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HARDLOOPEN

De Marathon der Vlaanders
AELST –GENT : 22 KILOMETERS
_____________________________________________________________________________

L. BERTEN VAN H.V.V. heeft zich dapper onderscheiden
Voor de zevende maal werd verleden Donderdag, 21 Juli, nationale feestdag, de Marathon der Vlaanders, ingericht
door de “A.R.A” en de “Sportwereld”, geloopen.
De koene Hasseltsche hardloper, Lowie Berten, heeft de verwachtingen zijner talrijke vrienden, waarvan niet
weinigen in hem een toekomstigen kampioen zien --- als de lust er maar in blijft --- niet teleurgesteld. Inderdaad,
gelet op het feit dat hij het hardlopen louter uit liefhebberij beoefent, dat hij zich hier in eene streek bevindt waar
deze sport nog maar weinig toegang heeft gevonden vermits hij de eenige Limburger is die aan den wedstrijd
deelnam en dat hij als mededingers beproefde en ervaren athleten had, is het verworven resultaat effenaf prachtig.
Het vertrek uit Aelst geschiedde om 4 u. 40. Vele ingeschrevenen hadden, gezien den slechten toestand van het
weder, verkozen thuis te blijven. Het gutste geweldig af en toe, waardoor ook de baan er alles behalve aantrekkelijk
uit zag. Zoo kwam het dat slechts 35 mededingers waren, dewelke, juist omdat zij in ongunstige omstandigheden
optraden, bewezen dat het hun alvast aan geen moed ontbrak. Op het oogenblik dat het vertreksignaal gegeven
werd, juichte eene overgroote volksmenigte de deelnemers geestdriftig toe. Aanstonds vormde zich een peloton
bestaande uit Corbloem, Lambrechts, Sleurs, Devos, Temmermans, De Lathouwer en Van Hoeyweghem. Aan den
7n kilometer, in het dorp Erondeghem, zijn er nog vier loopers te gaan aan den kop, Corbloem, Sleurs, Linsen en
Temmerman. Op 50 meters volgen Van Haver, Labeeuw, Desmedt, Verbist, De Lathouwer en Gielen : 10 meters
achter hen naderen Devos en Van Hoeyweghem, Berten komt 17e aan. Enkele vrienden uit Hasselt wachten hem
hier, zooals trouwens nog andere vrienden verder op den weg en spreken hem moed in.

Half-weg, beneeden den berg van Oordeghem, zijn Corbloem en Linsen alleen nog aan den kop ; op 20 meters
volgen Steurs en Temmerman ; op 50 m. Labeeuw, op 50 m. Verbist, De Lathouwer en Desmedt ; op 20 m. Van
Haver en Delooze ; op 100 m. Evereaert, Gielen en Cloostermans, op 100 m. Berten en Roosemond. Berten komt
hier de 14e aan.
Aan den 15n kilometer zijn Corbloem en Linsen nog altijd aan de leiding. Op 100 m. volgt Sleurs en deze heeft een
voorsprong van 50 m. op Temmerman dewelke Labeeuw 100 m. voor is. Berten, die maar altijd Roosemond aan
zijn hielen heeft, wint steeds veld.
’t Is in de twee laatste kilometers dat Linsen er in slaagt gansch alleen voort te ijlen, om welverdiend de 7e
Marathon der Vlaanders te winnen. Lowie Berten heeft intusschen katoen gegeven en enkele honderden meters
voor de aankomst te Gent had hij nog de 9e plaats. Plots schoot hem dan een mededinger voorbij en wat Lowie ook
wroette, hij moest het zóó laten.
ORDE DER AANKOMSTEN
1.LINSEN (Berchem) in 1 u 18m. 2. Sleurs (Daring) in 1 u 19 m. 3. Corbloem ( Union St-Gilloise) in 1 u 20 m. 4.
Temmerman (Gantoise) in 1 u 21 m. 5. Labeeuw (Kortrijk Sport) in 1 u 21 m. 30 s.
10. BERTEN (Hasseltsche V.V.) in 1 u 23 m. 11 s --- eerste der niet aangeslotenen. 15. Roosemond --- tweede der
niet aangeslotenen.
Lowie Berten heeft dus de 10e plaats in de algemeene rangschikking veroverd en de eerste plaats in de
rangschikking der niet aangeslotenen. Maar dat ging natuurlijk niet zonder buitengewone krachtinspanning. Ge
moet den jongen dat zelf eens hooren vertellen. Bravo ! Drie maal bravo ! Misschien zal nu de Marathon der
Vlaanders voor de volgende jaren meer Limburgers aanlokken. ’t Ware te hopen.
Hoeft het gezegd dat de zeer schoone prestatie van L. Berten hem talrijke gelukwenschen van vrienden en
kennissen heeft bezorgd ? Te zijner eere werd aan het lokaal der H.V.V. de clubvlag geheschen. Ook werd hem
Zaterdag avond door de muziek van H.V.V., vergezeld van honderden supporters met ontplooide banieren, te
zijnent in de Windmolenstraat een flinke serenade gebracht. Passchende toespraken werden gehouden en aan onzen
kranigen hardlooper werden mooie bloemruikers aangeboden. Lowie dankte hartelijk vrienden en kennissen en
beloofde steeds voor de sport te zullen ijveren. Er werd menig glaasje geledigd op de gezondheid van den feestheld
en op het waarlijk prachtig succes dat hij door zijnen moed en door zijn uithoudingsvermogen behaald heeft.
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