Herentals-Tielen 2021
Eindelijk nog eens een “echte” wedstrijd! Samen vertrekken en om ter eerst aankomen!
Wat een lekker gevoel!
Voor het eerst sinds heel lange tijd was er eens geen “vrij” vertrek maar allen verzamelen achter
de startlijn met de hele bende, zonder gezichtsmasker en zonder anderhalve meter afstand.
Wat hebben we dat gemist. Gelukkig werd deze wedstrijd verplaatst van juni naar september
waardoor dit weer kon. Een bijkomend voordeel was dat er in juni sommige delen van het
duinenlandschap tussen Herentals en Lichtaart niet mogen belopen worden door menselijke
tweevoeters en we dus nu een nieuw parkoers kregen met meer hoogtemeters en meer natuur
en ook wel meer los zand. Een “echter” trail! Er kon gekozen worden tussen 12, 17 en 25 km.
Onze geel-blauwe ploeg telde weer veel deelnemers met ook enkele oranjelopers. Geen
Holland supporters maar Retie-trail fanaten die nog wat reclame maakten voor hun wedstrijd
van eind oktober (er zijn enkele ontbrekende ARAC-ers op de foto).

Eerst 6 minuten met de trein (met mondmasker). Dan kort nadien 76 lopers op de 12 en 81 op
de 17 km van start. In’t begin Kathleen als 1ste dame maar na half wedstrijd kwam een jonge
freule (in het blauw) haar voorbij en zij zou 2 minuten weglopen, dus was ze beter.

Dan was het een tijdje wachten op Rudy met kort daarachter Leon die Anja in de steek liet!
Van je vrienden moet je het hebben!

Niet alleen vrienden laten mekaar aanmodderen, ook getrouwden lopen hun wederhelft
verloren als ze de kans hebben. Frans gaf May 17 minuten aan haar broek. Nadien kwam ook
nog Herman maar die liep zo traag dat hij niet op de foto staat. Het liep van geen kanten.
Tussendoor liepen ook de 12 km-lopers af en toe samen op het 17 km parkoers. Onze nieuwe
aanwinst Luc Holthof liep nog in grijze T-shirt dus was ik te laat voor een foto. Hanne in haar
helgekleurd oranje kon ik niet missen.

Aan de finish was Kathleen mooi 2de en kon zo op het podium!

De 25 km
Als je van een Kempische trail mag spreken dan is dit er zeker ene. Vooral de eerste 5
kilometers in Herentals waren heel zwaar. Kort na de start moesten de lopers over de vroegere
skiberg! Echt geen molshoop hoor. Nadien nog wat beklimmingen in de buurt van den
toeristentoren en voor velen was dan het beste er al af alhoewel er nog 20 kilometers volgden.
Nick liep snel op de 2de plaats samen met nummer 3. Op het einde kon hij toch nog wat
versnellen en zo op 1 minuut van de eerste mooi 2 de eindigen. Weeral een knalprestatie.

Een kwartierke later liep Dominiek die nog niet helemaal fit was na zijn succesvolle marathon in
Antwerpen. Ook had hij terug wat pijn aan zijn middenvoetbeentjes.
Hij liep wel een beetje rapper dan Bart die wel zijn loopmaten van onderweg achter zich liet.
Een beetje verder kwam dan Danny Hermans die een goei marathontempo liep en dus niet
buiten adem arriveerde.

Dan was het weer een tijdje wachten en de volgende was Erik. Die liep een beetje op reserve
maar had het wel naar zijn zin. Als laatste ARAC-er kwam Benny wat mij wel verraste maar hij
had zich in het begin opgeblazen en het was nu wachten op het einde.

Uitslagen;
12 km: 76 aankomers
Loper
Luc Holthof
Hanne Van de Sande
Jeanne Versteynen

Tijd
1h10’53
1h14’19
1h26’40

Plaats
23
30
71

Tijd
1h19’07
1h27’55
1h28’29
1h29’41
1h36’06
1h53’58
2h11’28

Plaats
7 (2de dame)
23
25
29
45
70
76

Tijd
1h39’23
1h54’52
1h56’49
2h03’59
2h15’10
2h19’35

Plaats
2
17
18
29
47
51

17 km: 81 aankomers
Loper
Kathleen Steemans
Rudy Goris
Leon Segers
Anja Meeus
Frans Beyens
May Timmermans
Herman Diels

25 km: 91 aankomers
Loper
Nick Smans
Dominiek Hendrickx
Bart Van Nijlen
Danny Hermans
Erik De Vocht
Benny Tops

Na de wedstrijd konden we nog rustig nakaarten en applaudisseren voor Kathleen en Nick op
het podium. Het deed goed om nog eens in groep samen te zijn.
Roger Embrechts

