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Voorwoord.

De start van het nieuwe seizoen is vlot
verlopen.  De (her)aansluitingen zijn
vlot binnengelopen. Bedankt voor het
vertrouwen dat jullie in onze club
hebben! We zullen jullie weer vele
mooie (sport)uitdagingen voorschote-
len. Denk hierbij aan de wekelijkse
trainingen, de volgende zondagsjog-
gings in het voorjaar van 2023, het
clubfeest, de Midsummer Oudsberg
Trail en een nieuwe activiteit:  De 1ste
wijngaardenloop in onze gemeente.
 Elders in dit nummer kunnen jullie de
planning terugvinden. En er staan
enkele verrassingen tussen!
De 1ste zondagsjogging is gepland op
8 januari. Deze jogging wordt afgeslo-
ten met een receptie om op het nieuwe
jaar te klinken.  Ook voor de leden en
sympathisanten die niet hebben kun-
nen mee-joggen staat er een glaasje
klaar.
In dit voorwoord mag ik al dadelijk een
nieuwe activiteit aankondigen: AVT
Oudsbergen en wijndomein De Stein-
berg nodigen jullie uit op een tocht

door, langs, tussen  de wijnranken. Het
concept moet nog groeien, maar ik kan
jullie nu al zeggen dat het zal kunnen
wedijveren met de runs in de Médoc
of de Alsace. Dat hebben mij de eige-
naars van het wijndomein toch in de
oren gefluisterd. Dit zal doorgaan op
zondagvoormiddag  7 mei 2023.
In het artikel van de jeugd gaan jullie
lezen hoe zij zich geamuseerd hebben
op het sportkamp in Tongerlo-Wester-
lo, welke mooie prestaties zij geleverd
hebben en wie de atleet in de kijker is
geworden. Ook onze volwassen leden
hebben zich getoond op meerdere
wedstrijden. Geniet van de verslagen
en de uitslagen.
De’ Strava’-club AVT Oudsbergen wil-
len we promoten bij al onze leden en
zeker bij de joggers. Bezoek de web-
site en maak u gratis lid. We zien de
groep langzaam, maar zeker groeien.
Na enige tijd geraken jullie zeker en
vast overtuigd van deze meerwaarde.
Hier kan je bijvoorbeeld zien dat wij
van AVT Oudsbergen hebben deelge-

nomen aan een estafettetrail door het
Nationaal Park der Hoge Kempen ten
voordele van ‘de warmste week’. Ja,
wij hebben het hart op de juiste plaats!
Het Bestuur vond dat de tijd rijp was
om nog eens te gaan voor een nieuwe
AVT-T shirt. Onze sponsor Vlecad
dacht hier hetzelfde over en al snel
kreeg het idee vorm. Verder in deze
UDB kunnen jullie zien hoe deze mooie,
functionele T shirt er gaat uitzien. We
organiseren enkele pasmomenten
zodat ieder lid er netjes bij gaat lopen.
Ook Robert heeft een T shirt verdiend.
Na 28 jaar trouwe dienst vond Robert
dat het tijd was om zijn plaats in het
Bestuur af te staan aan de jonge garde.
Wij danken onze veelzijdige Robert
oprecht voor zijn tomeloze inzet voor
AVT.
Mag ik jullie nu al fijne kerstdagen en
een gezond, sportief en gelukkig
Nieuwjaar wensen!
 
Je voorzitter
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Clubjogging en afsluitende test Start-2-Run
editie 2022.

Bij de start op 5 september kwamen
er 6 kandidaten opdagen, 5 daarvan
maakten een herstart, slechts 1 deel-
nemer zette zijn eerste stappen in de
atletiek. Door allerlei omstandigheden
(werk, verlof, …) was de deelname
doorheen het schema nogal wisselval-
lig. 2 keer kwam er zelfs niemand van
de starters opdagen maar toch werd
het schema vrij goed gevolgd maar dan
op andere ogenblikken. Soms werd er
toch een beetje teveel gedaan, zo is
een 3-km bosloop op zondag niet de
ideale voorbereiding op een 3 keer
1000m-training op maandag. Eén
deelneemster gaf halfweg op zonder
opgave van reden. Een tweede moest
noodgedwongen afhaken wegens
blessureleed.
De afsluitende “test” werd op 13 no-
vember in eigen regie georganiseerd

op de picknickplaats. Er was een af-
stand van 5 km voorzien voor de star-
ters, daarnaast was er ook een par-
cours van 10 km voor de andere club-
leden. Op deze zonnige maar frisse
morgen kwamen een 30-tal leden op-
dagen, waarvan 3 hun start2run deel-
name afsloten met de ultieme test over
5 km. En dat deden ze met glans, het
afwisselende parcours over fiets- en
boswegen werd zonder problemen
afgelegd. Bij aankomst wachtte een
verfrissende sportdrank of water,
waarna met een kort officieel gedeelte
de diploma’s en bijhorende medaille
werden overhandigd. Proficiat! En
daarmee waren ze opgenomen in de
groep van de recreanten en krijgen ze
geen aangepast schema meer, dus
trainen op maandag op de piste (inter-
valtraining) en op donderdag aan de
sporthal (duurloop).
 
Bij deze ook een welgemeende dank
aan de clubgenoten die bereid waren
om te helpen bij het ophangen en
verwijderen van de pijltjes of om de
starters te begeleiden tijdens de afslui-
tende test. Dankzij die hulp was het
een succes over de hele lijn.

Toelichting bij de donderdagtraining.

Dit is een groepstraining, geen
wedstrijd. Doel is samen rustig te ge-
nieten van het lopen zonder prestatie-
druk, de traagste loper geeft het tempo
aan en de snellere loper moet zich
aanpassen, anders heeft het weinig zin
om samen te vertrekken. Na een ge-
zamenlijke start wordt na ongeveer 1
km de groep opgesplitst, de hieruit
ontstane kleinere groepjes worden
geacht vanaf dan samen te blijven. Dit
is vooral in de winterperiode van be-
lang voor de veiligheid. Heb je jezelf
overschat, laat je indien mogelijk te-
rugzakken naar een volgende (trage-
re) groep.
De training op donderdag is opgevat
als een trage duurloop of recuperatie-

training.  Bij 3 of 4 trainingen per week
is één zware training voldoende, en
deze is normaal op maandag.  De trage
duurloop is het fundament van het
lopen.  Zonder deze basis is een goede
opbouw van de conditie niet mogelijk. 
Als men enkel snelle en/of zware trai-
ningen afwerkt loopt men steeds tegen
of in de rode zone, dit is op termijn niet
houdbaar, zowel fysisch als mentaal. 
Dit kan leiden tot overbelasting, kwet-
suren, en zelfs afkeer van het lopen. 
 
Enkele raadgevingen …
- Laat de traagste van de groep op kop
lopen zodat het tempo laag blijft
- Wil je snel lopen, doe dit dan op een
andere dag (vb op een clubjogging) of

loop een wedstrijd
- Na een zware training recupereer je
sneller als je de dag erna een kort
rustig duurloopje doet.
- Voor conditieopbouw zijn 3 trainin-
gen/week noodzakelijk, waarvan max
één iets zwaarder
- Varieer tempo, afstand en route zodat
lopen geen sleur wordt
 
 
Belangrijke mededeling voor alle
recreanten:
Bij sneeuw, ijzel of (dichte) mist op
donderdag wijken we uit naar een fit-
o-meter (Wijshagen of Peer). Samen-
komen doen we altijd om 20 uur aan
de sporthal.

Lidkaart Sporta.

Er worden geen fysieke lidkaarten
meer geleverd door Sporta. Wel is het
mogelijk om je digitale lidkaart op jouw
gsm te downloaden en op te slaan door
in te loggen op Sporta/Mijn Beheer.
Vervolgens klik je in het keuzemenu op
'Mijn sportprofiel' waar je jouw lidkaart
kan downloaden. Ten slotte kan je
jouw lidkaart opslaan op jouw gsm.
 

Sportpremie  zieken-
fonds.

Bij de meeste ziekenfondsen kan je een
sportpremie aanvragen gaande van 15
tot zelfs 30€ (Vlaams neutraal zieken-
fonds) per jaar. Geef daarvoor het
formulier van het betreffende zieken-
fonds af aan een trainer of bestuurslid,
die het dan ingevuld terugbezorgt.
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Verhoging lidgeld.

Vanaf 2023 wordt de verzekeringspre-
mie bij Sporta nog eens verhoogd,
daardoor zullen we genoodzaakt zijn
om bij de volgende lidgeldhernieuwing
het lidgeld voor de Sporta leden, de
recreanten dus, te verhogen. Maar dan
nog blijft het voordelig om bij ons aan
te sluiten. Je kan een gedeelte van het
lidgeld recupereren via de sportpre-
mie, zie hoger. Je mag als lid gratis

deelnemen aan onze Midsummer
Oudsberg Trail en als je op één of
meerdere clubactiviteiten komt helpen
als vrijwilliger kan je gratis deelnemen
aan het jaarlijks clubfeest. Daar boven-
op is er uiteraard ook nog de tussen-
komst van de verzekering bij een
sportongeval. Waar kan je nog zo
voordelig gaan sporten?
 

Aankondiging: 1ste Wijngaardenloop.

Heet van de naald!
AVT Oudsbergen en wijndomein De
Steinberg nodigen jullie uit op een
tocht door, langs, tussen en dicht in de
buurt van de wijnranken.
De eigenaars Ilse en Dominique heb-
ben op enkele jaren tijd een wijndo-
mein opgebouwd van +/- 25 ha groot.
Zij zijn gestart met hun wijngaard op
de Steinberg ( vandaar de naam ), 
maar het grootste deel is gelegen in
onze gemeente ( Boshoven-Duivelsriet
en de Roes ). Op hun wijndomein
vinden we 10 druivensoorten terug,
115.000 wijnranken, goed voor
125.000 flessen wijn per jaar  van
topkwaliteit.
En hier mogen wij in het voorjaar van
2023 onze 1ste Wijngaardenloop orga-
niseren! Dit zal georganiseerd worden

op een zondagvoormiddag, waar-
schijnlijk op zondag 7 mei 2023 en gaat
een open organisatie worden, waar
zowel leden als niet-leden welkom zijn.
Het concept moet nog groeien, maar
ik kan jullie nu al zeggen dat het zal
kunnen wedijveren met de runs in de
Médoc of de Alsace. Dat hebben mij de
eigenaars toch in de oren gefluisterd.

 

Zondagsjoggings en komende activiteiten 2023.

 
Receptiejogging.
Jullie zijn allen hartelijk welkom op
onze receptiejogging van zondag 8
januari 2023.
De jogging om 10.00 uur houden we
iets korter dan op andere zondagen
zodat de receptie wat langer kan
duren!
Ook de niet-jogger of de sympathisant
is welkom vanaf 10.30 uur.
 
 

 
 
Zondagsjoggings in 2023.
Het concept is hetzelfde als vooraf-
gaande jaren:
- starten steeds om 10.00 uur stipt
- steeds 2 uitgestippelde routes:
1 ongeveer 6 km en 1 ongeveer 11 km
- voorafgaandelijk eerst even ter
plaatse inschrijven
- bij aankomst ook even uitschrijven
zodat de organisatie weet wie nog
moet komen
- bij aankomst is er steeds de moge-
lijkheid om iets te drinken
- er zullen meerdere vertrekplaatsen
zijn:
 
 
 
 

 
 
Datum en plaats:
8 Januari: Receptiejogging clublokaal
22 Januari: Cafe Bij Staaf (De Ruus -
Roesstraat Gruitrode)
5 Februari: Picknickplaats Ophoven
19 Februari: Picknickplaats Ophoven
5 Maart: Fit-o-meter Gruitrode (bij
voetbalplein)
19 Maart: Fit-o-meter Gruitrode (bij
voetbalplein)
2 April: Schutterij Ellikom
 
Komende activiteiten.
7 Mei: Wijngaardenloop
3 Juni: Clubfeest
24 Juni: Midsummer Oudsberg Trail
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Aanvulling uitslagen juni en juli.
Boekt loopt (Heusden-Zolder) op 04/06/22.

Trailrun 17 km (73)

2 Pieter Berben 1:13:38

57 Joeri Beerden 1:57:59

Classic in Tessenderlo op 11/07/22.

4 km (402)

42 Kelly Haex 0:16:10 4de D20

Seizoenstrail te Bocholt op 31/07/22.

5 km

2 Kelly Haex 0:20:21 1ste senior

Uitslagen tot december 2022.
Mariënloop te Borgloon op 28/08/22.

11 km (139)

3 Pieter Berben 0:38:30 2de M35

Halve marathon te Valkenburg op 04/09/22.

10 mijl (56)

1 Pieter Berben 1:00:37

Jungfrau marathon te Zwitserland op 10/09/22.

3254 gestart, 3047 aangekomen

1985 Marian Ponsen 5:50:36 D388

1986 Nathalie Paesen 5:50:36 D389

Marathon Antwerpen op 11/09/22. (1114)

383 Tamara Keunen 3:45:38 PB-5de F40

Parelloop te Brunssum  (NL) op 11/09/22.

10 km (110)

11 Pieter Berben 0:32:40 1ste M35

St Pieters Bear Trail's Maastricht op 11/09/22.

18 km -600 hm (202) 

113 Joeri Beerden 1:56:58

Groene halve marathon te Hamont op 11/09/22.

5 km (47)

6 Kelly Haex 0:19:57 2de D

12 km (60)

26 Guido Cuypers 1:01:19

Groen 5 en 10 mijl te Bree op 17/09/22.

5 mijl (63)

13 Erika Corstjens 0:37:09

20 Guido Cuypers 0:38:46

29 Niels Vansteenkiste 0:40:55

10 mijl (59)

1 Pieter Berben 0:58:28

27 Joeri Beerden 1:24:12

- 6 -
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Halve marathon te Nieuwpoort op 25/09/22. (411)

170 Joeri Beerden 1:46:15

Maasrun te Lanaken op 25/09/22.

5 km (246)

40 Kelly Haex 0:20:47

10 km (180)

73 Guido Cuypers 0:48:13 2de M65

10 mijl (132)

1 Pieter Berben 0:54:29

Singelloop Breda (NL) op 02/10/22.

3 km (1243)

17 Kelly Haex 0:11:26 5de D

5 km (2373)

182 Kelly Haex 0:23:20

10,6 km (1322)

140 Tamara Keunen 0:49:20 3de D40

162 Erika Corstjens 0:49:47

Kerkenloop te Kortessem op 16/10/22.

5,2 km (220)

54 Kelly Haex 0:20:55

Cross Cup relay te Berlare op 23/10/22.

1 Ploeg AVT met Pieter Berben

Cross Cup te Mol op 30/10/22.

6,2 km voor masters >35 (42)

2 Pieter Berben 0:21:26 1ste M35

Alfa Bear Trail te Thull (NL) op 13/11/22.

12 km (405)

3 Pieter Berben 0:45:01

Cross Cup te Roeselare op 27/11/22.

6,2 km voor masters >35 (51)

1 Pieter Berben 0:21:11

Duinengordeltrail te Opoeteren op 27/11/22.

11 km D (40)

18 Sylvia Vanderstegen 1:16:21

21 km H (80)

65 Joeri Beerden 2:01:29

30 km D (5)

4 Marian Ponsen 3:24:01

5 Nathalie Paesen 3:24:02

Wedstrijd gelopen? En je staat niet in deze lijst? Meld het aan de trainer …
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Nieuwe T shirt voor AVT Oudsbergen.

Wij mogen aankondigen dat wij aan  alle leden van onze vereniging AVT
Oudsbergen een heel mooie geste kunnen doen. Alle leden kunnen binnenkort
een T shirt komen passen. En dat hebben wij te danken aan onze sponsor
VLECAD.
Op de voorzijde komt het logo van onze kledijsponsor VLECAD en op de ach-
terzijde komt dan het logo van AVT Oudsbergen, met daaronder de voornaam.
Het drukken van de voornaam gaan we doen voor alle jeugdleden. Ook de
andere leden kunnen hun voornaam op de T shirt laten drukken, maar dan moet
hij/zij dit wel zelf aangeven bij de bestelling.
Mogelijkheid tot kiezen van de juiste maat tijdens een passessie met pasmaten
op
zondag 8 januari: na onze receptiejogging, met vertrek aan de piste tussen 10
u – 12 u
maandag 9 januari van  19.30 u – 20.00 u voor de recreanten
vrijdag 13 januari van 19.30 u - 20.15 u voor de jeugd
Op vraag van enkele ouders van nieuwe atleetjes, maar volledig vrijblijvend,
kan er ook nog gekozen worden voor een hoodie, pant of tight. Dit is natuurlijk
wel te betalen, maar met een mooie korting van Ersa Sport.

- 8 -
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Atleet in de Kijker.

 
Ik ben Bieke Aerden, ik ben 13 jaar en
ik woon in Ellikom. Ik volg de richting
verzorging in Middenschool Heilig Hart
in Bree.Mijn hobby is op de eerste
plaats atletiek en in mijn vrije tijd is
mijn grootste bezigheid diamond pain-
ting. Ik vond het altijd al leuk om
sportief bezig te zijn en ik was op zoek
naar een sportieve bezigheid waar ik
mij in kon uitleven. Daarom ben ik 4
jaar geleden begonnen met atletiek.
Ik train 4 keer in de week bij de AVT
in Meeuwen; 3 keer bij Jan en Margit
en 1 keer in Heusden of Hasselt bij Roel

Foesters. De disciplines die ik het liefst
beoefen zijn spurt, verspringen en
horden. Mijn beste prestaties heb ik
behaald bij spurt, mijn beste tijd toen
ik miniem was, is bij de 80 meter spurt
10,86s en bij de 150 meter behaalde
ik 20,23s. Nu ben ik overgegaan naar
cadet waar mijn beste tijd bij de 60
meter spurt 8,21s is op de eerste
meeting waar ik aan deelgenomen
heb.
Ook heb ik  deelgenomen aan het  het
Provinciaal kampioenschap in Sint-
Truiden waar we brons behaalden met
de estafetteploeg van AVT, daarna
kregen we de kans om naar de beker
van Vlaanderen te gaan in Ieper hierbij
hebben we de eerste plaats behaald
met onze estafetteploeg.
Toekomstgericht zou ik me willen ver-
diepen in atletiek en me zo hoog mo-
gelijk in de atletiekwereld te brengen.
De wedstrijden die ik nog op het pro-
gramma heb staan is de Indoor mee-
ting PC Limburg, Kerstavond Meeting
en Sylvester Meeting en in januari
provinciaal kampioenschap.
Mijn beste herinneringen aan de AVT
is het atletiekkamp, hier heb ik mijn
team beter leren kennen en zijn we ook
een groep geworden.

Sinterklaas aan de
piste.

Sinterklaas heeft het vorige week op
TV zelf gezegd.
“Er zijn dit jaar geen stoute kinderen”.
Hij heeft dan ook gevraagd of hij voor
alle jeugdatleten een snoepzak mag
afleveren aan de piste. Natuurlijk
waren wij van het bestuur daar mee
akkoord!
Op de trainingen van 30/11 en 2/12
zijn deze snoepzakjes uitgedeeld.
Smakelijk!!

Het jeugdstimulatieplan van AVT Oudsbergen.

Wist je dat verschillende van onze
jeugdatleten een korting van wel 30
euro hebben gekregen bij de afreke-
ning van ons sportkamp in Tongerlo.
Het jeugdstimulatieplan is opgesteld
om atleten te motiveren om regelmatig
aan trainingen en wedstrijden deel te
nemen.
Hoe meer trainingen je volgt en hoe
meer je aan wedstrijden deelneemt,
hoe groter de korting is die je krijgt op

de prijs van het sportkamp.
Hierbij wordt er meer gewicht toege-
kend aan deelname aan een wedstrijd
dan aan deelname aan een training.
De trainers noteren je aanwezigheid
op de trainingen, de wedstrijden waar-
aan je hebt deelgenomen dien je zelf
door te geven aan trainer Jan. Binnen-
kort ontvang je hiervoor een docu-
ment.
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Uitslagen van de Jeugd.

Uitslagen Piste wedstrijden AVT
Jeugd (vanaf 1 september).
 
Bieke Aerden
03/09/22 Hechtel: 80m: 10”95”    
Ver: 4m33
18/09/2022 Tongeren: 80m: 10”
86     1000m: 3’44”20     Kogel:
6m67     Speer: 12m85
24/09/2022 Ieper Finale BVV: 80m:
10”90     Ver: 3m93
08/10/2022 Alken: 150m: 20”23    
60mH: 10”38     Ver: 3m60
20 /11/2022 Heusden (indoor): 60m:
8”21     60m finale: 8”23     Ver:
3m98

Anouk Wirix
10/09/22 Bree: 80m: 12”79     60mH:
13”90     Kogel: 7m41     Hoog:
1m30     Ver: 3m81

Niels Vansteenkiste
03/09/22 Hechtel: 80m:11”93    
1000m: 3’28”31     Kogel: 8m08    
Ver: 2m79
02/10/2022 Lommel PK meerkamp:
80m: 11”82     1000m: 3’27”63    
Discus: 17m95     Kogel: 8m47    
Hoog: 1m34
10/09/22 Bree: 80m: 11”48     Kogel:
9m05     Hoog: 1m45     Ver: 4m48
20/11/2022 Heusden (indoor): Hoog:
1m35

* Vet gedrukt = persoonlijk record.

Uitslagen Veldlopen AVT Jeugd
 
Veldloop Neerpelt 20/11/2022
Met de veldloop van Neerpelt is het
nieuwe atletiekseizoen voor onze club
echt begonnen.
Onlangs las ik volgende getuigenis van
een jonge atleet.
“ Veldlopen dat is avontuur, modder
en vuile benen. De winter staat voor
de deur: regen, wind en koude, maar
dat schrikt me niet af. Ik trek gewoon
een lange broek aan.
Bij de start zeg ik tegen mezelf: kom-
aan doe je best. Dan voel ik zenuwen
en ben ik stil.
Als ik aan het lopen ben, ebben de
zenuwen weg.
Ik wil altijd bij de eersten zijn, maar
soms zie ik het halverwege niet meer
zitten. Nog effe, kom op denk ik dan.
Na de wedstrijd doen mijn benen pijn
en ben ik boos op mezelf als ik niet

vooraan ben geëindigd. Had ik maar
wat sneller gelopen denk ik dan.
En toch doe ik veldlopen het allerlief-
ste.”

Uitslagen van atleten van onze
club:

Ben 1 – V – 540m *
Liv Hertogs
Lou Michiels

Ben 2 – V – 540m *
Juul Roosen

* Bij de Ben wordt geen uitslag bekend
gemaakt.

Pup 1 – V- 1150m
9. Katho Monnens – 5’07”0

 
Min 1 – M – 1600m
9. Siebe Claesen - 6’32”0
 

 
Cad V – 2700m
35. Kyara Knuts - 14’14”0
 
 

 
Cad M – 3190m
24. Tibo Mertens - 13’06”0

JUN M – 6290m
9. Corneel Schreurs - 24’59”0
 
 
 

Door ziekte moesten Haley Vliegen en
Juul Moors in laatste instantie forfait
geven.
 
Sen M - 9390m
10. Neel Corstjens - 33’12”0
 
Veldloop Genk 27/11/2022
 
Cad M – 2925m
16. Tibo Mertens – 11’49”0
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Sportkamp 2022.

Het sportkamp dat is pittig trainen om klaar te zijn bij de start van het nieuwe veldloop seizoen.
Er waren duurloopjes over verschillende afstanden in de omgeving van de abdij van Tongerlo en tempoloopjes op de
piste en in het bos.
Maar er was ook tijd voor een leuke quiz in kleine groepjes en een hindernissen parcours in de sporthal.
Tussen de trainingen door was er ook ruimte voor gezelschapsspelen en zelfs een sessie yoga!
Na de 2de dag was ik behoorlijk moe en deden mijn benen pijn, maar volgend jaar ben ik er zeker weer bij!
 
Op naar het sportkamp van volgend jaar!
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Jungfraumarathon 9 september 2022.

Lang over nagedacht, uiteindelijk toch
besloten om deze uitdaging aan te
gaan. Bart, Marian en ik samen op pad
en Herman zorgt voor de nodige on-
dersteuning en bijsturing. Herman
heeft de schema’s weer mooi opge-
maakt. De schema’s zijn toch weer iets
zwaarder door de heuveltrainingen
maar we hebben weer alles mooi af-
gewerkt.
Op woensdag 6 september meldt Bart
af wegens ziekte. Voor ons en zeker
voor Bart een teleurstelling. Op don-
derdag 7 september zijn we vertrokken
naar Zwitserland met Corry als chauf-
feur. Nadat we veilig aangekomen zijn
en ingecheckt hebben, zijn we de buurt
gaan verkennen. Wat eten, drinken en
daarna op tijd bed in.
Vrijdag 8 september op verkenning,
wandelen en ook naar de muur Wen-
gen. Het is daar steil, maar mooi. Cor
en Herman hebben moeite om ons bij
te houden met wandelen.   Aan het
einde van de dag hebben we toch wel
wat kilometers in de benen. Dan maar
naar het hotel en alles klaarzetten voor

de grote dag.
Na een goede nachtrust en een stevig
ontbijt zijn we klaar om er aan te be-
ginnen. Op naar de start! Toch span-
nend, maar we zijn redelijk rustig. De
eerste 21 kilometers lopen we vlot,
zelfs iets te snel volgens de trainer die
ons onderweg aanmoedigt. Dan maar
een beetje trager, we beginnen nu toch
aan de klim van de muur van Wengen.
Stukjes lopen, stappen, terug lopen,
heel afwisselend. Het gaat bijzonder
goed met veel aanmoedigingen van de
supporters langs het parcours, we
blijven maar stijgen waardoor het
steeds moeilijker wordt om te blijven
lopen. We moeten meer en meer gaan
stappen. Herman en Corry blijven ons
steeds volgen, dat geeft toch extra
kracht om door te gaan. Wat een
avontuur!
We naderen de 30 kilometer en alles
verloopt nog volgens plan. Voldoende
eten en drinken onderweg om goed te
blijven presteren. Dan stijgen we naar
de 2000 meter en wordt het iets moei-
lijker, de lucht wordt ijler en het wordt

fris dus jasjes aan en door blijven gaan.
We komen de mannen met de Alpen-
hoorns tegen, de helikopter is ook ter
plaatse om in te grijpen bij eventuele
ongevallen. Bij de 40 kilometer is het
aftellen en we vermoeden dat we
zouden dalen maar helaas moeten we
nog een steil stuk omhoog met veel
hindernissen en soms ook gevaarlijke
paden overwinnen. Het einde komt in
zicht en we zien Herman en Corry
boven wachten op ons. Nog eventjes
en dan hebben we ons doel weer be-
reikt. Wat een prestatie, zoveel te zien,
zoveel te beleven en zoveel emoties.
Zeker de moeite om nog eens over te
doen! Graag wil ik dan ook Herman
bedanken voor de steun, schema’s,
goede raad en het geduld met ons.  
Corry en de kinderen wil ik ook bedan-
ken voor het supporteren, de steun en
dat ze het vaker zonder mij moesten
doen thuis   Ook een dank je wel aan
Bart en Marian voor de fijne trainingen
en babbels onderweg.
Nathalie
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De Jungfraumarathon.

Na een aantal mooie marathons gelo-
pen te hebben samen met Nathalie en/
of Bart, werd er onder elkaar wel eens
gesproken over een nieuwe, mooie en
nog zwaardere uitdaging.  Van Her-
man kregen we tips en advies. Na niet
al te veel twijfelen hebben we, Natha-
lie,  Bart en ikzelf ons ingeschreven
voor de Jungfraumarathon in Zwitser-
land.
Dit is een zware marathon omdat deze
vooral veel hoogtemeters heeft
(1800hm)
De inschrijving in februari 2022 ging
vlot. Alles was goed gelukt en we
waren zeker van ons startnummer.
In vergelijking met een vlakke mara-
thon ziet de voorbereiding er iets an-
ders uit. Wekelijks deden we heuvel-
training op de terril, maakten we veel
trappen en zochten we heuvels op in
het bos. Korte snelheidstrainingen en
langere duurlopen wisselden elkaar af.
Af en toe alleen, maar vaak trainden
we samen.
Nog een groot verschil met de voorbe-
reiding voor een vlakke, weliswaar
snellere marathon is het mentale as-
pect. Een intervaltraining waarbij je
wekelijks de opgelegde rondetijd op de
piste probeert te behalen vraagt ook
erg veel van je mentale mogelijkhe-
den. Een heuvel beklimmen en afdalen
was dan lichamelijk wel wat zwaarder.
Het mentale aspect werd (in mijn situ-
atie) minder op de proef gesteld. We
deden steeds ons best om de trainin-
gen mooi af te werken. Of we goed
bezig waren, dat werd ons wel duidelijk
in het mooie Zwitserland.
De trail des Fantômes in augustus was
een mooie voorbereidende training,
een zwaar en technisch parcours met
ongeveer 1000 hm waarbij ons lichaam
toch al op de proef werd gesteld.
Bart zijn knie liet niet alle trainingen
toe ... of het in Zwitserland zou lukken
was niet duidelijk.
De avond voor ons vertrek kregen we
te horen dat Bart een positieve zelftest
op het coronavirus had afgelegd. Dat
was niet fijn om te vernemen.  Bart kon
dan om deze reden niet mee.
Op donderdagmorgen vertrokken Nat-
halie, Corrie, Herman en ik naar Zwit-
serland.  Mijn huisgenoten namen mijn
taken thuis tijdelijk over op hun ma-
nier. De autorit verliep vlot. De chauf-

feur van dienst (Corrie) deed zijn best.
Ik had er vertrouwen in. Hier was niets
op aan te merken.
Inchecken in een mooi verblijf, op een
7 tal km van de startplaats ging vlot en
konden we daarna wat gezellig samen-
zijn en lekker eten.
Op vrijdag verkenden we de muur van
Wengen. Deze eerste zwaardere hel-
ling op het parcours begon na onge-
veer 25 km. Dit stuk omhoog lopen was
niet echt mogelijk, dus stevig naar
boven klimmen. Diezelfde voormiddag
hadden we al ons startnummer opge-
haald. Ook dit was belangrijk om tijdig
te doen.
Na een mooie verkenning in het ge-
bied, was het tijd voor de pasta party.
Lekker gegeten!
Bijna klaar voor de start.  Daarna nog
even al mijn gerief klaargelegd en op
tijd het bed in.
Ons ontbijt (pakket) werd tijdig klaar-
gemaakt. Op zaterdagochtend om 6u
zouden we samen nog ontbijten op de
kamer. Daarna werd het tijd om te
vertrekken naar de start. Deze was om
8u30. Er was veel volk op pad zo vroeg
in de ochtend, mensen leefden mee en
waren massaal aanwezig om te sup-
porteren. Zo fijn om te ervaren.
Of we ons jasje zouden aandoen, werd
snel duidelijk. Het was een frisse start,
maar ideaal loopweer. Op aanraden
van de organisatie namen we ons jasje
mee in de rugzak. Boven op het hoog-
ste punt zou de temperatuur tussen 2
en 6 graden zijn. Een emotionele start
was het met alpenhoornblazers en
mooie muziek. We maakten een lus
doorheen het centrum en een mooi
nabij gelegen dorp.
Na 25 km begonnen we aan de muur
van Wengen, tot ongeveer 31 km ging
het alleen maar bergop. Onmogelijk
was het om dit op te lopen. Rustig
blijven en stevig doorstappen, dat
deed trouwens iedereen. Onze suppor-
ters volgden ons met de trein. Ook voor
hun was het een beetje plannen om
ons toch zo vaak als mogelijk te kunnen
zien.
Daarna volgden nog mooie paden op
de weg of in het groen. Met momenten
konden we verder lopen. Maar toch
vaak deden we aan bergwandelen.
Enorm veel supporters waren aanwe-
zig. De bevoorrading was tot in de

puntjes verzorgd, van alles was er
voldoende; fruit, snoepjes, water, cola
en zelfs soep, bouillon. Vanaf km 36
ging het parcours steil omhoog, single
tracks, bergpassen... Dat was er voor-
al te zien. Mensen liepen kort bij el-
kaar...
We hadden allemaal hetzelfde doel !
Over de finish geraken. De benen wil-
den nog mee, het gaat ons lukken ...
dacht ik bij mezelf. Nathalie en ik
hebben veel plezier gemaakt, we
waren toch wel vrij goed op elkaar
afgestemd. De laatste stukken waren
met momenten druk, waardoor er ook
geen moment rust genomen kon wor-
den. Concentratie moest er zijn om
voorzichtig verder te kunnen gaan.
Met een helikopter werden we omzeild
bij de laatste bevoorrading. Ik had
nood aan cola , nam chocolade en deed
mijn jasje aan. Nathalie was steeds bij
me. De supporters waren ook weer ter
plaatse. Nu mocht voor ons die mooie
medaille wel komen. We hadden onze
opdracht bijna volbracht. De laatste
kilometers bleven maar steil omhoog
gaan, zelfs de finish lag bergop. Na
5u50' liepen we over de finish. Een zeer
speciaal moment om dit samen met
mijn loopmaatje te mogen en kunnen
doen. Dikke merci Nathalie.
Bart, we hebben je erg gemist tijdens
deze ervaring. Hopelijk ben je er vol-
gende keer wel bij. Herman en Corrie,
hartelijk dank om in ons te geloven en
om voor ons te supporteren.
Met een mooie medaille en een warm-
tefolie gingen we naar de bergliften,
om vandaar uit de trein naar het dorp
te nemen.
Een geweldig avontuur was het voor
mij. Nogmaals bedankt om dit te kun-
nen doen.
 
Groeten Marian.
 
Enkele wetenswaardigheden …
Max 4000 lopers toegelaten, 3946
waren ingeschreven, 3254 gestart
waarvan er uiteindelijk 3047 zijn aan-
gekomen.
Tijdslimiet is 6:30 uur maar door het
zware parcours werd de laatste man-
nelijke loper afgeklokt op 7:15:30,
laatste vrouw op 7:17:10! Ongeveer
2730 lopers finishten binnen 6:30 …
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Uit De Bocht woordzoeker : Kerst.

- December
- Feest
- Kerstliedjes
- Pakjes
- Sneeuw

- Diner
- Gezellig
- Kerststal
- Piek
- Vrede

- Familie
- Kerstboom
- Lichtjes
- Slee
- Warmte
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