
Hapert, halve marathon 2018 

Op een ijskoude winterzondag met snijdende Noord-Oostenwind gingen onze ARAC-ers naar 

Hapert om er de halve marathon te lopen.  Reeds enkele jaren een klassieker voor ons omdat 

het een heel mooie is en daarbij nog dichtbij.  Men loopt eerst naar Bladel en door de bossen 

tot aan de Brandtoren in Reusel en dan over de fietspaden terug. 

Vandaag stond de wind op de terugweg in het nadeel en dat deed iedereen toch wel bibberen 

de laatste 4 kilometers.  Maar dat wil niet zeggen dat je niet kan lopen met bevroren handen 

maar het doet toch wel pijn. 

Van begin vertrok Gerard O’Leary als eerste van de club en hij liet al snel Bart Van Nijlen achter 

zich.  Bart heeft pas de marathon van Barcelona gelopen en liep dit jaar in Hapert 3 minuten 

trager dan vorig jaar.  Een beetje verder kwam Christophe Van Haute en kort daar achter 

Kathleen Steemans die begeleid werd door Franky Van Mechelen.  Enkele minuten laten kwam 

Dominiek Hendrickx die ook goed bezig is met zijn voorbereiding op de marathon in de herfst.  

Kort daarop gevolgd door Wim Verwaest die een half minuutje sneller liep dan in 2017.  De 

volgende was Katrien Bruyninckx die twee en een halve minuut sneller liep dan 1 jaar geleden. 

Nu volgden nog 3 ARAC-ers kort op mekaar.  Ann Geudens 1 minuutje achter Katrien, dan Jef 

Blockx die ook 1 minuut trager was dan in 2017.  Maar Jef, 1 minuut per jaar is zeker geen 

drama.  Als je zo voort doet dan kan je nog veel jaren lopen zonder verlegen te worden.  Weer 

een minuutje later kwam Hanne Van de Sande met bevroren handen over de streep.  Dan was 

het even wachten op Karine De Proost die het ook weer goed gehaald had. 

Mijn bedoeling was om van alle lopers onderweg een actiefoto te nemen maar mijn handen 

waren te koud en ik bibberde teveel om dat te doen.  Dus ben ik naar de aankomst gereden om 

op te warmen en heb de foto’s genomen na de koers.  Voor Christophe, Dominiek en Karine is 

dat zelfs niet gelukt waarvoor sorry. 



  

  



  

  



Allemaal knap gedaan met dit weer!  Het resultaat was 3 “omslagen” en 2 podiumplaatsen en 

eentje er juist naast.  Kathleen 2de bij de +35 en Bart 2de bij de +55 en Ann 4de. 

 

 



 

Naam Tijd Punten wegcup 

Gerard 1h24’03 20 

Bart 1h27’15 17 

Christophe 1h31’10 - 

Franky 1h33’14 16 

Kathleen 1h33’23 20 

Dominiek 1h36’05 15 

Wim 1h37’12 14 

Katrien 1h39’06 17 

Ann 1h40’12 16 

Jef 1h40’30 13 

Hanne 1h41’55 15 

Karine 2h01’13 14 

 

Groeten, 

Roger Embrechts 


