23 AVR-leden in Turfloop Schijf
Zaterdag 11 juni was de 2e editie van de Turfloop in Schijf. Helaas was het totaal aantal
deelnemers niet zo groot als vorig jaar. Ook het aantal AVR-deelnemers was met 23 een
stuk lager dan vorig jaar.
Bij de jeugdloop stonden Joyce Rens en de broers Kees en Bas Bastiaanssen aan de start.
Voor Joyce was dit een thuisloop. Zij werd net als de overige deelnemers flink
aangemoedigd. Kees nam zijn jongere broer Bas onder zijn hoede en zorgde ervoor dat zij
gezamenlijk de finish bereikten.
Carolien van Rijthoven, Petra Veraart, Jolanda de Jong, Myrna Blom en Symke Huijbregts
waren onze dames die deelnamen aan de 5 km. Onze jongste “dame”, de 13 jarige Symke
Huybregts werd met een tijd van 21:16 knap tweede bij de dames. Myrna Blom liep niet zo
lekker als voorgaande weken, maar werd met haar tijd van 22:20 (ruim een minuut sneller
dan vorig jaar in de Turfloop) toch nog derde bij de dames. Jolanda de Jong finishte in 26:10
en Petra Veraart in 27:12. Carolien van Rijthoven liep een stuk sneller dan in
Standdaarbuiten en behaalde met 28:04 een nieuw PR. Bij de heren ging de overwinning op
de 5 km naar Thomas Kools. Met zijn tijd van 17:17 was hij 1:15 sneller dan de nummer 2,
Rolino Dircken. Ook Robert Boonman (23:01) en Tonny van de Steen (24:02) liepen 5 km in
de Turfloop. Bij de 10 km stonden Ina Goorden, Agnes Valentijn, Corrie van Trijp, Erwin Kas,
Johan Peeters, Ad Boeren, Richard van Oosterhout en de sponsors Ron Mathijssen, Corne
van de Broek, Toine Rens en Rini Maas aan de start. Corrie was met haar tijd van 55:23 de
snelste AVR-dame. Agnes finishte met 59:27 nog mooi binnen het uur en Ina had slecht 12
tellen meer dan een uur nodig voor de afstand van 10 km. Bij de heren ging de overwinning
deze keer naar Jeroen van Damme. Richard van Oosterhout werd met zijn tijd van 33:23
(vorig jaar 34:24) tweede. Ad Boeren liep een uistekende wedstrijd in 41:03. De tijden van de
overige deelnemers zijn: Ron Mathijssen 44:42, Corné vd Broek 45:53, Johan Peeters, 47:27
Erwin Kas 47:32, Toine Rens 49:03 en Rini Maas 57:24.

