
Herentals-Tielen 2022 

Er was eens …………… een tijd voor Corona: 

 

Toen waren we nog met velen die op de trein aan het wachten waren (2017). 

Nu, na Corona, is de interesse in wedstrijden heel wat magerder (ik bedoel niet ‘dunner’ maar 

minder).  Slechts 6 ARAC-ers die richting Herentals spoorden waarvan slechts 4 in Arac-tenue. 

Voor het eerst waren er 3 afstanden: 12, 17 en 25 km.  Katrien Bruyninckx en Rudy Goris deden 

de 17 km.  Hanne Van de Sande, Dominiek Hendrickx, Bart Van Nijlen en Nick Smans kozen voor 

de 25 km. Ik kon eerst een klein gedeelte van de 17 km zien en volgde nadien de 25 km.  Met de 

mountainbike heb ik een groot gedeelte achter de koploper(s) gecrost en dikwijls geraakte ik 

trager vooruit dan de loper.  Veel bergskes en heel veel los zand.  Dit is een “echte” trail.  

Dikwijls wordt die naam ook gegeven aan parkoersen die over een wei lopen of waar men over 

een gracht moet springen maar deze 25 km is echt wel beulenwerk.  Helemaal niet meer te 

vergelijken met 5 jaar geleden.  Gelukkig was het niet echt te warm.   



17 km: Katrien liep een tijdje op de 2de vrouwenplaats maar kon dan toch de kop nemen en als 

eerste eindigen.  Mooi!  Rudy liep zijn wedstrijd en kende geen problemen. 

  

Op de 25 km hadden we wel wat te verdedigen want daar hebben onze lopers al 2 keer op het 

hoogste schavotje gestaan met Bart in 2017 en Nick in 2019. 

Nick trok er na de start onmiddellijk van door samen met Joren Leysen.  Die kon ongeveer 10 km 

volgen en moest dan Nick laten lopen.  Die liep goed door en haalde na 20 km iemand in die 

zonder het te weten op kop liep omdat hij een gedeelte had gemist maar toch weer op het 

parkoers terechtkwam.  Dat kan gebeuren door het constante draaien en naar beneden kijken 

om wortels en putten te zien.  Vanaf Achel zijn de bossen voorbij maar nu was er tegenwind op 

de laatste 4 km.  Gelukkig reed de trein juist voorbij zonder te moeten stoppen en kon Nick 

zonder stress naar de meet lopen.  Weer een mooie overwinning! 

 Nick en Joren Leysen na 6 km in de Herentalse bossen.  Joren kwam als 

2de aan de eindmeet op bijna 5 minuten van Nick. 



Een tijdje nadien kwam Bart die informeerde naar de achterstand op Dominiek maar die had ik 

nog niet gezien.  Later kwam die wel maar hij had 600 meter meer gedaan en daardoor heel wat 

plaatsen verloren.  Ook hij kwam zonder problemen aan de meet.  Op Hanne was het nog even 

wachten.   

   

  

Foto’s: Danny Hermans. 

 



Uitslagen: 

Afstand Naam Tijd Plaats 

17 km Katrien 1u27’43 1ste dame 

17 km Rudy 1u36’39 34ste 

25 km Nick 1u39’28 1ste 

25 km Bart 1u58’34 14de 

25 km Dominiek 2u04’27 17de 

25 km Hanne 2u51’25 70ste 

 

Zoals op de meeste wedstrijden dit jaar was ook hier het aantal deelnemers bedroevend laag. 

12 km: 52 aankomers 

17 km: 59 aankomers 

25 km: 74 aankomers 

In totaal dus 185 lopers die met de trein naar Herentals spoorden!  Het was ooit anders. 

Volgend jaar gaat men proberen met de wedstrijd voor de middag te laten doorgaan.  Hopelijk 

zijn we dan weer met velen met allemaal geel/blauwe kleuren. 

Roger Embrechts 

 


