
Pierenloop Ravels 2022 

Na veel zoekwerk is er een nieuwe werkgroep opgestaan om de alom bekende Pierenloop 

verder te zetten.  Na een roemrijk verleden toen er nog van Poppel naar Ravels werd gelopen en 

er Belgische toplopers op de centen afkwamen (Gino Van Geyte, Stefan Van den Broeck, Gino 

Steemans, …..), was er nu een vernieuwde omloop.  Wel nog steeds voor een groot deel in de 

Ravelse staatsbossen en nog gelinkt aan de kermis in Ravels waar echter in de namiddag niet 

veel activiteit te zien was. 

De kinderlopen van 500 meter en 1 kilometer waren een succes. 

Toen de 5, de 10 en de 16 km van start gingen was het serieus warm alhoewel de 

weervoorspellingen de voorbije dagen kans op buien hadden gegeven met 23 graden.  De zon 

brandde echter en in de bossen was het broeierig heet.  Met een kleine 250 lopers werd de 

trend van de laatste maanden verder gezet.  Joggings/wedstrijden met >500 lopers zijn uiterst 

zeldzaam na Corona.  Door de combinatie van de 3 afstanden was het moeilijk om het 

wedstrijdverloop te overzien.  Veel geel/blauwe T-shirts waren er wel te zien, ook van jongere 

lopers/loopsters.  De familie Steemans was op de 5 km goed vertegenwoordigd met Tuur, Lisa 

en Kato die de traditie van de ouders al verder zetten.  Ook Tinne Van Beek was tevreden met 5 

km. 

   

Op de 10 km zag ik als 1ste ARAC-er Wim Slaedts.  Nadien Swa Van Roey die genoot van zijn 

aanwezigheid na enkele jaren van toekijken.  Griet Verwaest, getrouwd zijnde met een “man-

op-rust”, bewees nog goed mee te kunnen en May Timmermans liep haar eigen veilig tempo nu 

haar trainingsgezellen er niet bij waren. 



   Griet en May

  Wim en Swa 

Op de 10 mijl ( 16 km) was er veel ARAC-volk.  Bij de dames hadden we zelfs de winnares! 

Kathleen Steemans had haar wagentje gekoppeld aan Danny Hermans en gezamenlijk liepen ze 

aan een tempo om in 1u12 binnen te komen.  Dat lukte aardig met Danny als “trekker” en 

Kathleen die veel “aan de rekker” hing.  Toch een prachtig resultaat want in de tijd dat ze nog 

“snel” kan lopen was het haar nooit gelukt om in Ravels te winnen.  Nu ze “trager” geworden is 

lukte het wel.  In het begin had ze nog concurrentie, maar op het einde had ze toch 4 minuten 

overschot op de 2de.  Ann Geudens was onze 2de dame op deze afstand. 



   

Bij de heren was Bart Van Nijlen onze eerste atleet en hij eindigde 3de bij de veertig-plussers.  

Een categorie waar zelfs Leon nog deel van uitmaakt alhoewel hij bijna dubbel zo oud is! Na Bart  

kwamen Danny Hermans en Kathleen en nadien Bart Bartels die in de eerste 5 km zijn zoon had 

vergezeld.  Wat later kwam Benny Tops die had gehoopt op frisser weer om in te lopen. Dan 

kwam een nieuw duo.  Wilco Van Heerewaerde was de compagnon van Leon Segers.  Iets 

verderop Michel Vangeel die we ook al lang niet meer gezien hadden en Mike Janssen sloot de 

ARAC-rij.  Het deed deugd om nog eens zoveel van onze lopers te zien in een wedstrijd. 

   



   

Uitslagen: 

Naam Afstand, km Tijd  

Tinne Van Beek 5 25’02 2de 

Ivo Broeckx 5 20’55 3de 

Wim Slaedts 10 46’26 3de 

Swa Van Roey 10 54’39  

Griet Verwaest 10 57’05  

May Timmermans 10 1u03’23  

Bart Van Nijlen 16 1u08’25 3de 

Kathleen Steemans 16 1u11’42` 1ste 

Danny Hermans 16 1u11’42  

Benny Tops 16 1u20’47  

Leon Segers 16 1u25’14  

Wilco van Heerewaerde 16 1u25’16  

Michel Vangeel 16 1u27’01  

Mike Janssen 16 1u30’10  

 Nog wat gezellig napraten en wachten op het podium. 

Roger Embrechts 


