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Na een aarzelende start met enkele afzeggingen wegens kwetsuur kwam het 
marathon seizoen van de KASVO joggers zondag pas goed op gang met de 
marathon van Visé. 

10 Joggers hadden zich ingeschreven voor de 42,195 km en iedereen was present, 
samen met nog 2 joggers die opteerden voor de halve marathon.  

Om 5 u 's morgens was het verzamelen geblazen aan ons stadion en ondanks het 
vroege uur was iedereen stipt op tijd.  Onder leiding van Boudewijn die zich zelf liet 
leiden door een lieftallige stem (afgaand op de stem moest het een verdomd schoon 
kornijn zijn, maar waar hij die in zijn wagen verstopt heeft is mij een groot raadsel) 
werd koers gezet richting Visé.  Na een uur moest Mia dringend en werd gestopt op 
een verlaten parking langs de snelweg.  Van de gelegenheid werd meteen gebruik 
gemaakt om uitgebreid te onbijten, en daar zorgde Mia voor de verrassing met 
bananen, druiven, spaghetti met honing (ja er zitten toch  jongens met rare 
eetgewoontes tussen die marathonlopers), warme en koude dranken. Nog een uurtje 
later kwamen wij aan in Visé, en na enkele rondjes om de meest geschikte parking te 
vinden, landden wij vlak voor de sporthal waar zich de  kleedkamers en douches 
bevonden. 

Dan nog de chip met borstnummer ophalen en wij waren klaar voor een nieuw 
avontuur.  Met 5 minuten vertraging werden wij op gang geschoten en na een soort 
ereronde in het centrum van Visé waren we vertrokken voor een mooie afwisselende 
tocht  langs de Maas , door het centrum van Maastricht en terug langs Maas en 
Voerstreek (ik meen zelfs dat we ergens ook een naaktstrand passeerden, maar dat 
ben ik niet helemaal zeker, en in ieder geval liepen we op veilige afstand van dat 
meer en strand).  Voor enkele was het de zoveelste marathon in de lange rij (o.a voor 
Monique en mijzelf) maar voor andere was het een speciale dag.  In de eerste plaats 
gold dit voor Johan Pareyt die zich de laatste maanden minutieus en met een 
professioneel schema had voorbereid.  Enkele jaren geleden liep hij in Keulen maar 
enkele minuten boven de 3 uur en ook vorig jaar in Echternach was hij er dicht bij.  
Vandaag zou hij dan de magische muur van 3 u slopen en hij deed het met brio.  
Ondanks enkele harde momenten rond Km 33 en Km 36 waar hij zelfs eventjes  met 
de gedachte speelde om te stoppen, beet hij door en eindigde in 2 u 56 minuten.  De 
zweem van gelukzaligheid die rond zijn gezicht hing na die knalprestatie was de rest 
van de dag niet meer van zijn gezicht te branden, al deed de zon daar verwoede  
pogingen toe.  Ook tijdens de marathon was de zon sterk aanwezig en maakte het 
ons erg lastig, wat de prestatie van Johan nog meer glans geeft.  De eerste plaats in 
onze groep moest hij echter aan onze Italiaan Michele laten die zijn tijd van 
Echternach nog eens met vier minuten verbeterde.  En dan te weten dat zijn 
voorbereiding verre van optimaal verliep wegens een armblessure waarbij zijn arm 
tot voor een paar weken nog in het gips zat !!! 

Ook Hilde had zich extra voorbereid onder leiding van schoonbroer Ludo om de 
marathon in minder dan 3u30 te lopen.  Dat was ook mijn doel maar omdat ik rapper 



start en naar het einde verzwak en het bij Hilde net omgekeerd is gingen wij elk onze 
eigen gang : Hilde onder de vleugels van Ludo en ik alleen (na 20 marathons mag 
dat uiteraard geen probleem zijn).  Onderweg werd ik perfect op de hoogte gehouden 
van onze onderlinge positie door  Hilde’s echtgenoot Guido die samen met kinderen 
Delphine en Thibaut op tal van plaatsen aanwezig was om ons aan te moedigen.  
Alles verliep perfect volgens schema :  de eerste helft liep ik vijf minuten uit en de 
tweede helft kwam Hilde langzaam maar zeker nader.  Tot Km 38 zag alles er nog 
goed uit en was ik overtuigd dat we beiden ons streefdoel zouden halen.  Helaas, de 
zon deed ongenadig haar werk en we kregen het beiden erg lastig. Dank zij de 
laatste aanmoediging van Guido zette ik toch door en eindigde een paar seconden 
onder 3u30.  Voor Hilde was het echter te laat en zij eindigde in 3u33  wat nog altijd 
een mooie prestatie is. 

Ook Christophe Lamont had zich speciaal voorbereid met een soort Moezeltraining. 
Maar die training zou ik toch niemand aanraden, want waar hij vorig jaar in 
Echternach maar een dikke drie uur nodig had deed hij er nu bijna vier over.  Ook 
voor Johan Rotsaert liep het niet zoals in Echternach. Dat had hij verwacht want het 
liep al enkele weken minder goed op training, en hij maakte zich dan ook geen 
illusies.  Het kwam er voor hem op aan om goed toe te komen in een behoorlijke tijd 
en dat deed hij dan ook. 

Luc Van Rumbeke moest van ver terugkomen en langzaam maar zeker maakte hij 
op training vorderingen.  Dit vertaalde zich ook in zijn marathon die hij op eigen 
tempo en ver van uitgeput uitliep in 3 u 58.  

En dan is er nog loopmachientje Monique : zij liep niet haar beste prestatie  en daar 
zal de warmte wel voor een stuk tussengezeten hebben maar toch eindigde zij als 
achste vrouw algemeen en tweede in haar categorie   En zeggen dat zij niet eens 
wist dat ze in de prijzen gevallen was !  Gelukkig kwam ze mij tegen want ik wist wel 
dat ik een prijs gewonnen had (vijfde in mijn categorie).  Samen zijn we dan maar 
naar de prijsuitreiking getrokken en daar wachtte ons nog een verrassing, toen de we 
de naam van Mia Broekaert door de luidsprekers hoorden (we moesten wel extra 
onze oren spitsen want hoe ze Mia haar achternaam uitbroebelden was echt niet te 
doen). 

De gewonnen geldprijs van Mia (3 º in haar categorie) en mezelf werd onmiddellijk in 
drank omgezet, en alhoewel ik Monique er op slinkse wijze toe aanzette om hetzelfde 
te doen trapte ze toch niet in de val (100 Euro was toch ook een beetje te veel om op 
te drinken). 

Na enkele blonde biertjes van een gekend merk was iedereen hersteld en keerden 
we terug naar Oudenaarde waar de geslaagde dag werd afgesloten met een  
gezamenlijk etentje bij de Griek.  

Tenslotte nog een woordje over de organisatie : die was pico bello en zeker niet met 
de franse slag.  Een ding kon beter : de aanduiding van kleedkamers en douches 
voor mannen en vrouwen was onbestaand zodat een groot een deel van onze 
mannen samen met de vrouwen onder de douche terecht kwam.  Maar zo een 
minpunt vonden we dat nu ook niet, en ook enkele vrouwen zagen er geen graten in, 
alhoewel er toch enkele andere flink van hun tak maakten. 



Al bij al was het dus opnieuw een aangename uitstap en kijken we alweer uit naar de 
volgende marathon.  En die is er al binnen veertien dagen in Wenen. 
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