
          Fun 2 Run @ Vlaams Kampioenschap canicross 

                      en andere canicross nieuwtjes  

                         

Canicross, een opkomende sport in de hondenwereld, waar wij Belgen het vrij goed in doen 

en zeker niet moeten onder doen voor onze buurlanden. 

Op het EK in Polen, dat plaats vond op 15 en 16/10, behaalden de Belgen maar liefst 23 

medailles, 7x goud, 8 x zilver en 8 x brons en waren we het land met de meeste medailles. 

Ook op het WK in Borken (Duitsland) op 12 en 13/11 hebben de Belgen het goed gedaan. 

We hebben er 3 medailles behaald, 1 x goud, 1 x zilver en 1 x brons. 

We doen het dus niet slecht op wereld niveau. 

 

Op 6/11 was het iets korter bij huis te doen. Het was het Vlaams Kampioenschap canicross 

te Sint-Katelijne-Waver en hier was ook Fun 2 Run present. Er deden maar liefst 17 lopers 

mee van Fun 2 Run en 3 hiervan deden effectief mee aan het Vlaams Kampioenschap. 

In het totaal waren er 213 deelnemers die streden voor een podiumplaats. 

We hadden ’s morgens in Heist-op-den-Berg afgesproken met de andere Fun 2 Run leden 

en om half 11 vertrokken we richting SKW. Daar aangekomen gingen we ons eerst 

inschrijven en onze rugnummers afhalen want die voor het Vlaams Kampioenschap waren 

reeds gereserveerd en moesten eerst startten. Dan was het tijd om het parcours te 

verkennen zodat ook de hondjes hun weg wisten. De start was voorzien om 13u en de lange 

afstand bedroeg 4,8km, de korte afstand was 2,4km en de Fun run was 1,6km. 

Het was een vrij plat maar niet ze gemakkelijk parcours met op het einde 2 vrij lastige 

hellingen. Het was wel goed dat het niet geregend had want het vorige jaar was het een erg 

modderig parcours en nu was het goed beloopbaar. Na het verkennen zijn we richting wagen 

gegaan om iets te eten en om ons klaar te maken. Nog even opwarmen en dan richting start. 

Om 13u was het zover en algauw mocht de eerste loper van Fun 2 Run startten, dit was 

Bjorn met zijn border Yunah. Ze gingen super snel en hebben dan ook een puike prestatie 

neergezet. Dan was het de beurt aan mij en Oxy. Oxy was er helemaal klaar voor en vertrok 

dan ook super goed. We gingen vlotjes door de bochten en staken een paar andere lopers 

voorbij, maar aan het asfvalt stuk ging het even mis. Een andere loper ging opzij om mij en 

nog een snelle loper door te laten maar diens hond besliste er anders over waardoor we 

tegen de grond gingen maar al bij al niks ernstigs en dankzij Oxy’s snelle reactie waren we 



weer vlug terug op weg. Het waren 2 rondes die we moesten doen en de 2de ronde was de 

vermoeiendste maar we werden dan ook hard aangemoedigd door onze supporters zodat 

we doorbeten en nog harder gingen lopen. De laatste km was in zicht en de 2 vermoeiende 

hellingen moesten we nog over. We waren allebei uitgeput maar de wilskracht was groot en 

Oxy spande zich nog een laatste keer in en gaf echt alles om mij over die hellingen richting 

finish te krijgen. Eens aangekomen mocht ze direct drinken en afkoelen in het bad want dit 

had ze natuurlijk verdiend.  

Na de lange afstand was het de beurt aan de lopers van de korte afstand, Lynn en Jeske 

waren de eerste die mochten startten en hierna was het de beurt aan Oxy en Morgane. 

Na de lopers voor het kampioenschap mochten ook de andere lopers startten. Ook Lotte en 

Githa, Herman en Emmy, Hilde en Githa, Natasha en Litla, Liesbeth en Tequila, Sean en 

Tequila, Steven en Seppe en Iliana en Jeske liepen de korte afstand en hebben hun beste 

beentje voor gezet. 

Na de korte afstand was er nog de Kids waar Ward en Jeske hun best deden en dan ook 

super snel over de finish kwamen en daarna was er de fun run. Hier was geen klassement 

aangebonden, dit is echt een “fun” loopje zonder tijdsregistratie. Hier deden onze moedigste 

lopers aan mee. Een dikke pluim voor Viviane en Jeske, Sofie en Tequila, Ian en Tequila en 

Bart en Odin. 

Ondertussen was ons wachten beloond want de uitslagen werden opgehangen en jaja, er 

stonden maar liefst 6 Fun 2 Runners op het podium. 

Na afloop was het tijd voor de prijsuitreiking waar iedereen op wachtte. Men startte eerst met 

de podia van het Vlaams Kampioenschap. De eerste was de korte afstand bij de meisjes 

(Eagles), hier werd Lynn met Jeske knap 2de met een tijd van 9min42 en een gemiddelde 

snelheid van 15.093 km/u. Na de podia van de korte afstand was het aan de lange afstand. 

Bij de Tigers dames werden ik en Oxy 1ste met een tijd van 19min57 en een gemiddelde van 

14.677 km/u. Bij de Tigers mannen werden Bjorn en Yunah 1ste met een tijd van 17min32 en 

een gemiddelde van 16.700 km/u. We waren dus met 2 Vlaams Kampioenen bij Fun2Run. 

Een beloning van een seizoen waar we voor getraind hebben. 

Op de gewone dag podia waren er nog Fun2Runners die in de prijzen vielen: Lotte en Githa 

werden knap 3de,ook Jo en Turbo werden 3de en Hilde en Githa werden 2de. 

Een dikke proficiat aan alle Fun2Runners die hebben meegedaan en volgend jaar staan we 

er terug. 

Meer uitslagen en info vind je terug op de site van de Vlaamse Canicross Federatie of op de 

site van Fun2Run. 

 





 
 

 


