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Verandering van spijs doet eten en daarom kozen we zondag om eens deel te
nemen aan de polderpatattenloop te Blankenberge.
Deze loop werd aangeprezen als volgt : “Schitterend parcours: de stratenloop
leidt je door één van de laatste open ruimten aan de Vlaamse kust en geeft je
een mooi beeld van hoe de kustpolders er honderden jaren terug uitzag: weiland
tot aan de einder, veel water (grachtjes, veedrinkpoelen, …), een unieke
natuurpracht. Door het open, drassige karakter is dit gebied voor tal van
vogelsoorten van groot belang. Misschien zweef je tijdens je wedstrijd mee met
de grutto, kievit, kluut of lepelaar”.

En na afloop kunnen we dit enkel maar beamen. Een zeer mooie stratenloop,
volledig verkeersvrij, pittig gekruid met een goede portie wind.
Een zeer goede organisatie door de plaatselijk club AC Blankenberge en als
beloning voor de geleverde prestaties een sportdrank, een appel en een zak
patatten, je moet je loop zijn naam eer aan doen nietwaar. En de
consumptieprijzen werden zeer democraties gehouden wat altijd mooi
meegenomen is. Eén zaak viel iets tegen en dat was de opkomst. Deze was aan
de magere kant. Naast een grote groep kinderen waren er “slechts” 86 joggers
ter bespeuren. Had het met Oostende te maken ? Deze organisatie verdient
meer, al was het maar om zijn prachtig verkeersvrij parcours. Echt genieten, een
aanrader.
Marnix liep de korte afstand – 8,7 km – als uitloper van de geleverde
inspanningen te Oostende alwaar hij ’s morgens eveneens had deelgenomen aan
de jogging. En hij deed dat met allure.
Ondergetekende tekende present voor de lange afstand – 14,8 km. En van de 33
starters wist hij er 20 achter zich te houden.
8,7 km

53 atleten
1. Dejonckheere Dimitri
36. Sergeant Marnix

14,8 km

31’ 18”
48’ 41”

33 atleten
1. Danneels Patrick

55’ 51”

13. Taghon Kurt

1h 05’ 46”

De volledige uitslag is te bekijken op http://www.acbvzw.be/Polderpatattenloop1.html

