MODDER EN WATER IN KASTER
KASTERLEE
Het zat ons als joggers niet mee dit jaar. Het begon eigenlijk al eind vorig jaar met de
uitgesneeuwde kerstcorrida in Deerlijk waarmee we traditioneel ons seizoen afsluiten. Het
nieuwe jaar zouden we goed inzetten met een herhaling van de goede prestatie in 2009 in de
marathon van Genk. Maar ook hier was de weermaker spelbreker en diende de wedstrijd
wegens de hevige sneeuwval uitgesteld en werd uiteindelijk definitief van de kalender gehaald.
Dan maar rekenen op het voorjaar met een goede prestatie van Guy Reyntjens en mezelf in
Antwerpen. Het voorjaar stond echter vooral in het teken van Marc Meirlaen. Na zijn opgave
vorig jaar in de 100 Km van Torhout aasde hij op revanche en niets was hem teveel om zijn
doel te bereiken: woensdag, vrijdag en zondag met ons trainen en de andere dagen een
marathon lopen samen met marathonman Stefaan Enghels. En het rendeerde want hij haalde
een mooie 27° plaats en greep maar net naast het podium in zijn categorie.
Daarna werd het tijd om de voorbereiding te starten voor wat het hoogtepunt van het seizoen
moest worden met als aperitief de marathon van Brussel en de hoofdschotel in Istanbul.
Brussel verliep uitstekend met verbluffend (alhoewel niet geheel onverwacht) resultaat van
neofiet Nick De Bock en een zoveelste Belgisch kampioenstitel voor Monique Bauters. Ook
Jean-François Parent liep zijn beste tijd ooit ondanks een kwetsuur die hem na Brussel voor de
rest van het jaar op non-actief zet.
Minder goed verging het onze joggers in Istanbul: van de reis en verblijf hoorde ik niemand
klagen maar van de prestaties des te meer. Tijden van meer dan 4 en 5 uur voor hen die
normaal rond 4 u doen over een marathon. En de andere deden het ook meestal al even slecht.
Uitzondering op de regel waren Christophe (maar officieel is die niet eens gestart!) en Thierry
die leerde van zijn fouten in Athene en zijn tijd met maar liefst 18 minuten verbeterde.
Die tegenvallende tijden waren voor Veerle de aanleiding om nog een marathon te lopen en zo
de slechte tijd van Istanbul uit te wissen. De keuze viel op Kasterlee waar we drie jaar terug ook
al een goede marathon liepen met zelfs een podiumplaats (2°) voor Veerle. Kenny De Bisschop
riskeerde zich 5 jaar na Rome nog eens op de 42,195km en Christophe, Hans en ikzelf
maakten het lijstje compleet.
En zo stonden we zondagmorgen om 7u30 klaar om door Christophe in sneltreinvaart naar
Kasterlee te worden gevoerd. Behalve een persoon (ik zal geen namen noemen, maar voor de
kenners geen geheim) die twintig minuten te laat was op de afspraak. Die persoon moest wel
rond het ondergelopen Zwalm en we aanvaardden dan ook zonder probleem zijn excuus.
Omdat we onze reisduur ruim berekend hadden waren we toch nog mooi op tijd om ons
nummer op te halen en rustig onder een miezerige regen naar de start te gaan.
Zoals verwacht gingen Hans en Christophe er al meteen vandoor en de jeugd (Kenny) sloot
zich aan bij de oudere garde (Veerle en mezelf). Na minder dan een kilometer moest ik al
hoogdringend het bos in voor een te goed werkende darmtransit om daarna in de staart van het
peloton mijn weg verder zetten. Op de modderige paden geraakte Kenny ongewild voorop
zodat Veerle er al direct alleen voor stond. Dat zou haar niet beletten een dijk van een wedstrijd
te lopen met als resultaat een eerste plaats bij de vrouwen en bloemen bij aankomst en
bloemen en champagne op het podium. Kenny verteert blijkbaar nog altijd de volledige afstand
niet en net als in Rome moest hij naar het einde toe inbinden en zelfs stukken stappen zodat hij
door Veerle opnieuw werd ingehaald en achtergelaten. Hans en Christophe liepen elk hun
eigen wedstrijd en gelet op het parcours mogen ze zeker niet klagen over hun tijd. Zelf ben ik
ook best tevreden met mijn inhaalrace van uit de staart naar de middenmoot in de eerste helft
en de consolidatie van mijn plek in de tweede helft.
En dan het parcours. Ik liep Kasterlee een eerste keer samen met Monique Bauters in 2005 en
was vol lof over het parcours: mooie paadjes door veld en bos en slechts op een plaats wat
modder die je makkelijk kon ontwijken door een stukje in het bos te lopen. Drie jaar terug liep ik

er opnieuw en omdat het de weken voordien nog al wat had geregend was het in bos op
sommige plaatsen moeilijk doorkomen maar verder toch nog goed te doen. Dit jaar sloeg echter
alle records: ieder pad was herschapen in een modderbrij met waterplassen alom. In het begin
trachtten we die plassen nog te ontwijken met gevaar uit te glijden of nog dieper weg te zakken
in de zijberm, maar na enige tijd zagen we het nutteloze hiervan in gingen we dan maar gewoon
rechtdoor. Aan de Ark van Noë (een soort recreatiedomein) konden we zelfs niet anders dan
rechtdoor gaan. De overstroming was er maar geen ark om ons over te zetten en dus liepen we
dertig meter door kniehoog water (wel een beetje overdreven maar toch wel kinderknietjes
hoog!). Het resultaat was propere maar loodzware schoenen die echter na een paar kilometer
alweer onder de modder zaten. Vanaf dan werd absoluut niet meer getracht de schoenen
droog te houden en gingen we resoluut recht door de plassen..
Toch was het een aangename wedstrijd vooral ook door onze enige supporter Janna die ons op
tal van plaatsen aanmoedigde en ons op de hoogte hield van de posities binnen onze groep.
Na de wedstrijd was het wel aanschuiven voor de broodnodige douche wat enkele mannen (niet
van onze groep voor alle duidelijkheid!) er toe aanzette om bij de dames te gaan douchen.
Grote hilariteit bij het aankleden na de douche: Hans heeft geen broek mee!! Gelukkig had hij
zaterdag getwijfeld of hij met lange of korte broek zou lopen en zo had hij nog zijn lange
loopbroek ter beschikking zodat hij de rest van de dag toch niet in onderbroek moest rondlopen.
Consternatie wanneer we met ons gerief bij de wagen van Christophe kwamen, want wat zien
we op de achterbank liggen: de jeans van Hans. Het is niet duidelijk of er sabotage in het spel
was maar Hans kennende zou hij daar zelf wel eens verantwoordelijk voor kunnen zijn.
Ondertussen was het tijd voor het podium en omdat de ceremonie met grote vertraging van
start ging hadden we ruim de tijd om onze bonnetjes voor gratis Leffe te gebruiken. En daaraan
was geen gebrek, want Veerle verteert nog altijd geen Leffe direct na de marathon en ze had
bovendien nog het bonnetje van haar collega in de douche gekregen. De rest (met mij op kop)
had minder moeite om de betere sportdrank met schuimkraag naar binnen te werken en na het
verorberen van onze gratis spaghetti bracht Christophe ons veilig terug naar Oudenaarde waar
we in de kantine van de sporthal nog de laatste vochtaanvulling deden.
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