Historie “10 van AVR” voorheen Gebr. Oomenloop
AVR'90 organiseerde in 1994 haar eerste 5 en 10 kilometerloop. Er was al een
cross in maart de zogenaamde "Bosloop" en een 10 Engels Mijl in juni tijdens de
"Musycle" feesten. Omdat er nog een loop ontbrak over een 10 kilometer en wij
op termijn zouden stoppen met de Mysycle-loop (Vossehoekloop) zijn we opzoek
gegaan naar een geschikte datum voor de 10 kilometerloop.
Zoals bekend staat er altijd één week voor de "halve van Roosendaal" een 10
kilometerloop te Rijsbergen op het programma. Dit is dan ook een ideale test
voor de halve marathon deelnemers. Omdat voor de Marathon van Etten-Leur de
datum nog open stond is om bovenstaande reden gekozen om één week voor
Etten-Leur te gaan zitten. De loop werd vanaf 1994 voor drie jaren georganiseerd
in de straten van St.Willebrord en hete toen "De Acht van Daan".
Toen wij in 1997 onze atletiekaccommodatie realiseerden zijn wij de loop vanaf
de baan gaan houden (eigenlijk de eerste 10 van AVR), natuurlijk wel een ander
parcours maar toch een 5 en 10 kilometer afstand.
Het bedrijf Gebroeders Oomen uit de Kerheidestraat in Sprundel heeft in 2001
aan AVR’90 een hoogspringmat geschonken. Deze mat zorgt ervoor dat we op
een verantwoorde manier kunnen hoogspringen. Door de mooie omkisting die bij
de mat geschonken is, wordt de mat goed beschermd tegen de regen en ziet er
nog steeds als nieuw uit. Naar aanleiding van deze schenking is in 2001 de
naam van de gebroeders Oomen aan onze jaarlijkse wedstrijdloop verbonden.
De gebroeders Oomenloop werd dus de voorlaatste zondag in oktober
georganiseerd en is de laatste wedstrijd in het West Brabants Loop Circuit.
De gebroeders Oomenloop bestaat uit een wedstrijdloop over 10 kilometer, een
recreantenloop over 5 of 10 kilometer en een scholierenloop.
Het parcours van de gebroeders Oomenloop bestaat uit één ronde over
voornamelijk fietspaden en asfaltwegen in het buitengebied van de gemeente
Rucphen. De scholierenloop over 600 en 1200 meter wordt op de atletiekbaan
gehouden.
Veel atleten gebruiken de gebroeders Oomenloop als training voor de halve- en
hele marathon in Etten-Leur die jaarlijks plaatsvindt in het laatste weekend van
oktober.
Vanaf editie 2009 is de naam van sponsor Gebr. Oomen losgelaten en hebben
zich een groot aantal (sub)sponsors aangemeld welke een belangrijke bijdrage
leveren tot de organisatie van de “10 van AVR” (kijk ook even onder het kopje
sponsors)!

