
Krawatenjogging Lille, 9 juni 2018 

Voor de eerste keer stond de Krawatenjogging op de ARAC-wegcup.  Op een warme 

zaterdagavond stonden 4 van onze heren en evenveel dames aan de start van de 12 km. 

In feite was het een echte natuurloop met veel los zand, nogal wat keitjes en ook door het gras 

en op kleine paadjes naast de netels.  Met 3 rondjes van 4 km was het in het begin moeilijk om 

de positie te bepalen want de 1 en 2 ronden liepen er ook tussendoor.  En toen de geel-blauwen 

de derde ronde liepen waren er nog veel die aan ronde 2 bezig waren.  Dus was het niet te zien 

dat één van onze dames op de eerste plaats liep.  Bij de heren was het de “normale” volgorde 

alhoewel Bart Van Nijlen heel weinig moest toegeven aan Gerard O’Leary.  Een beetje verder 

kwam Erik De Vocht en dan wat wachten op Frans Beyens die toch weer regelmatig aan het 

lopen is. 

Bij de dames was Katrien Bruyninckx goed op dreef alhoewel haar hooikoorts normaal ademen 

niet doenbaar was en zij gans de dag had lopen niezen en “wenen”.  Rhonda Derijnck was nogal 

ver achter maar had onderweg een pitsstop moeten inlassen.  Dan een tijdje later kwam May 

Timmermans en ook Karine De Proost deed flink haar best en was kort bij May. 

Of we volgend jaar nog terug gaan is niet zeker want de ondergrond is toch niet echt leuk.  De 

tijdsopname aan de aankomst was wel een soep want heel dikwijls duurde het vele seconden 

vooraleer de scanner de tijd kon opnemen tot ergernis van sommige lopers. 

Resultaten: 

Loper Plaats Benaderende tijd Punten Wegcup 

Gerard 6de 49’38 20 

Bart 7de 49’43 (eigenlijk iets meer) 17 

Erik 18de 56’31 16 

Frans 35ste 1h03’39 15 

Katrien 1ste 59’32 20 

Rhonda 4de 1h05’16 17 

May 6de  1h10’45 16 

Karine 7de 1h12’15 15 

 



   

  



   

 

Katrien fier op het hoogste trapke met een bloemeke en een cadeaubon voor een duo-ontbijt. 

Proficiat.           Roger Embrechts 


