
1e Benelux Racewalking Cup 
  
De 1e wedstrijd voor de Benelux Racewalking Cup zit er weer op.  

De aftrap was zoals de voorgaande jaren in Gent. In de plaatselijke indoor hal moesten de 
Dames 3000 M en de Heren 5000 M afleggen.  

Na de start bij de dames nam Anne resoluut de kop en gaf die ook niet meer af. De start was 
nog wel een beetje lastig want Anne stond als enige op de tweede rij. Na een zeer snelle 
start werd het tempo rustig aan afgebouwd naar ruim 67 seconden per rondje. Ondanks dat 
Anne niet voluit liep is ze tweemaal op het bord gekomen en de noodzaak om langzamer te 
gaan was er ook wel degelijk. Vanaf de start liep Annelies op een keurige tweede plek, maar 
ook Annelies kreeg het geel en later het rood voor de ogen. Waarschijnlijk door 
vermoeidheid ging het voor Annelies steeds moeilijker en werd bijzonder triest op de laatste 
20 meter voor de finish met een rode kaart uit de wedstrijd gehaald. Vanaf de start hadden 
Liesbeth en Myriam het met elkaar aan de stok, beide kemphanen gaven elkaar max 5 meter 
met regelmatige positie wisselingen vochten ze tot de finish. Liesbeth had de beste 
eindsprint en zo kwam zij keurig op een  derde plek binnen.  De altijd vrolijke Katrine was 
uiteindelijk de laatste die over de finish kwam.  Goed om te zien was dat er deze keer 4 
vrouwen aan de start stonden die we voor het eerst mochten verwelkomen. De 4 dames 
liepen een keurige wedstrijd en waarbij 3 van hen aan de finish kwamen in een keurige tijd. 
Hoewel een beetje buiten beeld, vocht Muriel nog een klein gevecht uit met haar dochter. 
Dochterlief had op de eindstreep moederlief toch met 10 seconden verslagen daar zal ze 
veel plezier in hebben.  

De uitslag :  

1   Anne van Andel      16:11 
2   Liesbeth de Smedt  17:04 
3   Myriam Nicolaes  17:04  
4   Jocelyne Pater  18:38  
5   Vita vanBelleghem  18:49 
6   Ilse Rotsaert  19:24  
7   Elise van den Broeck 19:34 
8   Lola Gontier  19:50 
9   Estelle Renard   21:27 
10  Muriel Oger  21:37 
11  Sabine Versluys  22:45 
12  Katrine van Ammel 25:01  
dsq Annemie D'Haeninck 
dsq Annelies Sarrazin 
 

De heren stonden met 8 personen aan de start en kwamen met 4 aan de finish. Remco had 
al vrij snel een Frans maatje gevonden en samen liepen ze de eerste ronden in een super 
snelle tijd van ong 50 seconden per rondje. Door het gewuif van de scheidsrechters hebben 
beide hun tempo laten zakken naar ruim 60 seconden per rondje. Helaas mocht deze 
"reddings" actie niet baten en werden zij halverwege de wedstrijd met een rode kaart van de 



baan gehaald. Toen waren er nog zes op de baan. Christian Fillieux die in Tilburg nog 50 km 
in de wedstrijd was gebleven begon met goede moed maar ook hij kreeg halverwege de 
wedstrijd een rode kaart. Toen waren er nog 5.  Onze Boetje was een beetje snel vertrokken 
en zienderogen veranderde de vermoeidheid zijn eeuwige glimlach. Deze glimlach verdween 
helemaal toch maar voor een paar minuten toen de hoofdscheidsrechter ook boetje liet zien 
dat hij zijn rode kaart niet voor niets had meegenomen. Toen waren er nog 4. De 
overgebleven 4, waren 3 Vlamingen en 1 Nederlander op een waals kampioenschap. Dirk 
hield de eer voor Vlaanderen hoog en kwam als eerste over de streep. Onze eigen Hub, 
kwam als tweede over de streep na een keurig gelopen wedstrijd. Tot de verrassing van een 
ieder was Peter van Hove ook aan deze wedstrijd gestart kwam binnen op een goede tijd, 
zeker omdat hij onderweg bij het dubbelen van zijn zoon Tristan een beetje bleef hangen om 
hem aanwijzingen te kunnen geven. De vierde en laatste over de streep was dan Tristan van 
Hoove die met een keurige tijd zijn eerste podium wist binnen te halen.  
  
Uitslag 

1  Dirk van den  Boogaerd   27:37 
2  Hub Kaemen    28:37  
3  Peter van Hove   29:35 
4  Tristan van Hove   34:53  
dsq  Christian Fillieux 
dsq  Boetje Huliselan 
dsq  Remco de Bruin 
dsq  Simon Bazzo Bortot  

Al met al, 4 nieuwe vrouwen in het veld en een junior die al keurig in het veld met de "grote" 
mannen mee kan komen is een mooie en aangename verrassing. We gaan weer een mooi 
seizoen tegemoed, heb nu al zin in de tweede wedstrijd.  

groet, 

Han  
 

 


