
Imantsloop Reusel 2018 

Opeens was de lente daar.  En nog wel vandaag!   

En ja, voor de jeugdwedstrijden was dat een grote meevaller.  Het grasplein en het terras zat vol 

met lichtgeklede sportievelingen allerhande.  Onder hen ook veel jongeren in geel/blauw tenue 

van ARAC.  Ook Johan en Mario waren er met een aantal G-sporters.  Maar diegenen die om 

18h30 gingen lopen waren toch wel een beetje bevreesd van de eerste warmte.  Een groot 

verschil met vorig jaar toen het regende en koud was. 

3.3; 6.6 en10 km: 

Er was de mogelijkheid om 1, 2 of 3 rondjes van 3,3 km af te leggen.  Voor sommigen was dat al 

genoeg om allerlei redenen.  Een enkeling doet het effe rap zodat hij later niet meer moet gaan 

trainen.  Voor anderen ook wel zo snel mogelijk omdat 10 mijl iets te ver is op dit moment.  En 

nog anderen doen het rustig aan om er terug in te komen. Een 2de plaats was er voor Tinne Van 

Beek in de 10 km en een 5de voor Rhonda Derijnck.  Carolien Adriaensen liep 37 minuten rond 

op de 6.8 km wat toch niet mis is.  Pieter Hendrickx liep op kop na enkele kilometers maar ik 

vind hem niet in de uitslag. 

16 km: 

De “echten” doen natuurlijk de 10 mijl.  Vorig jaar hadden we veel “gelegenheidslopers” van 

den ARAC maar die waren er dit jaar niet meer bij.  Toch hadden we nog 12 afstandslopers die 

toch wel wat podiumplaatsen konden veroveren.  Een 2de plaats was er Kathleen Steemans.  In 

de leeftijdscategorie was er voor Bart Van Nijlen en Katrien Bruyninckx een 2de plaats en een 3de 

plaats voor Kim Steegen en Michel Meulemans. 

Ten opzichte van 2017 was er 6 minuten sneller voor Gerard O’Leary en daarmee was hij de 

enige die met het warme weer toch beter kon dan de regen van vorig jaar. 

Velen hadden last van de eerste warmte denk ik want de meesten liepen een stuk trager dan 

vorig jaar: Kathleen Steemans verloor 2 minuten.  Bart Van Nijlen, Rudy Goris, Kim Steegen 

verloren 3 minuten.  Maar dat is allemaal niet zo erg vergeleken met Katrien Bruyninckx die 

moest vechten om niet te wandelen en uiteindelijk 9 minuten langer liep dan in 2017!  Duidelijk 

geen goeie dag voor haar. 

 

 

 



Uitslagen: 

Naam Tijd Wegcup 
punten 

 Naam Tijd Wegcup 
punten 

Kathleen Steemans 1h09’46 20  Gerard O’Leary 1h04’16 20 

Kim Steegen 1h17’20 17  Bart Van Nijlen 1h06’10 17 

Katrien Bruyninckx 1h22’23 16  Danny Meeus 1h08’31 16 

Karine De Proost 1h31’41 15  Dominiek Hendrickx 1h10’41 15 

    Erik De Vocht 1h12’42 14 

    Rudy Goris 1h16’58 13 

    Michel Meulemans 1h18’55 12 

    Frank Vervecken 1h22’30 11 

    Herman Diels 1h34’20 10 

 

   

      



    

    

Sorry Kathleen, maar je was “te snel” voor mijn GSM’ke en daardoor kon ik je alleen maar van 

achter pakken.  Hier nog in gezelschap van de 1ste dame die ze nadien moest laten lopen. 

Roger Embrechts 


