Lentemarathon van Nick Van Vlimmeren
Reeds meer dan een jaar klagen veel sporters, niet alleen lopers, dat er door Covid-19 geen
wedstrijden meer zijn. Zelfs trainen is niet meer eenvoudig door het beperkte aantal
medelopers die je mag hebben. Voor atleten die zich graag meten met anderen is het wel een
zware periode.
Zo ook voor Nick Smans. Hij miste vorig jaar 5 marathons: Luxemburg, Rotterdam, Antwerpen,
Brussel en Eindhoven. Allemaal doelen die wegvielen waardoor trainen en zich voorbereiden
niet planmatig kon gebeuren. Ook alle kleinere stratenlopen werden afgelast. Gelukkig hadden
we de laatste maanden de “Tour de Kempen”. In totaal 10 lopen die je vrij kon doen en waar je
tijd werd genoteerd via Strava. Zowel korte als lange afstanden zodat er zowel voor joggers als
langeafstandlopers kans was om deel te nemen. Allemaal natuurlopen die meestal goed
afgepijld zijn door de gemeenten in opdracht van Sport Vlaanderen. Heel dikwijls over
prachtige wegen in de bossen waar je normaal niet zou komen. De langste loop is de 22 km van
Herentals die eigenlijk uit 2 stukken bestaat. De groene toer vertrekt aan het Bloso centrum en
loopt grotendeels over het parkoers van Herentals-Tielen tot aan de Floreal in Lichtaart waar je
ongeveer half weg bent. Je bent het Zwart water gepasseerd en af en toe heb je wat golvend
zand gezien. Echt wel mooi als het goed gaat.

Nadien achter camping Korte Heide in Lichtaart (tegenover Bobbejaanland) waar buiten Bart
Van Nijlen en Guy Bisschops nog niemand van onze groep geweest was (denk ik toch). Dan kom
je door het bos achter Snepkes vijver en langs de weiden terug naar Herentals. Ook daar weer
wat vals plat af en toe en terug naar het vertrekpunt. Daar heb je 17 km gelopen en kan je
beginnen aan de rode toer van een kleine 5 kilometer. Eerst door Hidrodoe en dan weer een
mooi stuk in het bos. Dan een lange asfaltweg met nog een omweggetje in het bos als je boven
bent. En dan een eindspurt tot aan de “Tour de Kempen”plaat. In totaal ongeveer 22
kilometer.

Maar, onze “Nick van Vlimmeren” wilde zo graag een hele marathon lopen zodat hij buiten de
lijntjes heeft gekleurd. Hij deed niet 1 ronde van 17 km maar 2. De eerste ronde was “om in te
lopen” en de 2de was flink doorduwen. Dan de kleine ronde doorgaan om een goede 22 km tijd
te hebben voor het klassement. In totaal had hij nu 39 km gedaan en was het beste er af. Het
hele parkoers bevat toch nogal wat heuvels en wat los zand en veel bovenliggende boomwortels
die het lopen niet gemakkelijk maken. Daarbij heeft hij gelopen op de “stormdag” juist op het
moment dat de wind tot tegen de 100 km per uur over onze streken raasde. Onderweg lagen er
dan ook heel wat afgewaaide takken. Maar 39 km is geen marathon dus liep Nick nog 1.6 km
verder en nadien terug om aan te komen na 42,250 meter in 2 uur 59 minuten en 55 seconden.
Toch een hele prestatie op zo’n parkoers en met zo’n weer!

Hopelijk kan hij binnenkort weer lopen tegen echte tegenstanders en niet alleen tegen zichzelf.
Roger Embrechts

