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Snelwandelaars: een uitstervend ras in België

“Snelwandelen is topsport”
“Wat is het langste atletieknummer op de Olympische Spelen ?” luidt een klassieke strikvraag. Het
antwoord is uiteraard de 50km snelwandelen en niet de marathon. Het feit dat veel mensen er
telkens toch weer in tuimelen, zegt iets over de bekendheid van het snelwandelen in België. Op 22
juni werd er voor het eerst sinds lang nog eens een BK 20km voor mannen en 10km voor vrouwen
georganiseerd. Aanleiding daartoe was de Zeslandenmatch die dit jaar plaatsvond in het Waalse
Wépion. Een ideale aanleiding om een stand van zaken op te maken over het snelwandelen met
enkele Belgische boegbeelden die bekommerd zijn over het voortbestaan van hun geprefereerde
sport. Er moet veel gebeuren om uit het dal te wandelen. Maar aan interessante ideeën geen gebrek: “Inzetten op jeugdopleiding en wedstrijden, snelwandelen verplichten bij de Beker van Vlaanderen, internationale samenwerking, rekruteren via wandelclubs en bij ultralopers,...”
De prestigieuze Zeslandenmatch is een klassieker in het snelwandelen. De 48ste editie van
deze confrontatie tussen Engeland, Ierland, Nederland, België, Denemarken en Zwitserland,
werd dit jaar betwist in het Waalse dorpje Wépion, nabij Namen. De race gold dit jaar ook als
BK. Maar België kwam tussen het internationale geweld niet bepaald sterk voor de dag. Beste
landgenoot op de 20km was de 56-jarige master
Dirk Bogaert/ACME op een 15de plaats. Na een
spannende strijd bleef hij nipt de 36 jaar jongere Waal Ludwig Renard/SMAC voor. 1u52’40”
had Dirk Bogaert nodig voor zijn 20km snelwandelen in vrij warme omstandigheden. Peter Van
Hove/ACHL – 18de in totaal na 1u56’55” - vervolledigde het BK-podium. De Ierse klepper James Treanor die de race won, klaarde de klus al
in 1u30’14”. Dat betekent dat hij een indrukwekkend gemiddelde haalde van 13,32 km per uur.
Veel joggers zouden er jaloers op zijn. De vrouwen kregen 10km voorgeschoteld. Het was de
Waalse master Myriam Nicolas/SMAC die na
57’21” als eerste Belgische over de eindmeet
kwam, op ruime achterstand van de Zwitserse
overall-winnares Marie Polli (48’38”). Liesbet
Desmet/DUFF (11de in 60’44) en Nathalie Halloy/SMAC (12de in 63’42) vulden de rest van
het Belgische podium aan. In het landenklassement konden onze vertegenwoordigers geen
brokken maken. Ierland won met 30 punten voor
Engeland (27). Wij hielden het bescheiden op de
6de plaats en 8 puntjes.

Liesbet De Smet:
“Wat is een titel waard als je met twee
aan de start staat ?”
Zilveren medaillewinnares Liesbet De Smet/
DUFF is één van de weinige Vlaamse vrouwen
die aan snelwandelen doen. Hoewel de 10km
niet haar specialiteit is, was ze tevreden over
haar race. “Met 1u00’41” bleef ik net niet boven het uur. Bijna 10km per uur haalde ik dus.
Ik was tevreden over de Zeslandenmatch, maar
ik moet eerlijk zeggen dat de wedstrijd geen
doel was. Dat ligt namelijk niet specifiek op de
langere afstand. Ik wilde dit seizoen mijn tijden op de 3000m en op de 5000m verbeteren.
En dat is gelukt: op de 5000m haalde ik 27’33”
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en op de 3000m 16’04”. Nu is mijn enige grote doel van dit seizoen nog om onder de 16 minuten te duiken bij de 3000m.” De 32-jarige
atlete praat op exact dezelfde manier over haar
sport als pakweg een afstandsloper of verspringer zou doen: ‘records verbeteren’, onder magische grenzen duiken. Want snelwandelen is
écht wel sport. Toch was het geen evidente keuze. “Ik begon als cadette met snelwandelen. In
die periode zaten we in onze club nog met twee
snelwandelaars en één trainer, Frans Van Herck. Op een bepaald moment heb ik samen met
Mieke Geens (één van de vele sterke vrouwelijke afstandsloopster van de gouden generatie van Ac Duffel omstreeks de eeuwwisseling,
nvBS) voor de fun eens het snelwandelen geprobeerd. Het begon als grap, maar ik vond het
meteen heel leuk en ik merkte dat het me lag.”
Snelwandelen is niet de meest populaire atletiekdiscipline in België. Uitblinken op nationaal
vlak is dan ook niet zo moeilijk. Liesbet is, om
het wat oneerbiedig te formuleren ‘koning eenoog in het land der blinden’. “Ik vind het moeilijk om hoogtepunten aan te duiden. Ik werd 13
à 14 keer Belgisch kampioene. Maar wat is dat
waard als je maar met twee aan de start van het
BK staat ? Enerzijds is het leuk om een titel te
pakken, anderzijds zou het beter zijn als er meer
competitie was. Internationaal stelt mijn 27’ 33”
op de 5000m trouwens niet zo veel voor. Zeker
niet als je het vergelijkt met de tijden van internationale subtoppers,” blijft ze bescheiden.
“Hoeveel vrouwen er snelwandelen in België ?
Ik denk dat we momenteel met een twaalftal actieve snelwandelaarsters zijn. Veel nieuwe gezichten komen er niet bij. Maar onlangs begon er
wel een vrouw met snelwandelen: Annelies Sarrazin van FLAC. Zij kreeg de smaak te pakken
nadat ze de sport zag op de Spelen van Londen.”
Opvallend is dat De Smet ook regelmatig de discus vastpakt. Met de combinatie discus/snelwandelen, is ze wellicht uniek in België. “Ik ben
dagelijks bezig met atletiek. Ik weet het, het is
een gekke combinatie. Een keuze maken tussen
de twee heb ik nooit gekund. Ik besef dat als ik
me op één onderdeel zou focussen, ik betere prestaties zou halen. Maar ik doe het allebei even
graag. Mijn PR met de discus is 33m90. Op provinciaal niveau is dat redelijk. Ik zou graag voorbij de 35 meter geraken.”
Liebet behoort als 32-jarige
toch al bij de oudere atletes
in het kleine snelwandelwereldje. “Ik ben nog altijd seniore, maar momenteel zijn
er meer masters dan seniores actief. In Nederland,
waar de sport nog ietsje populairder is dan hier, zien
we net hetzelfde fenomeen.
Doorstroming van de jeugd
is er nauwelijks. Of daaraan iets te veranderen valt ?
Het lijkt me zeer moeilijk om
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de jeugd te motiveren om nog te gaan snelwandelen. Toen ik minieme was, waren er nog wel
een paar jeugdwedstrijden, maar nu zijn er bijna
geen meer. Dat is toch een veeg teken.”

Peter Van Hove:
“Zet snelwandelen op interclubprogramma !”
Peter Van Hove pakte brons op het BK 20km tijdens deze zeslandenmatch. Maar de Lillenaar
bleef wel iets beneden zijn normale niveau. “Bij
mij viel de Zeslandenmatch wat tegen. In november vorig jaar brak ik een ruggenwervel door
een aanrijding op training. Daardoor kon ik
pas sinds maart weer beginnen trainen. Dit jaar
haalde ik 1u56’ op de Zeslandenmatch terwijl
ik vorig jaar nog 1u49’ lukte.” Zoals wel meer
snelwandelaars, ontdekte Van Hove de sport via
het niet-competitieve wandelcircuit. “Ik doe al
acht jaar aan snelwandelen. Ik ben met de sport
in contact gekomen via mijn twee achterneven,
Dirk en Luc Nicque, die samen goed zijn voor
talloze titels op de lange afstand. Voordien had
ik ook al een tiental keer de 100km lange dodentocht van Bornem uitgewandeld en zo ben ik dan
met deze sport begonnen. Het is een fenomeen
dat via wandelwedstrijden zoals de dodentocht
mensen starten met het snelwandelen. Een andere instroom komt van ultralopers die soms omschakelen naar snelwandelen,” legt Van Hove
uit. De man heeft een hart voor de sport. Hij ziet
dan ook met lede ogen aan hoe zijn sport jaar na
jaar krimpt en minder en minder aandacht krijgt.
“De publiciteit die onze sport haalt, is rampzalig. Bij de meeste atletiekclubs komt snelwandelen weinig of niet aan bod. Er wordt nooit of
zelden op getraind. Er zijn ook nauwelijks nog
jeugdwedstrijden,” legt hij de vinger op de wonde. De Kempenaar
stelt zich zeer constructief op en geeft
meteen ook enkele remedies om zijn
zieke sport te genezen. “Ik heb al
enkele keren voorgesteld om in de hogere reeksen van de
Beker van Vlaanderen snelwandelen
op het programma te zetten. Op die
manier zou iedere topclub verplicht
worden om toch één
snelwandelaar op te
leiden. Alles bijeen
neemt een snelwandelwedstrijd
van
3000m amper 16
minuten in beslag.
Uiteindelijk staan Peter Van Hove.
hinkstap, hamer en [Foto: Dirk VAN AELST]

Het snelwandelpodium bij het recente BK indoor. Bemerk de grote leeftijdsverschillen: Liesbet De Smet
(links,geboren in 1982); kampioene Myriam Nicolas (°1963) en Solange Cremer (rechts, °1997). Zes vrouwen
stapten deze 3km uit, waaronder slechts één Vlaamse. [Foto: Johnny DE CEULAERDE]

zou men toch nog een redelijk deelnemersveld
bijeen kunnen krijgen. De samenwerking tussen
Nederland en België is altijd zeer goed geweest
in de snelwandelwereld. Het kan dus perfect.”
Het siert Van Hove dat hij actief probeert om
zijn sport terug meer op de kaart te zetten. “We
proberen momenteel samen met Nederland een
BeneluxCup op touw te zetten. Dat zal dan een
regelmatigheidscriterium worden met zes wedstrijden in Nederland en zes wedstrijden in België waarvan je er aan acht à negen zou moeten
deelnemen voor het klassement. Iedere maand
kan er een wedstrijd georganiseerd worden en
verschillende afstanden en categorieën zouden
aan bod moeten komen. Er zou ook prijzengeld
moeten zijn. Op die manier zullen de betere Belgen naar Nederland gaan en de betere Nederlanders naar België.”

Dirk Bogaert:
“Als alternatief na blessure”

Dirk Bogaert.
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polsstok toch ook op het programma,” stipt hij aan.
Internationaal weet de sport nog wel behoorlijk stand te houden. “Snelwandelen is nog altijd een olympische sport. De 20km en de 50km
staan op het olympisch programma.” Het gebrek aan competitie is een nijpend probleem
in Vlaanderen. De club van Van Hove, Ac Herentals, is één van de weinige clubs die nog
een competitie op poten zet. “De reden waarom ik gekozen heb voor Ac Herentals, is omdat
zij toch nog één snelwandelwedstrijd organiseren. Tijdens het PK meerkampen kwam daar dit
jaar toch nog 17 man op af. Dat aantal is zeker niet slecht. Mijn twee zonen Christian en
Jasper doen ook aan snelwandelen. Het is voor
hen heel moeilijk om hun vriendjes mee te krijgen. In Vlaanderen staan er maar twee meetings
op de kalender: de wedstrijd in Herentals en een
wedstrijd in Ieper. Indoor zijn er ook nog twee
wedstrijden in Gent. In Wallonië worden er nog
een viertal outdoorwedstrijden georganiseerd.
We moeten vooral uitwijken naar Nederland.”
Samenwerken met de buurlanden, is broodnodig. Belgische kampioenschappen werden de afgelopen jaren nog maar zelden georganiseerd.
Logischerwijze vinden snelwandelaars dat zeer
jammer. “Dit jaar werd er toevallig een Belgisch kampioenschap 20km snelwandelen georganiseerd omdat er toch al de Zeslandenmatch
was. Er was daar een sterke jurering aanwezig.
Iets wat zeker niet evident is. Maar het was alweer een achttal jaar geleden dat er nog een BK
snelwandelen 20km georganiseerd werd. Naar
mijn mening zou er ieder jaar een BK moeten
zijn voor de olympische afstanden. De 100km is
nog iets anders natuurlijk. Maar ik vrees het ergste voor de volgende jaren. Tot heden heb ik nog
niets vernomen over een BK volgend jaar. Ze zouden de kampioenschappen samen met Nederland
kunnen organiseren, in Tilburg bijvoorbeeld, zoals vroeger wel eens gebeurde. Op die manier

Dirk Bogaert is al jaren de Belgische vaandeldrager van de sport. In Wépion pikte hij zijn zoveelste Belgische titel mee. De Oost-Vlaming
ontdekte zijn talent eerder per toeval nadat hij
moest stoppen met lopen vanwege een blessure. “Vanaf mijn 15de doe ik aan atletiek,” begint
hij zijn verhaal. “Ik heb zowat alle disciplines
beoefend en als junior maakte ik ook een eerste
keer kennis met snelwandelen in 1975 of 1976.
Aanvankelijk was ik een middenafstandsloper.
Daarin haalde ik een middelmatig niveau. Maar
door blessures ben ik in 1989 noodgedwongen
overgestapt van lopen naar snelwandelen. Mijn
dokter zei me dat lopen moeilijk was, maar snelwandelen kon dus nog wel. Dat was een geluk
bij een ongeluk, want de specifieke beweging
van het snelwandelen bleek me heel goed te liggen.” Dat is niet evident, want snelwandelen is
een zware sport die niet voor iedereen is weggelegd. Dirk Bogaert kan het weten. “Welke kwaliteiten een goede snelwandelaar moet hebben ?
Hij of zij koppelt een goed uithoudingsvermogen
aan een stevige technische bagage. Het is heel
fysiek. Qua fysieke paraatheid mag je snelwandelaars gerust naast 10km-lopers plaatsen. Op
sommige vlakken is het zelfs zwaarder dan een
10km lopen omdat de bewegingen beperkt zijn.”

“Erkenning dankzij Wauters vs. Waes”
Als master stapelde Bogaert de internationale successen op. Toch beleefde hij één van zijn
mooiste wedstrijden in België. “In het begin van
mijn carrière werd ik tweede op een BK indoor
dat destijds nog in Flanders Expo georganiseerd
werd. Ik eindigde daar achter Godfried Dejonckheere, de enige Belg die ik nooit heb kunnen kloppen. Maar ik moet zeggen dat ik mijn
grootste successen pas als master behaald heb.
Ik won drie Europese titels, werd twee keer vi-
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ce-Europees kampioen en haalde een paar
keer brons op EK’s en WK’s bij de masters. Ik
werd ook een twintigtal keer Belgisch kampioen waarvan drie keer bij de alle categorieën.
Daar had ik vooraf nooit van kunnen dromen.”
Ook hem doet het pijn dat zijn sport in een negatieve spiraal zit. De Meetjeslander kan als geen
ander de vergelijking met het buitenland maken.
“Wat België betreft, is het armoe troef. Ik heb het
gevoel dat de sport niet gesteund wordt van hogerhand. Ik moet daar wel onmiddellijk aan toevoegen dat er verschillende mensen geweest zijn
die de sport nieuwe impulsen proberen te geven
en die aan de kar trekken. In Zuid- en Oost-Europa krijgt de sport wel veel respect, maar bij
ons niet. De laatste jaren is de waardering voor
de sport toch aan het toenemen. Dankzij het televisieprogramma ‘Wauters vs. Waes’, weten heel
veel mensen nu toch wat voor een zware sport
het is. Qua erkenning vanuit mijn club en vanuit
het stadsbestuur heb ik zeker ook niet te klagen.”
Volgens de minzame Bogaert is het sleutelprobleem de jeugdopleiding en de doorstroming.
“De sport wordt niet aangeleerd aan de jeugd, in
tegenstelling tot pakweg hamerslingeren, hinkstapspringen en polsstokspringen. Maar snelwandelen wordt daarbij vergeten en dat is jammer.”
Net als Peter Van Hove pleit hij ervoor om snelwandelen op het interclubprogramma te zetten.
Een voorstel dat hopelijk niet in dovemansoren
valt. Maar de 56-jarige snelwandelaar is tegelijkertijd heel realistisch over de toestand en de
toekomst van het snelwandelen. “Snelwandelen
is een zeer technische sport. Het duurt toch wel
een jaar voor je de juiste techniek onder de knie
krijgt. Al ken ik ook enkele uitzonderingen die
het meteen perfect konden. Maar ik kan er wel
inkomen dat de sport niet populair is: het is fysiek zwaar, het is moeilijk en je verdient er geen
geld mee. Echt motiverend is dat niet. Indien ik
altijd achteraan bengelde in wedstrijden, was ik
er eerlijk gezegd wellicht ook al mee gestopt.”
Daartegenover kan Dirk ook een paar zeer interessante argumenten aanreiken om de sport een
kans te geven. “Het voordeel van deze sport is
dat je het wel nog goed kan doen op latere leeftijd. Snelwandelaars gaan vaak langer mee dan
afstandslopers. Soms krijg ik wel aanvragen van
mensen die het willen leren, maar meestal houden ze het niet lang vol. Het vergt nu eenmaal
tijd en geduld om het goed onder de knie te krijgen. Maar de voldoening is des te groter. Voor
mij was snelwandelen een zeer mooie kans. Ik
geraakte geblesseerd en heb het alternatief aangereikt gekregen. Daar mag ik eeuwig dankbaar
voor zijn. Zonder snelwandelen zou ik misschien
wel volledig met sport gestopt zijn.”

Tekst: Bart SPRUIJT
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