programma op ne wip en ne flik de rangschikking opmaakt. 

 



Hier hebben we dan de 3 winnaars: Danny 3de, Noa 1ste, Siemen 2de. 

 

en de groepsfoto met allemaal blije gezichten 

 



 Geschatte tijd Aankomstijd Verschil % verschil 

     Te traag Te snel   

Noa Peeters 0:26:15 0:26:17 2"   0.13% 

Siemen Van Rooy 0:26:30 0:26:26   4" 0.25% 

Danny Hermans 0:52:00 0:51:51   9" 0.29% 

Marthe Meeus 0:25:47 0:25:57 10"   0.65% 

Bart Van Nijlen 0:52:00 0:51:24   36" 1.15% 

Leon Segers 0:42:00 0:41:26   34" 1.35% 

Niels Verhagen 0:46:00 0:45:14   46" 1.67% 

Michel Meulemans 0:57:13 0:56:06   1'07 1.95% 

Dick Van Rooy 0:52:49 0:54:02 1'13   2.30% 

Frans Smets 0:56:00 0:54:15   1'45 3.13% 

Lotte Verwaest 0:25:50 0:26:44 54"   3.48% 

May Timmermans 0:53:00 0:50:46   2'14 4.21% 

Frans Beyens 0:41:08 0:43:08 2'00   4.86% 

Dirk Simons 0:56:52 0:53:51   3'01 5.30% 

Kathleen Steemans 0:53:00 0:49:43   3'17 6.19% 

Dieter Verwaest 0:18:23 0:20:07 1'44   9.43% 

Lotte Van Heerewaarden 0:15:07 0:16:56 1'49   12.02% 

Liene Adriaensen 0:14:45 0:16:44 1'59   13.45% 

Lisa Vaes 0:16:00 0:17:23 1'23   14.90% 

Noor Adriaensen 0:16:00 0:17:23 1'23   14.90% 

Kato Vaes 0:17:20 0:20:03 2'43   15.67% 

 

Zoals je ziet waren de verschillen bij de eerste 4 heel miniem.  Met 10 seconden verschil kwam 

je al niet meer op het podium!   Marthe dacht onderweg dat ze te snel aan het lopen was en 

heeft zich bewust of onbewust een beetje ingehouden maar dat had ze niet mogen doen want 

zo werd ze vierde.  Dick die voor de eerste keer deelnam vond het heel zwaar maar had er toch 

veel plezier in.  Zeker voor hem niet de laatste keer.  Zijn zoon heeft wel geluk gehad om bij de 

eerste deelname direct in de prijzen te vallen.  Bart had een beetje verkeerd gelopen en is dan 

teruggekeerd maar hij had beter nog 50 meter verder verkeerd gelopen want nu had hij 36 

seconden over.  Ook Leon was er dicht bij en had een half minuutje over bij de meet.  Niels liep 

denk ik het snelst van allemaal en bleef ook nog minder dan 1 minuut onder zijn geschatte tijd. 

Lisa en Noor die vorig jaar de grote beker wonnen waren zondag bij de laatsten.  In 2020 liepen 

ze 15’03 en nu 17’23 dus hadden ze het een heel stukske rustiger gedaan. 

Hopelijk zijn we volgend jaar met meer lopers voor deze gezellige training en zo leren de oudjes 

ook nog wat jongeren kennen en andersom. 

Staf en Roger 


