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Ten Miles, maar dan
zonder stress
Terwijl in Antwerpen vele
duizenden joggers en lopers elkaar
verdrongen, namen 250 atleten
deel aan de Polder 10 Miles.

Geen ver keerschaos. Geen su-
perdrukke toestanden met
openbaar ver voer of par keer-
problemen. Wel een be perkt
aantal deel nemers, een uit ge-
stip peld parcours langs de
mooi ste pol derplekjes en een
scha re supporters, van wie som-
mi gen het grootste deel van de omloop volgden met
de fiets. Twee keer 10 Mi les in dezelfde stad, maar
wel met een totaal tegengestel de uitstraling.

De Pol der 10 Miles was toe aan zijn vier de editie.
Wat vier jaar geleden begon als een grappig alter na-
tief voor de massaloop in Antwerpen, is een heel ei-
gen leven gaan lei den. “De eerste keer waren we met
zijn drie ën, vorig jaar namen er 150 lo pers deel en
nu zijn het er 250. Het is niet de bedoeling om te
groei en tot een nog veel groter deel nemers veld. In-
tegendeel, de Pol der 10 Miles moet een kleinscha li ge
en gezel li ge loop wedstrijd blij ven", laat mede-ini ti a-
tiefnemer Ma rie Adriaenssens we ten. “We kiezen
voor de gezelligheid en niet voor de massa", klinkt
het bij Hassan Tra ri, Michel De Maar en Thomas Mey-
laerts. Jahro Michielsen en Zoë Van Ishoven halen
aan dat hier deel nemen een pak goed koper is dan in
Antwerpen. Bij de mannen won Tim De Bouw. Bij de
dames sprint te Lieselotte Ver ach tert zich naar de
over winning. Een der de van het inschrij vingsgeld
gaat naar het Via Panam-pro ject van Stabroekenaar
Seba Vandermolen en Weking Van Reeth uit Kalmt -
hout. Twee jaar lang loopt het duo dagelijks een ma-
rathon langs de legendari sche Pan-Ameri can High-
way. Dit ten voor dele van ‘To Walk Again' van rol stoe-
latleet Marc Her remans.

(evdw)

Een start met
dezelfde spanning
en gemotiveerdheid
als bij de grote
broer, maar wel
slechts met 250
lopers. (evdw)


