
Kasterlee halve en hele marathon, 2022 

 

Voor de 26ste keer werd de marathon van Kasterlee gelopen.  Met 231 hele en meer dan 900 halve 

lopers was het niet meer zoveel als voor Corona maar toch een heleboel natuurliefhebbers.  De 

laatste weken hebben we mooi en droog herfstweer en dus lag het parkoers er heel goed bij.  

Natuurlijk zijn er veel “molshopen” en een beetje los zand maar daarvoor doen ze het.   

Voor ARAC waren er dit jaar wel minder lopers dan enkele jaren geleden.   

Op de marathon hadden we Nick Smans en Bart Van Nijlen.  Nick ging proberen weer op het podium 

te geraken en voor Bart was vandaag aankomen voldoende want eerste Kasterleenaar kon niet meer. 

Op de halve ging Kathleen Steemans proberen ook nog eens een podiumplaats te bereiken.  Zij had 

een haas meegebracht, Danny Hermans.  En dan waren er ook nog Erik De Vocht, Hanne Van de 

Sande en May Timmermans en Guy Bisschops gingen strijden voor de laatste ARAC-plaats.  Guy ging 

ook nog proberen om zijn zoon Jan voor te blijven.  Jan was 10 jaar geleden een goede crossloper 

maar dat was meer dan 20 kilo geleden.  Voor May was het een speciale wedstrijd want zij was 1 

week voordien 65 geworden en deed dus nu mee als “full-timeprof”.  

De wedstrjid 

  

De Kastelse fanfare was de zon gaan 

halen.  Dus zat het ritme er al in 

voor er gestart werd. 



Onze eerste loper was Nick Smans maar toch was het lang wachten op hem want op de halve 

marathon was er heel veel kwaliteit, zowel bij de dames als bij de heren en die konden sneller 

vertrekken want zij moesten maar 1 rondje afleggen. 

  

Lekker lopen in het zonnetje bij een temperatuur van zo’n 10 graden, dus ideaal voor de marathon. 

 

Danny en Kathleen rond kilometer 7. 



 

Iets verderop volgde Erik  en nadien kwamen May en Guy 

  

Guy boog al het hoofd voor May want hij wist dat hij ze toch niet zou kunnen volgen. 

Onderweg was er veel volk door het lekker zonnetje en hoorde je regelmatig applaudisseren.  En dan 

waren er op veel plaatsen muzikanten die de boel opfleurden. 



  

 

Nick en Bart hadden het geluk dat zij van dat alles 2 keer konden genieten onderweg. 

Nick had de eerste ronde wat op reserve gelopen en begon als 5de aan de 2de ronde.  Op km 27 

haalde hij nummer 4 bij en op 5 km van het einde liep hij als 3de.  Veel overschot was er niet want op 

het einde had hij 40 seconden voorsprong en zelf iets meer dan 1 minuut achter nummer 2.  Bart 

Borghs als eerste was onbereikbaar. Nick liep 5 minuten sneller dan vorig jaar maar eindigde toch 1 

plaatsje verder op het podium.  Toch wel nog altijd een prachtprestatie om 2 jaar achter elkaar bij de 

eerste 3 te eindigen.  Bart liep 4 minuten sneller dan vorig jaar. 

Op de halve marathon was er ook een mogelijkheid voor Kathleen om gevierd te worden.  Zij liep 

met Danny 4 minuten sneller dan vorig jaar en werd wel 1ste in de 40Plus categorie maar 5 dames 

waren wel sneller in het algemeen.  Erik eindigde met 1u44 even snel als vorig jaar.  Hanne liep 8 

minuten sneller dan vorig jaar en was juist voor de 2 uur binnen.  May wilde tussen 2uur10 en 



2uur15 eindigen en deed dat ook en Guy had 4 en een halve minuut meer nodig maar hij bleef wel 

zijn zoon duidelijk voor. 

Dus uiteindelijk iedereen weer tevreden.  Dan was het lang wachten op het podium in een tent met 

veel lawaai (muziek) waardoor babbelen moeilijk was en dat is wat lopers doen na het lopen. 

 

Nick als 3de op het podium van de marathon. 

Uitslagen 

Afstand Loper Eindtijd 

Marathon Nick Smans 2 u 48’18 

Bart Van Nijlen 3 u 20’41 

Halve marathon Kathleen Steemans 1 u 34’41 

Danny Hermans 1 u 34’41 

Erik De Vocht 1 u 44’20 

Hanne Van de Sande 1 u 59’36 

May Timmermans 2 u 13’20 

Guy Bisschops 2 u 17’51 

 

Roger Embrechts 


