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Deze 7de aflossingsmarathon (en 27ste marathon) van Kampenhout opende de Warmste Week 

voor Studio Brussel, waarbij er gelopen werd voor het goede doel: Ons Tehuis Brabant (OTB), 

een tehuis in Kampenhout voor volwassenen met een mentale beperking. De organisatie is in 
handen van Ons Tehuis Brabant, de gemeente Kampenhout en de plaatselijke loperswinkel 

Running Mate. 

 

De teams bestaan uit 2 tot 6 lopers die rondjes afleggen van 7,05 km door Kampenhout. 

 
Dit jaar waren er 91 deelnemende teams waaronder voor de 3de maal het BLOSOM-team met de 

volgende samenstelling: 

 

vlnr: Frederik Rassaerts, Jonathan Van Londersele, Johan D’Haese, Bart Van Roey, 

Gunter Gellaerts en Karel Stroeykens 
  

 

Twee nieuwe teamleden ten opzichte van vorig jaar: Chris Jadoul en Werner Smets konden 

spijtig genoeg niet meedoen en werden vervangen door Jonathan Van Londersele en Frederik 

Rassaerts die allebei o.a. trails lopen. 
 

Naast de teams waren er ook 82 individuele deelnemers aan de marathon waaronder Frederik 

Saman (ex-BLOSOM) die zijn overwinning van vorig jaar zou proberen te herhalen. 

 

  



De vorige editie was er eentje met een podiumplaats voor BLOSOM. In 2015 werd immers de 

3de plaats behaald in een tijd van 2u42'30”. Dit tot verbazing van de organisatie en heel wat 
deelnemers. Dat een groepje wielertoeristen uit Meerbeek zowaar in staat was om dergelijke 

prestatie af te leveren. 

 

De doelstelling was dan ook om deze stunt te herhalen en aan te tonen dat de 3de plaats van 

vorig jaar helemaal geen toevalstreffer was. 
 

Dit jaar werd er opnieuw gekozen voor snelle startlopers.  

 

Jonathan startte om 10u00 er ging er als een speer vandoor. Hij zou al vanaf de eerste bocht 

de leiding nemen en kwam al na 23:22 aan (17,9 km/h of 3:21/km), goed voor de snelste 

individuele tijd van de dag met een voorsprong van 2 min op de het tweede team.  
 

Johan startte als 2de loper en kwam aan in een tijd van 24:28 (17,2 km/h of 3:29/km).  

 

Karel was de derde loper met een tijd van 26:59 (15,5 km/h of 3:53/km). Op dat ogenblik 

bedroeg onze voorsprong t.o.v. het tweede team al 4'12”, een mooie voorsprong.  
 

De vierde loper was Gunter die de klus klaarde in een tijd van 27:54 (15 km/h of 4:00/km). In 

deze fase van de wedstrijd waren we nog altijd leider met een voorsprong van 3'50”. Stilletjes 

aan begonnen we te geloven in een nieuwe stunt: deze keer een eerste plaats?  

 

Als vijfde loper hadden we Frederik die aankwam in een tijd van 26:26 (16 km/h of 3:45/km). 
Nog steeds aan de leiding, maar plotsklaps was onze voorsprong gesmolten tot 57 sec door 

toedoen van een zekere triatleet Bruno Clerbout van het Iron Team Mechelen die ineens onze 

voorsprong verminderde met 2'53” min.  

 
Even opgezocht wie deze gast is (bron Wikipedia: Bruno Clerbout, een Belgische triatleet 
die deel uitmaakte van het Uplace Pro Triathlon Team. Clerbout werd in 2008 
professioneel triatleet. Zijn voornaamste resultaten zijn bronzen medailles in Ironman 
Wales, Ironman 70.3 Switzerland, vier keer een vierde plaats in de Ironman van Nice 
alsook een vierde plek in de mythische Embrunman. In 2009 eindigde hij als tweede Belg 
op een 24e plaats in de Ironman van Hawaii, in 2012 werd hij er 16e) 

 
Gene gewone dus, maar wel trager dan onze Jonathan! 

 

Onze laatste loper was zoals vorig jaar Bart, die niet wist dat onze voorsprong zo klein 

geworden was en de sluipschutter van dienst was de slotloper van Iron Team Mechelen, Jonas 

Van Breedam, die spijtig genoeg in de laatste 300m Bart inhaalde. Bart snelde naar de finish in 

een tijd van 24:49 (16,7 km/h of 3:35/km), maar liefst 1,5 min sneller dan vorig jaar.  
 

Sportwedstrijden kunnen hard zijn, bijna 42 km aan de leiding gelopen en geklopt worden in 

de laatste rechte lijn. Jammer maar helaas geen 1ste plaats maar wel een geweldige collectieve 

prestatie met een toptijd van 2u34’31” (16,7 km/h of 3:35/km) waardoor BLOSOM weer wat meer 

respect en aanzien gekregen heeft. 

 
Achteraf bekeken hadden we misschien een andere opstelling, volgorde van lopers moeten 

kiezen. Want nu waren we natuurlijk de haas die opgejaagd werd door de jager, en het had 

beter geweest dat wij de jager zouden geweest zijn. Tactisch gezien had het beter geweest indien 

Clerbout samen had gelopen met onze haas Jonathan, die dan misschien wel jager had 

kunnen zijn. Als die Clerbout had gezien hoe Jonathan zou weggelopen zijn, had die misschien 
wel terug naar Mechelen of het toekomstige Uplace gelopen. Of wat als we gestart waren met de 

tragere lopers om dan uit te pakken met de snelste lopers op het einde zoals het triatlon team?  

 

Je ziet, heel wat verschillende scenario's werden achteraf nog uitgewerkt na de race als een 

soort van rouwproces na het verliezen van de eerste plaats op slechts enkele meters van de 

eindmeet. In alle geval, dit geeft ons weer de nodige motivatie om volgend jaar opnieuw van 
start te gaan met een andere strategie en trainingsaanpak. Een meer op snelheid gerichte 

voorbereiding met kortere afstanden?  Meer samen trainen? 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/België
https://nl.wikipedia.org/wiki/Triatlon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uplace_Pro_Triathlon_Team


Klassement teams: 

 
1. Iron Team Mechelen in 02u34’20’’ 

2. BLOSOM in 02u34’31’’ 

3. VAC 2 Toms Team in 2u38'19” 

 

Rudi Rassaerts (BLOSOM), de pa van Frederik, nam eveneens deel aan de aflossingsmarathon 
met team Joka. De tijd van Rudi was 32:11 (13,1 km/h of 4:33/km).  Joka Team werd 41ste. 
 

Ook Tim Fievez (BLOSOM) was van de partij met team "De Vriendts Vrienden". Tim liep zijn 
ronde in 25:59 (16,3 km/h of 3:41/km). Zijn ploeg eindigde 13de in een tijd van 02u56'29’'. 
 

Frederik Saman werd opnieuw 1ste individueel in een tijd van 2u45'26”, een verbetering van zijn 

tijd van vorig jaar met méér dan 6 min. 

 

 

Kampenhout – Zondag 18/12/2016 

 
Op zondag was er dan nog de eindejaarsjogging met 400 lopers aan de start waarbij er gekozen 

kon worden tussen de 5,3 km of 10,6 km. Gunter en Bart hadden er nog niet genoeg van en 

startten opnieuw. Bart werd op de 5,3 km 2de in een tijd van 18:54 (16,8 km/h of 3:30/km) en 

Gunter werd 11de in 20:36 (15,4 km/h of 3:52/km). 

 
Aan allen een dikke proficiat! 

 

Met dank aan onze supporters Marc De Vroe, Rudi Rassaerts en Hugo Doms die voor de nodige 

foto's en commentaar aan de zijlijn zorgden. 

 

Sportieve groeten en tot volgend jaar.  
 

We’ll be back! 

 

 

Karel Stroeykens 


