Retie, Lichtaart, Valkenswaard
Iedere zomer trainen de afstandslopers om in het najaar in topconditie te zijn. Er zijn dan veel
wedstrijden en dit jaar was het eind oktober en begin november nog drukker omdat er in Retie
de eerste trail werd georganizeerd.

Retie trail
Er werd een speciaal commitee opgericht onder leiding van Wim Godschalckx en met vooral
Retiese en Desselse inwoners die ook ARAC-leden waren. Onder andere Staf Vandendungen,
Gino Steemans, Danny Hermans en Katrien Bruyninckx trokken mee aan de kar. Daarbij
aangevuld met de “nieuwe” Retienaren Hanne Van de Sande en Christophe Van Haute die hun
trailervaringen goed konden gebruiken. Er was voor ieder niveau van lopers iets dat kon
passen. 8 km in het Prinsenpark, 16 km met uitstapjes naar de Duinberg en andere
mountainbike paadjes en de 31 km die ook richting Kasterlee toerde. Alhoewel je bij een trail
toch altijd denkt aan bergen waren de organisatoren heel inventief en vonden heel wat
heuveltjes en boswegeltjes waar de gewone loper nooit komt. De inschrijvingen liepen als een
trein en op het einde werd er nog een laatste poging gedaan om nog 100 lopers extra in het veld
te krijgen. Zowaar een schot in de roos.
Ook was er gelegenheid voor de kinderen om in het bos te ravotten en was er een G-run.
De 8 km richtte zich vooral op de crossers, de jongeren en joggers. Hier liepen Gaetan
Spoormans en Frans Smets mee voorin en volgden nog een aantal jongere ARAC-ers verderop
tussen de 168 aankomers. Ook oud-ARAC-ers Betty Van Beek en Hilde Ooms zijn te zien in de
uitslag. En Benny Govaerts was een aandachtige toeschouwer en was blij nog oude bekenden
tegen te komen.

De 16 km was de topper wat betreft het aantal deelnemers. In totaal 310 lopers kozen voor die
afstand met 140 meter hoogteverschil. Hier goed getrainde atleten maar toch niet mans genoeg
om de 31 aan te kunnen of aan te durven. Yirco Van Herck vloog over de bergskes in minder
dan 1 uur en passeerde als 1ste de eindmeet met enkele minuten later Jonas Van Schoubroeck
die 3de werd.

Van de lange afstandlopersgroep waren er Gerard O’Leary die niet veel overschot had op
Kathleen Steemans die als 1ste dame over de meet kwam, toch een knappe prestatie en bijna 5
minuten voor de 2de dame.

Dan kwam Dirk Maes, Luc Segers en Mario Oris gevolgd door Anja Meeus die als 4 de dame juist
naast het podium viel. Nadien passeerden Wilco Van Heerewaarde, Mike Janssen, Jef Blockx en
Leon Segers. Dan was het even wachten op Ann Van de Pol die juist Tinne Van Beek en Rhonda
Derijnck voor bleef. De volgende was Frank Vervecken en Willy Van de Pol die 3 en een halve
minuut weg liep van Guy Bisschops en Roger Embrechts op de laatste 10 kilometers. May
Timmermans was van voor vertrokken en kon enkel door Willy worden ingehaald en Guy en
Roger waren wat te plat vandaag. Zij konden wel Kim Severijns pakken juist voor de meet. Een
beetje later eindigde ook Karine De Proost. Akbar Haghi deed er iets meer dan 2 uur over maar
hij had wel 20 kilometers afgelegd. Hij kent de Retiese bossen nu ook.

Het voordeel van zo’n trail in de bossen is dat er zonderlinge individuen rondlopen die soms
rare streken uithalen maar voor rest niet gevaarlijk zijn. Men zou het grootheidswaanzin
kunnen noemen maar als ge “den bisschop” bent dan moet ge af en toe vanop de preekstoel
de onderdanen toespreken.

De “echte” trail van 31 km met 250 hoogtemeters kon wel 110 lopers aantrekken. Dit waren
niet zo maar de doordeweekse loperkes maar allemaal afgetrainde atleten die het grote werk
aandurven. De winnaar is een bekend Reties loper en Wout Van Rooy werd knap 5 de. Dominiek
Hendrickx had 2 uur 40 minuten nodig en bewees dat hij in het voorjaar zeker klaar zal zijn voor
zijn marathondebuut. Rudy Goris had 6 minuten meer nodig en kort daarop volgde Ann
Geudens als 5de dame en haar debuut op de langere afstand. Knap gedaan! Luc Van Wetering
loopt tegenwoordig minder dan enkele jaren geleden en hij had iets meer dan 3 uur nodig om
de karwei te klaren.

Floreal trail Lichtaart
Reeds een aantal jaren staat de trail van Hetric op ons programma. De eerste editie werd in
Olen gelopen maar nu is de Kempense heuvelrug tussen Herentals en Kasterlee een mooier
alternatief. Alhoewel de naam “trail” niet meer gebruikt wordt. Dit jaar waren er rondjes van 5
kilometers die 1; 2 of 3 keer konden worden afgelegd. De organizatoren toonden veel
medeleven en liepen naast de meeste bergskes om er nog maar 2 over te houden. Daarbuiten
wel nog wat vals plat zodat het toch nog zwaar werd. Voor de ARAC-wegcup telde de langste
afstand. Hierop hadden we 6 lopers van onze groep. May Timmermans, Rhonda Derijnck en
Kathleen Steemans vertegenwoordigden de dames en bij de heren waren er Guy Daneels, Roger
Embrechts en Bart Van Nijlen. Danny Hermans, Frans Beyens en Rudy Leuse waren actief op de
10 km en Danny bewees dat alles terug in orde komt met nog veel geduld.
Op de foto zien we de ARAC-deelnemers die er nog fris voorkomen voor de start.

(Rhonda, Rudy en Danny ontbreken op de foto).
Uitslag 8 km:




Danny: 46’10
Frans: 51’01
Rudy: 1h00’45

Uitslag 15 km:







Bart: 1h00’55: 20 punten
Kathleen: 1h03’31: 20 punten
Rhonda: 1h21’22: 17 punten
May Timmermans: 1h27’21: 16 punten
Guy Daneels: 1h30’16: 17 punten
Roger Embrechts: 1h30’16: 16 punten

Ook hier haalde Kathleen het hoogste trapke van het podium met Rhonda als 3 de dame.
Tussenin was er een vroegere ARAC-atlete Bieke Willemsen als 2de.

Het werd zeker weer een gezellige zondagvoormiddag met goed loopweer en aangenaam
gezelschap zonder al teveel stress. En daarbij een ideale voorbereiding op de natuurloop van
Kasterlee binnen 2 weken. De dames zullen snel moeten lopen als ze Kathleen van het podium
willen houden.

Valkenswaard Holapress Valkenloop
Sinds enkele jaren staat de halve marathon van Valkenswaard op de ARAC-wegcup. Het is een
van de mooiste wegwedstrijden van de omtrek door de Leendse heide en de Malpie met zijn
fietsweg langs de vijvers en venen. Altijd goede lopers die er van begin af aan de pees opleggen.
Het was behoorlijk fris aan de start maar de zon deed deugd en er was geen wind, dus ideaal om
te lopen. In het begin was Gerard O’Leary wat te voortvarend en hij kwam bij de 5 km in 19’20
zo’n 100 meter voor Bart Van Nijlen. Maar Gerard heeft deze zomer wat gesukkeld met een
blessure en Bart loopt weer zoals in zijn beste dagen en toont al enkele weken dat hij helemaal
klaar is om in zijn geboortedorp Kasterlee goed te presteren op de marathon. Op het 10 km
punt kwam Bart bij Gerard in 39’20 en dan liepen ze een tijdje samen.

Maar lang kon Gerard dat niet volhouden en Bart raasde door. Na 15 km had Gerard 100 meter
achterstand maar op het einde werden dat ongeveer 3 minuten. Iets verderop liep Rudy Goris
met als doel 1h35 en dat haalde hij bijna. Dan was het wachten op Karine De Proost die dolblij
was om nog eens onder de 2 uur uit te komen alhoewel haar linker voet behoorlijk pijn deed de
laatste 10 kilometer.

Na de aankomst was er het goede nieuws dat Bart alle 55plussers had verslagen met liefst 7
minuten voor de 2de! Heel fier mocht hij op het podium met een bekertje, een bos bloemen
voor de vrouw (denk ik toch) en 70 Euro in zijn omslag. Als hij zo voort doet kan hij binnenkort

profatleet worden en moet hij niet meer gaan werken. Onze snelle dames hebben ook een kans
gemist om wat bij te verdienen want bij de +35 jarigen had de winnares 1h33, bij de plus 45
1h36 en de 2de 1h45 en bij de plus 55 1h41 voor de eerste en 1h45 voor de 2de. Tijden die de
dames van onze groep ook kunnen lopen.

Uitslag:





Bart Van Nijlen: 1h23’54 en 20 punten
Gerard O’Leary: 1h26’26 en 17 punten
Rudy Goris: 1h35’54 en 16 punten
Karine De Proost: 1h59’49 en 20 punten

Roger Embrechts

