
Omega Pharma halve marathon 23 oktober 2011 

 
Op 24 oktober was het eindelijk zover, na 10 weken opbouwende training  ons opgelegd door José, gingen ikzelf en 

Frederik proberen het clubrecord te verbeteren. De Omega Pharma halve marathon in Nazareth, daar moest het 

gebeuren. Het was schitterend weer, ongeveer 15 graden, geen wind en een vlak parcours, dus ideaal om er in te 

vliegen. 

 

Een uurtje op voorhand kwamen we aan in de sporthal van Nazareth waar er al een gezellige drukte heerste . Na een 

tijdje aanschuiven aan de afhaalstand konden we beginnen met de opwarming. 

Het  parcours was duidelijk aangeduid met verschillende kleuren  voor elke afstand. 

 

Ik en Frederik Robbens liepen de kleine ronde als opwarming, ondertussen werd de massa lopers aan de inschrijving 

enkel nog groter. Ook Hanne Reynaert was ondertussen aan haar opwarming begonnen. Zij kwam lopen voor een 

podiumplaats in de 5 km, spannend… 

 

Na een 20-tal minuutjes loslopen, gingen we naar ons startvak in het midden van  de Groendreef. Dit was praktisch 

goed gezien van de organisatie. De 5 km met Hanne startte in het eerste vak 10 minuten voor ons, na ons volgde de 

10 km in het begin van de laan. 

 

Na het aftellen dat eeuwig leek te duren werd eindelijk het startschot gegeven door Brunhilde Verhenne. Vooral 

Frederik was goed weg. De start ging heel snel, te snel voor mij en na 5 km kreeg ik last van de milt en moest ik even 

stappen. Ik zag mijn recordpoging al aan mijn neus voorbijgaan. Gelukkig kwam Wim Van Nieuwenhuize toen net 

aangelopen en José vroeg hem mij wat op sleeptouw te nemen. 

Wim zette mij prima uit de wind en zo raakte ik weer in koers. Ondertussen kwam José weer naast mij fietsen met 

de boodschap dat Hanne tweede was geworden op  de 5km. Daarna fietste hij weg om Frederik naar de finish te 

loodsen. 

 

De laatste 3km kwamen er aan en we dreven het tempo op om aan mijn streeftijd van 1u35 te geraken. Na de 

eindsprint zag ik dat het meer dan gelukt was, 1u33! Clubrecord verbeterd met dank aan Wim die tot het einde bij 

mij is gebleven. 

Na felicitaties van supporterende familie kwam Frederik doodleuk vragen om los te lopen, want hij was ‘al een 

kwartier gefinisht’. Hij had zijn record met maar liefst 5min verbeterd en liep zo maar eventjes een tijd van 1u16.55 

goed voor zo’n 16.38km/h! Eveneens een nieuw clubrecord. Wij waren tevreden en de trainer ook. 

 

Dan nog even de goodiebag afhalen met onder andere een lekker ijsje. Dan was het wachten op Hanne die op het 

podium ging mogen. Hanne bleek uiteindelijk derde te zijn met een schitterende tijd van19:34 min goed voor 15.34 

km/h. Ze werd persoonlijk gefeliciteerd door Mark Coucke en de marathonman Stefaan Engels. 

 

Toen was het tijd om naar huis te gaan, moe maar heeeeeeel tevreden. 

 

 


