
Aflossingsmarathon Kampenhout – Heren A 

 
Dat mannen ook mooie prestaties kunnen leveren zonder een aluminium of carbonnen 
vaartuig tussen de benen, bewezen enkele van de Heren A op zaterdag 12 december 2015 
tijdens de aflossingsmarathon van Kampenhout: een marathon waarvan de opbrengst 
integraal naar Ons Tehuis Brabant (OTB) gaat voor personen met een handicap. 
 
 
(Verslag door: Karel Stroeykens) 

 

Op 12 december was het dus zover, na weken voorbereiding, was het D-day! Of moet ik 

zeggen: B-day!? 

 

Op initiatief van Johan D'Haese en Bart Van Roey werd er een ploeg samengesteld met 6 
deelnemers met als #one goal het #podium in Kampenhout en dit keer zonder wielen! 

 

Er werd een selectie gemaakt met volgende lopers (in volgorde van start) : Johan D'Haese, 

Karel Stroeykens, Gunter Gellaerts, Werner Smets, Chris Jadoul en Bart Van Roey. Frederik 

Saman zou solo deelnemen aan de marathon, en hoe ! 

 

 
    (vlnr.: Karel, Werner, Bart, Johan, Gunter en Chris) 
 

Frederik, pas vader geworden, bewees dat het opgebouwde slaaptekort tijdens de voorbije 

weken geen excuus was om vandaag minder te presteren, integendeel. Hij werd 1ste 

individueel!!  In een prachtige tijd van 2:51:36 met méér dan 2 minuten voorsprong op de 
2de individuele deelnemer met de exotische naam Kumphakwaen (2:53:42).  Frederik kwam 

met zijn pasgeboren dochter in de armen over de streep gelopen. Proficiat!  Goed bezig en 

dan moet je weten dat dit voor hem nog maar een opwarmertje is want de week erop stond 
er immers de "hel van Kasterlee" op het programma (hij eindigde in Kasterlee als 65ste in een 
tijd van 8:08:36, nvdr). 

 
Dan TEAM BLOSOM, met startloper Johan D'Haese (startvolgorde nog op de valreep 

gewijzigd om te anticiperen op de snelle startlopers van onze concurrenten uit Vilvoorde met 

2 superteams : VAC Sjampanje en VAC Melange). 



1°) Johan leverde vandaag de snelste prestatie van het het Blosom team met 25:12 en kwam 

als 4de toe in de wisselzone. 

 

2°) Vervolgens was het aan mij, Karel. Na 2 km achtervolging op de 3de kon ik aansluiten en 

met deze loper meegaan tot aan de volgende wissel, tijd 27:34.  

 
3°) Als derde loper nam Gunter (local de l'étappe) over om te finishen in een tijd van 29:37. 

Gunter slaagde erin om nummer 3 vakkundig voorbij te steken waardoor we op schema 
waren voor ons doel: #podium.  

 

4°) Nadien was het aan Werner die met de GSM in de hand het gat met onze directe 

tegenstander voor het podium verder uitdiepte: 27:15, alstublieft en daarmee was het nog 
niet gedaan, want nog een topper op komst...! 

 

5°) Chris Jadoul die na ook een slapeloze nacht (jonge kinderen weet je wel) de 

verwachtingen méér dan inloste : 26:25. Ondertussen was onze voorsprong al opgelopen tot 

ongeveer 5 minuten op het vierde team.  
 

6°) Onze zesde en laatste loper Bart ging er als een pijl vandoor en zou finishen in een tijd 

van 26:22. De derde plaats was een feit ! 

 

Totale tijd BLOSOM TEAM : 2u42’30’’, gemiddelde snelheid 15.60 km/h voor 42,195 km 

 
Aan allen een dikke proficiat ! 

 

 

 

Klassement (top 8): 
 

1. VAC Sjampanje in 02u34’58’’ 

2. VAC Melangee in 02u35’31’’ 

3. BLOSOM in 02u42’30’’ 

4. ITM2 in 02u47’24’’ 

5. SDWORX Speed in 02u49’43’’ 
6. VAC Prosecco in 02u50’46’’ 

7. Frederik Saman (BLOSOM) (individueel) in 02u51’36’’ 

8. Kumphakwaen in (individueel) in 02u53’42’’ 

 

 
 

Met dank aan onze supporters Marc De Vroe, Rudy Rassaerts en Dirk Raeyen die ons ook 

op de MTB begeleidden. 

 

 

 
 

Groeten,  

 

Karel 

 


