Bezoek aan de “slapende reus (in)”
Halve en hele marathon van Kasterlee 2018
Wat een mooi loopweer vandaag! Deze morgen scheen de zon al heel snel en er was weinig
wind. De thermometer gaf wel slechts 0 graden aan rond 8h30 en toch was iedereen tevreden.
En het had al 4 dagen niet meer geregend dus was er geen modder te bespeuren. Een groot
verschil met vorig jaar toen het tot een kwartierke voor de start nog regende wat velen al
onderkoeld maakte voor het vertrek. Dus niets dan lachende gezichten van de lopers en de
supporters. Want ook die moeten er zijn en er waren er weer veel die de ARAC-ers kwamen
aanmoedigen.
De wedstrijd in Kasterlee is ook wel iets speciaals. Er is altijd veel volk. Michel Van Geel
verzorgt ons altijd heel goed met een plaatsje in de tent en hij haalt daarbij nog de
startnummers op zodat onze lopers zich rustig kunnen voorbereiden. Voor de niet-lopers is het
ook altijd feest met lekkere minikoffiekoekjes en een bakkie warme koffie. Het parkoers is
prachtig als je houdt van variatie en kuitenbijters. Onderweg is er heel wat animatie die het
loopritme ondersteunen en even doet vergeten dat je aan het lopen bent. Er is voor elke wat
wils: folk, slagers, groot orkest, ne pijpenblazer (doedelzak), ….

Dan was er dit jaar een nieuwigheid. Zopas hebben de Kastelse bergen er een attraktie bij. Er is
een “reus” ontdekt op de hoge mouw. Men zegt (gazettepraat) dat het lichaam begraven is in
de berg en dat het hoofd bloot gelegd is. Met veel fantasie kan je er de afgeronde vorm in zien
van een “reusin”. En nu moesten de lopers een ommetje maken in het losse zand van de hoge
mouwtop. Ik betwijfel of er velen wisten voor wat die ijzeren vorm daar lag of wat het was.

De wedstrijden: De marathon
Onze vaste waarde is sinds enkele jaren Bart Van Nijlen die jaarlijks tussen de 5 en de 10 keer
zijn veters bindt voor een 42.2 km. Waarschijnlijk nog veel meer keren als training op deze
afstand maar dat telt nu niet mee. Hij begon tamelijk rustig en haalde na 13 km Gerard in en
liep zijn 2de halve marathon even snel als zijn eerste en kwam als 12de over de meet. Natuurlijk
was hij de eerste in zijn leeftijdscategorie en ook weeral 1ste van groot Kasterlee. Hij mocht dan
ook een paar keer op het podium voor bloemen en nog wat andere dingen. Ook nog een extra
keer omdat hij samen met 3 anderen alle 15 Kasterlee marathons heeft gelopen. (zie foto’s).
Onze andere vaste waarde op de marathon in Kasterlee is Luc Van Wetering. Hij traint wel veel
minder dan enkele jaren geleden wat resulteert in langere marathontijden maar hij is nog altijd
afgetraind en er graag bij.

Bart Van Nijlen triomfeert in zijn thuisdorp.
De halve marathon
Onze eerste man was Gerard O’Leary die 2 dagen voordien nog niet kon lopen omwille van pijn
aan zijn voet. Maar nu lukte het wel maar een goede wedstrijd werd het niet. Hij liep bijna 10
minuten langer dan in een gewone halve marathon. Kort achter hem kwam Kathleen Steemans
die van begin af aan op de 2de damesplaats liep en zoals verwacht Jolien Boonen niet kon
volgen. Toch knap van Kathleen om weer op het podium te staan met bloemen, een beker en
een omslag met centjes. Een minuutje later kwam Christophe Van Hautte die graag het ruwere
werk doet. Dan was het lang wachten op Rudy Goris die weer terug een redelijk niveau heeft.
De volgende was Leon Segers die zich altijd goed voelt tussen het jonge volk. In het begin liep
hij even samen met Rhonda Derijnck maar die moest toch nog heel wat minuten toegeven op
het einde. De volgende was Michel Vangeel die de laatste maanden niet zo veel getraind heeft.
Dan kwam onze 2de Kasterleenaar Guy Bisschops die zijn hoofd boog onderweg maar toch de
twee dames voorbleef namelijk May Timmermans en Karine De Proost.
Het was weer een mooie dag met veel tevreden lopers (zie foto’s) en blijgezinde supporters.
Roger Embrechts

Uitslagen:
Marathon: Ongeveer 43 km!
Bart Van Nijlen: 3h01’59, 1ste 55+, 1ste Kasterleenaar
Luc Van Wetering: 4h03’19
Halve marathon: Ongeveer 21.5 km!
Gerard O’Leary: 1h31’03
Kathleen Steemans: 1h32’20, 2de algemeen (zie foto), 1ste 35+
Christophe Van Hautte: 1h33’10
Rudy Goris: 1h41’20
Leon Segers: 1h45’39, 2de 60+ (maar hij is bijna 15 jaar “te oud”)
Rhonda Derijnck: 1h50’43, 1ste 55+
Michel Vangeel: 1h51’02
Guy Bisschops: 2h03’14
May Timmermans: 2h04’20
Karine De Proost: 2h10’12

