Halve marathon Hastings 2011
Al vele jaren is Hastings een vast item op het jaarprogramma van onze joggers en het was
dit jaar niet anders. Met een reuze bus gevuld met een zestigtal lopers en supporters
vertrokken we zaterdag morgen aan het stadion. Zelfs de traditionele laatkomers waren ruim
op tijd en dus konden we op het geplande uur vertrekken naar de eerste afspraak in Aalter
om daar nog enkele mensen op te pikken. Daar was een koppel minder stipt en miste zo de
bus en de boot. In Calais verloren we dan nog eens Lieven en zijn vriendin die niet over de
juiste papieren beschikte om Engeland binnen te mogen. Die Engelsen hebben blijkbaar nog
altijd iets tegen ons mensen van het vasteland. Ze doen niet alleen moeilijk als je het land wil
binnenkomen, ze rijden ook nog eens links, rekenen in miles, werken met ponden i.p.v. met
Euro’s en hun bier is fluitjesbier!
Voor de rest verliep de reis voorspoedig met de luxe overzetboot op een spiegelgladde zee
en verder met de bus naar Rye waar we onze eerste stop hielden. Het weder was
ondertussen zo mooi geworden dat we besloten op zoek te gaan naar een restaurant met
terras om ons middagmaal te verorberen. Het was zalig in het zonnetje en ook over het eten
konden we niet klagen. Hans en Christophe kregen zelfs hun gemeenschappelijke
visschotel niet op!
Eens in Hastings aangekomen kon onze chauffeur al meteen zijn stuurmanskunst bewijzen
door met zijn 15 meter lang vehikel te manoeuvreren op een ruimte die voor velen al te klein
is om met een mini te keren.
Na het inchecken in het Chatsworth Hotel moesten we natuurlijk de lokale horeca verkennen.
Het restaurant was deze keer van mindere kwaliteit dan in Rye, maar we hadden toch
gegeten en dat was het bijzonderste. Daarna belandden we in de vitrine van het gekend café
aan de achterkant van ons hotel. Insiders weten waarom we daar gaan, maar het zicht was
vorige keer toch beter. Misschien was het nog wat te vroeg op de avond en bovendien waren
er nog eens windschermen die het zicht op de schaars geklede jeugd belemmerden. We
kregen wel een beetje spektakel van een dronkenlap die tevergeefs probeerde de dancing
binnen te geraken en het daarna aan de stok kreeg met de lokale flikken.
Nog een rare gewoonte van die Engelsen: je moet zelf je drank gaan bestellen en afhalen
aan de bar en ook nog eens op voorhand betalen. Hiermee deden we wel een keer ons
voordeel. Peter bestelde de pinten maar moest een paar keer terugkeren voor de keuze van
de thee (niet iedereen drinkt uitsluitend bier!). Het bier was rap geleverd maar voor de thee
duurde het eeuwen. Ondertussen was nog niets betaald en toen de barjuffrouw eindelijk met
de thee aankwam, had ze er een teveel mee. Geen probleem, ze nam er een terug en een
minuut later bracht ze ons het geld van de teruggenomen thee. Zo kregen we geld toe om te
drinken en konden we ons nog een extra rondje permitteren dat we dan wel netjes betaald
hebben.
Tijd dan voor de race op zondag. Ook nu waren de weergoden ons gunstig gezind. Bijna
geen wind, licht bewolkt en frisjes: ideaal loopweer dus.
De mannen van de “rappe” stonden redelijk vooraan en namen een blitsstart. Ondanks de
voorafgaande psychologische oorlogsvoering en het gesjoemel met bananen moest de
jongere Christophe toch de oudere Peter laten voorgaan. Thierry moeide zich niet in de
debatten en eindigde nog ruim voor Hans die zijn dagje niet had. Veerle (die voor de eerste
keer deelnam) en ik hielden het bescheidener en vertrokken met het eerste kwart van de
deelnemers aan een gemiddelde van 8 minuten de mijl (dus 12 km/u). Dat konden we
aanhouden tot aan de klim op de Queens en daar moesten we uiteraard wel wat aan
snelheid inboeten. Eens boven vielen we terug op ons tempo van 12 km/u en dat konden we
de rest van de race aanhouden. Tijdens één van de afdalingen ging Catheline Coucke ons
voorbij, maar ontliep ons niet ver. We haalden haar nog een paar keer in en bleven
uiteindelijk op een paar meter achter haar voor de laatste kilometers. Ik voelde dat versnellen
er voor mij niet meer in zat en wilde Veerle alleen doorsturen om alsnog Catheline te
kloppen. Maar Veerle was te loyaal met mij: jij hebt mij de hellingen helpen overwinnen en nu
laat ik je ook niet meer alleen. Dat koste haar wel de plaats als eerste vrouw van de
zustersteden. Maar veel is daar nu ook niet aan verloren: op de foto met madam de

burgermeester en een wisselbeker. En aan zo een beker heb je ook al niet veel: een gans
jaar afstoffen en hem daarna teruggeven dan ben je toch beter af zonder!
Ook de andere neofiet Shanti deed het uitstekend. Gestart met Ignace liep ze haar eigen
tempo en ging op het laatst Maxime en Peter Verschueren nog voorbij. Peter had zijn dagje
niet en omdat het Maxime zijn verjaardag was gunde hij hem een pleziertje en nam voor een
keer de rode lantaarn van hem over.
De chauffage in het hotel lag dit jaar niet in panne en dus konden we ons douchen met warm
water. Na de douche was Hans in een zeer behulpzame bui en want hij stak mijn vuile was
bij de zijne in zijn valies. Hij zei wel dat hij alles propertjes gewassen zou terugbezorgen
maar ik heb het risico toch niet durven nemen. Maar toch wilde hij iets van een ander mee
naar huis en dus hield hij maar de magneetkaart van de hotelkamer op zak.
Op de boot zorgde Christophe voor nog wat animo door Peter zover te krijgen het
televisiescherm aan te raken om op die manier de videoclip volledig te laten afspelen. Dat
lukte uiteraard niet want de computer met aanraakscherm stond ergens anders en er moest
ook nog eens flink voor betaald worden: 2 £ voor 2 clipjes. Bij gebrek aan Ponden kon je ook
Euro’s wisselen in de automaat aan de koers van 52 cent voor 1 Euro (van afzetters
gesproken!!)
De terugreis verliep verder zonder accidenten en met een zeer gesmaakte speech van
Laurent Vanneste voor Ignace werd de uitstap afgesloten.
We hopen dat iedereen er volgend jaar opnieuw kan bij zijn als is er voor te vrezen dat het
niet meer zo goedkoop zal kunnen wegens bezuinigingen bij het Twin Town Comité. Die
sponsoren ons nu nog gul met betaling van onze inschrijving op de race (22 £) en een lekker
buffet na de race maar dat zou in de toekomst anders kunnen uitvallen.
Maar dat zijn zorgen voor morgen: nu kijken we uit naar de volgende belangrijke
evenementen zijnde de 20 van Brussel en in het najaar de marathons in Venetië en Palma.
En voor wie er niet genoeg kan van krijgen: op 8 mei lopen we met enkele de marathon van
Visé en ook op de Nacht van Vlaanderen op 17 juni in Torhout zal KASVO zeker
vertegenwoordigd zijn.
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