Maartse buien op de halve marathon van Hapert 2019
Na enkele zeer zonnige en warme weken in februari kwamen de maartse buien. Dit jaar wel
“echte” strontdagen met veel wind, stortregen en hagel en droevige binnendagen. En ja, te
slecht om een hond door te jagen, dus zag je alleen lopers op straat ter voorbereiding van de
een of andere loopwedstrijd. In onze groep waren er vijf die de zon gingen zoeken in Barcelona
en er terwijl de marathon mee pakten. Voor 10 anderen was het doel de halve marathon van
Hapert. Reeds enkele jaren een topper met een sterk deelnemersveld en dikwijls ook goede
tijden. Het is daarbij lekker lopen in de natuur naar Reusel toe en door de bossen terug naar
Hapert.
Het begon heel dreigend met massieve wolkenmassa’s die niet veel goeds voorspelden. Vorig
jaar was het hier bitter koud en nu viel de temperatuur wel mee maar wisten de lopers niet
hoeveel regen of hagel ze zouden moeten verduren. Het ene moment kwam de zon even
piepen en een minuutje later ging precies de wereld vergaan.

Het begin, wat ook het einde zou worden, was het minste mooi. Draaien en keren tussen de
huizen van het centrum, maar na ene kilometer liepen ze Hapert uit en kreeg de wind vrij spel.
Het was dus de boodschap om in een groepke te gaan hangen en wat te schuilen. Niet zo
moeilijk voor de “kleineren” (Kathleen, Ann, Leon,…..) maar niet zo vanzelfsprekend voor de
“groteren” (Michel, …..). Ergens half weg kwamen de lopers aan “den brandtoren” van Reusel.
Voor sommigen het moment om wat ballast over boord te gooien zodat ze nadien bevrijd
konden doorlopen en proberen de verloren tijd in te halen. Hier is het parkoers op zijn mooist
met enkele vennen en berkenbossen met hier en daar wat versleten sparren. Gelukkig waren er
meer van die sparren dan dat er van die lopers waren! Het merendeel oogde nog mooi (zie
foto’s).

Onze eerste in de koers was Bart Van Nijlen die de week voordien ook in Barcelona had gelopen.
Vandaag deed hij het een beetje ingehouden wat wel verstandig was. Kort nadien gevolgd door
Kathleen Steemans die sterk liep en al lachend aan een PR aan het werken was. Even verderop
liep Michel Vangeel die 3 weken voordien nog op de skilatten stond in Zweden voor de
Vassalopet.

Dan was het even wachten op Bart Bartels die we al een tijdje niet meer gezien hadden maar
die nu met wat extra kilo’s toch weer op dreef geraakt. Vlak daarop kwam Ann Geudens die een
tijdje gesukkeld had met een blessure en daardoor de versnellingen niet voluit mee kon doen
maar zij liep hier toch sterk en “zweefde” (zie foto) ook over het asfalt. Kort daarachter was het
de beurt aan Katrien Bruyninckx die niet veel goesting had maar buiten de laatste 3 kilometers
toch behoorlijk vooruit geraakte.

Dominiek Hendrickx was heel rustig vertrokken maar pakte op het einde nog juist Katrien bij de
lurven. Dan was het weer wat wachten op Rhonda Derijnck en Leon Segers die beiden een
pitstop hadden ingelast. In Reusel was het verschil 100 meter in het voordeel van Rhonda maar
daar liet Leon het niet bij en snelde op het einde zijn 15 jaar jongere collega toch nog voorbij.
Pakken wat ge kunt zal onze oudste gedacht hebben want binnen enkele jaren is er misschien
niets meer te pakken!

Dan was het even wachten en keerde ik de fiets naar de lopers toe. Ik passeerde de molen en
ging op zoek naar Karine De Proost die de 2 uur juist niet ging halen maar toch tevreden was
met de prestatie.

Na de douche was het wachten op de prijsuitreiking want er zaten wel enkele podiumplaatsen
in bij de leeftijdscategorieën. Kathleen, Rhonda en Bart behaalden alle drie de 2 de plaats met
bloemen en Ann viel juist naast het podium maar kreeg als 4 de in haar categorie toch ook een
omslag met wat Eurokes.

Weerom een mooie loopdag met op het einde veel gelukkige gezichten. Het weer was nog goed
mee gevallen met slechts 1 regenbui na 5 kilometer die maar 2 minuten duurde.
1 loper met een mooi PR (maar nog niet het eindpunt), 3 lopers met bloemen, 4 lopers met een
“briefke” en nog een aantal met een goed gevoel. Meer moet dat niet zijn voor een trainer op
de fiets die veel te warm was aangekleed als voorbereiding op alle erge dingen die niet
gekomen zijn.
Roger Embrechts

Uitslag Hapert ½ marathon:
Heren
Bart VN
Michel
Bart B
Dominiek
Leon

Tijd
1h26’01
1h33’00
1h38’37
1h41’39
1h45’33

Punten wegcup
20
17
16
15
14

Dames
Kathleen
Ann
Katrien
Rhonda
Karine

Tijd
1h28’44
1h38’59
1h41’40
1h45’55
2h01’08

Punten wegcup
20
17
16
15
14

