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Abelhadi El Hachimi: “Rio blijft het doel”
Abelhadi El Hachimi maakte zijn 
favorietenrol helemaal waar. De nummer 
16 van het WK marathon in Peking en 
de kersverse Belgisch kampioen halve 
marathon, kwam als tiende ‘overall’ over 
de eindmeet en was afgetekend eerste 
Europeaan in 2u15’13”. Ondanks zijn 
Belgische titel – zijn negende in totaal 
verspreid over 5000m, 10.000m, marathon 
en halve marathon – bleef de veertiger 
achter met gemengde gevoelens. “Vooraf 
hoopte ik om onder de 2u13’ te lopen, maar 
dat zat er gewoon niet in. 30km lang kon 
ik bij de hazen blijven, maar toen viel ik 
alleen. Tot de 35ste kilometer ging het nog 
vlot, maar op het einde speelde de wind 
me parten. Jammer dat ik niet iets sneller 
was, maar ik ben tevreden dat ik Belgisch 
én Benelux-kampioen ben.” Hoewel hij nog 
een stukje sneller zal moeten lopen om 
de Spelen te halen, is de master nog lang 
niet uitgeteld in de boeiende strijd om de 
olympische tickets. “In het voorjaar probeer 
ik opnieuw een snelle tijd te lopen. Om naar 

Els Rens mag dromen van Rio

Abelhadi El Hachimi en Els Rens kroonden 
zich zoals verwacht tot Belgisch kampioen 
marathon in Eindhoven. Els Rens was zelfs 
algemeen winnares bij de vrouwen in 
een dik PR van 2u38’16”. Ze is daarmee - 
voorlopig - virtueel geplaatst voor Rio. Ideale 
weersomstandigheden, een razendsnel en vlak 
parcours en vooral zeer veel gemotiveerde 
landgenoten aan de start net over de 
landsgrens met Nederland. Net als in Berlijn 
twee weken eerder, maakten de Belgen er een 
mooi marathonfeestje van. De Nederlanders 
vonden het ietwat vreemd dat het BK op hun 

grondgebied plaatsvond. ‘Waarom het BK hier ? 
Hebben jullie dan in België geen marathons ?,’ 
waren veel gestelde vragen door de Nederlandse 
pers en organisatie. Maar het bleek een gouden 
zet. Het BK werd, mede dankzij het snelle 
parcours en het mooie weer, één van de meest 
hoogstaande edities van de afgelopen jaren. Bij 
de vrouwen doken er liefst acht Belgen onder de 
magische 3-urengrens. En dat wil wat zeggen. 
In 2014 bleven er in totaal tien vrouwen onder 
die barrière...  Ook bij de mannen lag het niveau 
in de breedte zeer hoog met 24 landgenoten die 
onder de 2u40’ bleven.

Els Rens, Ann Sophie Claeys 
(links) en Annelies Deketelaere 
(rechts) op het vrouwenpodium.

Rio te mogen, zal ongeveer 2u12’30” nodig 
zijn. In de winter doe ik geen CrossCup. Ik 
ga me volledig focussen op de marathon. 
Rio is en blijft het hoofddoel.” 
Debutant Stijn De Vulder/ACG finishte 
na 2u19’08” als tweede Belg. Kristof 
Nackaerts/LYRA toonde zich de sterkste in 
de spannende strijd voor het brons. Dankzij 
een sterke laatste 10km kon hij afstand 
nemen van de Belgisch marathonkampioen 
van 2012, Bart Verschoren/DAC en 
van debutant Olivier Van Hoey/ACW. 
De 23-jarige Lierenaar bracht zijn PR 
op 2u25’30”. Olivier Van Hoey was met 
2u27’09” dik tevreden over zijn debuut. 
Bart Verschoren, die twee weken geleden 
nog meeliep in Berlijn en er een PR van 
2u26’09” klokte, werd nu vijfde in totaal 
en eerste master M35 in 2u28’42”. Pieter 
Hendrickx/ARAC, nog een debutant, was 
tweede M35’er van het BK in 2u31’39”, op 
de voet gevolgd door zijn trainingsmakker 
Nick Renders/ACHL die zijn PR vermorzelde 
met 5 minuten tot 2u31’41”. Philip Van 
Lierde/EA volgde er vlak achter in 2u31’43”.Abdelhadi El Hachimi.



Els Rens: “Supergelukkig”
Els Rens veroverde in Eindhoven haar 
derde nationale titel nadat ze eerder 
al de beste was op het BK in 2012 en 
2013. De 32-jarige marathonspecialiste 
finishte niet alleen als eerste Belgische, 
ze was ook de allereerste vrouw in totaal 
in deze prestigieuze marathon van 
Eindhoven. Met 2u38’16” dook ze dik 
onder de limiet voor Rio en verbeterde 
ze haar PR met liefst drie minuten. Na 
Veerle Dejaeghere prijkt ze nu met 
de tweede tijd achter haar naam op 
de nationale jaarranglijst. Ze straalde 
dan ook van geluk na de finish. “Dit 
is super, ongelofelijk, super ! Tijdens 
de wedstrijd had ik het beste gevoel 
dat ik ooit had tijdens een marathon,” 
reageerde de zichtbaar geëmotioneerde 
atlete die knap terugvocht na een lange 
blessureperiode waardoor Eindhoven 
haar eerste marathon in twee jaar was. 
Heel de race liep ze iets sneller dan 
haar geplande schema van 2u40’. Op 
het einde kon ze ondanks de tegenwind 
zelfs nog versnellen. “Toen ik halfweg 
doorkwam na 1u19’15” voelde ik me 
nog heel goed, al was ik echt wel op 
het randje aan het lopen. Ik had veel 
schrik van de wind op het einde. Maar 
blijkbaar heb ik gewoon mijn tempo 
vastgehouden. Mijn vier hazen deden 
het perfect. Na 35km viel ik alleen. Ik 
had heel veel schrik om plat te vallen, 
want er was best veel wind. Maar als je 
voor de eerste plaats loopt, kun je altijd 
net iets meer. ” Ook in 2012 (2u42’07”) 
en in 2013 (2u41’15”) liep Rens al sterk 
in Eindhoven. “Twee jaar geleden liep 
ik hier in heel slecht weer al 2u41’, 
herinnert ze zich. “Het doel was toen al 
om onder de 2u40’ te duiken. Toen lukte 
dat niet, nu wel. Na mijn blessurejaar is 
dat een mooie overwinning op mezelf. 
Maar dat ik deze tijd zou lopen, had ik 
echt nooit gedacht. Ik denk dat 2u37’ 
à 2u38’ echt wel mijn limiet is. Dit 
overtreft mijn stoutste verwachtingen.” 
Momenteel staat Els met haar 2u38’16” 
tweede op de Belgische jaarranglijst. 
Dat betekent dat ze op dit moment 

geplaatst is voor 
Rio aangezien 
de drie snelste 
B e l g i s c h e 
vrouwen die 
onder de 2u42’ 
lopen, naar de 
Spelen mogen. 
“En ik vlieg 
helemaal niet 
graag. Maar mijn 
huisdokter heeft 
al gezegd dat 
hij daar goede 
pilletjes voor 
heeft. Vooraf 
vreesde ik dat 
ik de tijd van 
Manuela Soccol 
(2u40’15”, nvBS) 

net niet zou halen, maar ik heb het toch 
gedaan. Hanna Vandenbussche loopt 
volgende week nog een marathon. Zij 
kan misschien nog sneller. Het zou ook 
kunnen dat er volgend voorjaar nog 
rapper gelopen wordt. Of ik naar Rio zal 
mogen, zal dus vooral van de andere 
loopsters afhangen. Het zou heel leuk 
zijn. Welke atleet droomt er nu niet van 
de Olympische Spelen?”  Rens’ trainer, 
Gilles Coeckelberghs, was een gelukkig 
man. “Els heeft het schitterend 
gedaan. Dat ze 2u40’ kon lopen, wist 
ik wel, maar dit had ik eerlijk gezegd 
niet verwacht. We wisten vooraf dat 
de Noorse favoriete misschien zou 
verzwakken en dat gebeurde ook. 
Op het einde kon Els nog versnellen 
en dat is echt heel straf,” vertelde 
Coeckelberghs die overigens ook de 
trainer is van bronzen medaillewinnaar 
Kristof Nackaerts. Hoewel Rens - 
terecht - met de meeste aandacht 
ging lopen, presteerden in haar zog 
de andere Belgische vrouwen ook heel 
sterk. Annelies Deketelaere/HAC won 
het zilver in 2u50’33” (anderhalve 
minuut boven haar PR van 2u49’04” dat 
ze vorig jaar in Eindhoven neerzette) 
en seizoensrevelatie, vice-Belgisch 
kampioene halve marathon Ann Sofie 
Claeys/RCG, het brons in 2u51’49”. 
Ook Elke Heirman/ACW (2u55’21”), 
de 51-jarige Maria Vranckx/ACHL 
(2u55’58”), Sophie Spineux (2u58’16”), 
Françoise Jouniaux (2u59’12”) en de 
ook al 52-jarige Marijke Willekens/
DCLA (2u59’12”) zorgden er mee voor 
dat Eindhoven de boeken in kan als een 
BK marathon waarin acht Belgische 
vrouwen onder de drie uur bleven. 

Marc Corstjens: “Beter kan haast niet”
De marathon van Eindhoven haalde 
internationaal gezien een bijzonder 
hoog niveau met een drietal  Oost-
Afrikanen die er een superspannende 
strijd van maakten. De Kenyaan 
Stephen Chebogut won in 2u05’52” 
voor Ethiopiër Robi Deriba (2u05’58”) 
en Mark Kiptoo (2u06’00”). Sinds 
dit jaar is de organisatie in Belgische 
handen. Marc Corstjens toonde zich 
bijzonder tevreden over de wedstrijd. 
“We hadden er bewust voor gekozen 
om atleten te zoeken die aan elkaar 
gewaagd waren. Het werd een bijzonder 
mooie wedstrijd. Voor Eindhoven is 
het toch zeer knap dat er drie atleten 
2u06” of sneller lopen. Je moet 
natuurlijk een beetje geluk hebben 
met de atleten. De omstandigheden 
waren perfect en de top drie liep dan 
nog eens een persoonlijk record. Nadat 
de hazen wegvielen, maakten ze er 
nog een knappe strijd van en bleven ze 
goed samenwerken. Tot op het einde 
bleven ze het tempo zo hoog mogelijk 
houden. Ik ben ontzettend gelukkig. 
De wedstrijd verliep heel goed. Er werd 
wel ietsje te hard gestart, maar dat 
werd snel gecorrigeerd. Veel beter kan 
het niet.”

Maria Vranckx:  
“Blij met record, maar dit was mijn 
laatste marathon”

Maria Vranckx (51) finishte in de marathon 
van Eindhoven als vijfde Belgische en als 
beste in haar leeftijdscategorie (W50) 
in een persoonlijk record van 2u55’58”. 
Een opmerkelijke prestatie voor een 
51-jarige atlete. Vorig jaar zette Vranckx 
al een knaltijd neer in Eindhoven. De 
Herenthoutse liep er toen 2u56’11”, de 
op één na beste tijd ooit gelopen door 
een Belgische boven de 50 jaar. Tot haar 
eigen verbazing deed ze zondag nog 
een kwartminuut af van haar toptijd. 
Als eerste Belgische master kwam ze 
over de eindmeet in 2u55’58”. “Ik had 
eerlijk gezegd niet gedacht om nog zo 
een goede tijd te halen. De weken voor 
de wedstrijd sukkelde ik met keelpijn. Ik 
was daardoor niet met een goed gevoel 
aan de marathon begonnen. Maar het 
is heel goed meegevallen. Tot de 40ste 
kilometer kon ik mijn tempo vasthouden. 
Daarna was het op en verzwakte ik. 
Maar ik haalde toch nog een mooie tijd. 
Ik doe 15 seconden van mijn PR. Dan 
moet je wel tevreden zijn. Ook met de 
Belgische titel ben ik content natuurlijk.” 
Een nieuwe marathon ziet de loopster, die 
pas op haar 35ste met atletiek begon, 
niet meteen zitten. “Ik had vooraf verteld 
dat dit mijn derde en laatste marathon 
zou worden. Ik ben uiteindelijk 51 jaar 
en trainen voor een marathon eist toch 
veel van je lichaam: de tijd vinden, het 
combineren met een fulltime job en 
gezinsleven,... 
Diep in mijn 
b i n n e n s t e 
hoopte ik 
om nog eens 
mijn record 
te benaderen 
en dat doel 
heb ik bereikt. 
Ik vind dat 
ik nu genoeg 
bewezen heb. 
Het is nu aan 
mijn zonen 
( L a u r e n t 
en Vincent 
B i e r i n c k x , 
nvBS) om zich 
te tonen. Zeg 
nooit nooit, 
maar de kans 
is 99% dat dit 
mijn laatste 
m a r a t h o n 
was. In de 
winter ga ik 
nog wel blijven 
c r o s s e n . ” 
M a r i j k e 
W i l l e k e n s /
DCLA, nog een 
jaartje ouder 
dan Maria 
Vranckx, deed het eveneens super. Ook 
zij verbeterde haar besttijd en liep met 
2u59’12” voor de eerste keer beneden de 
drie uur. Uiteraard goed voor het zilver bij 
de 50 plussers.

Els Rens.

Maria Vranckx: afscheid 
aan de marathon met een 
persoonlijk record.
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Eind goed, al goed
Stijn De Vulder/ACG, zilver in 2u19’08”: “Op het laatste moment heb ik nog Nick Van 
Peborgh opgetrommeld als haas. Hij heeft tempo gemaakt tot 27km. Mijn doel was om 
een sneller marathondebuut neer te zetten dan mijn streekgenoot Koen Van Rie en dat is 
me gelukt. Tot aan km 35 lag ik zelfs nog op schema voor een tijd onder de 2u19”. Da’s 
jammer genoeg net niet gelukt, maar ik ben wel heel tevreden over mijn debuut. Vooraf 
had ik bewust geen grote uitspraken gedaan. De marathon was een totaal nieuwe ervaring. 
Het heeft veel pijn gedaan. Toch is het voor herhaling vatbaar. Volgend voorjaar, wellicht in 

Rotterdam, hoop ik om mijn tijd te verbeteren.”

Kristof Nackaerts/LYRA, brons in 2u25’30”. “Supercool. 
Super. Ik ben heel content ! Onze haas, Cedric Van de Putte, 
deed zijn werk perfect. Na 25 kilometer lagen we op schema 
voor 2u26’. Ik zat in een groepje met een aantal andere 
Belgen die voor de derde plek liepen. Na 30km moest Bart 
Verschoren lossen uit ons groepje. Ik was uiteindelijk nog de 
enige die overbleef. Op het einde kon ik zelfs nog versnellen. 
Mijn laatste kilometers waren de snelste van heel de marathon. 
De tijd zegt me toch meer dan de bronzen medaille. Omdat 
het in de marathon van Rotterdam in het voorjaar niet zo goed 
ging, wilde ik hier absoluut een sterke tijd neerzetten. Ik ben 
nog jong. Ik hoop gewoon om iedere marathon nog een beetje 
sneller te lopen.”

Olivier van Hoey/ACW, vierde in 2u27’09”: “Ik ben echt 
heel tevreden over mijn debuut. Ik ben vertrokken op schema 
van 2u27’ en heb het goed volgehouden. Ik ben vooral enorm 
blij dat ik het Waaslands clubrecord van 2u27’38” heb kunnen 
verbeteren. Pas na 34 à 35km begon ik het echt zwaar te krijgen. Vanaf dan was het afzien. 
Maar het was het waard.”

Pieter Hendrickx/ARAC, zesde BK-Belg, zevende Belg in 
totaal en tweede M35’er:  “Onze haas, Tom Steenackers/
ACHL, vond direct een lekker tempo. We liepen in een ideaal 
groepje met veel Belgen waarin ook onder andere Nick 
Renders. Tot en met de 35ste kilometer ging het heel vlot. 
De laatste 5km kreeg ik het enorm lastig. Het leek niet meer 
op lopen. Ik kreeg de benen niet meer rond en had heel veel 
pijn. Het is de eerste keer dat ik dit soort vermoeidheid en 
pijn meemaak.  Op het einde stond ik bijna stil. Maar toch 
blijf ik achter met een goed gevoel omdat ik nog tweede 
master in de categorie M35 ben op het BK en het op het 

einde nog kon afmaken. Dat ik ondanks de pijn nog zo sterk kon eindigen, maakt het 
voor mij een plezante ervaring. Zeker voor herhaling vatbaar. Ook Nick Renders met 
wie ik ongeveer heel de race samenliep, was heel tevreden. Hij verbeterde zijn record 
echt wel serieus. Toen we zagen dat Veerle Dejaeghere twee weken geleden in Berlijn 
2u31’56” liep, hadden we met ons tweeën afgesproken om sneller te doen. En het is ons 
nog gelukt ook.”

Bart Verschoren/DAC, vijfde in 2u28’42”: “Het was, nadat ik in Berlijn gelopen had, 
een risico om hier te starten. Maar ik heb er zeker geen spijt van. Echt een mooie 
wedstrijd. En ik blijf niet eens zo ver boven mijn tijd van Berlijn.”

Kristof Nackaerts.

Pieter  
Hendrickx.

Stijn De Vulder.


