Genk 23/11/2014 – paul’s Running Team

Dit jaar stond als afwisseling met voorgaande jaren de veldloop van Genk nog eens op het
programma van onze runners.
Thirza Hermans mocht als eerste het startheuveltje naast het zwembad aansnijden en werkte haar
2197m af in een egaal tempo waardoor ze als eerstejaars mooi eindigde als 18de.
Anouk Steegmans die ons allen ,woensdag tijdens het loslopen, nog serieus had doen schrikken
startte op haar gekende ,controlerende manier voor 3 midden ronden met een totaalafstand van
3242m.
De laatste ronde brokkelde het groepje waarin ze zich verscholen had langzaam uit elkaar en ging ze
als 10de de laatste 400m in. De atlete voor haar van TACT was er al snel aan voor de moeite en net
voor de streep moest ook het meisje van Lanaken er aan geloven. (Beide atletes hebben nu
waarschijnlijk een serieuze snotvalling van de zucht) Maar een overgelukkige Anouk was toch mooi
8ste!!!
Kelly Aerts (vorige week nog winnares van een cani-cross) heeft waarschijnlijk de langste veldloop
tot nu toe gelopen: 5317m (bijna 1300m meer dan in Bonheiden) en heeft dit voortreffelijk gedaan.
Drie en een halve ronde kon ze aanklampen bij haar collega loopster van Lanaken . Hiermee eindigde
ze als 10de juniore , midden in het gemengde deelnemersveld van jun,sen en masters.
Jannick T’ Syen had waarschijnlijk kerosine getankt . Hij vloog als 2de over de startheuvel en moest in
de loop van de wedstrijd noodgedwongen overschakelen op diesel om de 6877m te volbrengen.
Als 6de junior kon hij de eindstreep overschrijden.
Niels Van Dyck (met sokken) had zijn lessen geleerd in Bonheiden en pakte het nu voorzichtiger aan.
Hij nestelde zich in een groepje van 4 om de 9467m met daarin 6 klimmen aan te pakken. Op deze
manier slaagde Niels erin om halfweg het deelnemersveld te eindigen (16de)
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