Zomerklassieker van Brabant
Afgelopen zondag organiseerde Thor voor de 28e maal de halve marathon in Roosendaal.
Omdat er naast de halve marathon ook de mogelijkheid is om te kiezen voor afstanden van
10 km en 4 em is vorig jaar de naam van de wedstrijd “halve marathon” omgedoopt tot
“Zomerklassieker van Brabant”.
Slechts 1 AVR-man koos zondag voor de afstand van 21.097 meter. Richard van Oosterhout
werd met zijn tijd van 1:13:30 wederom eerste in de categorie Masters 45+. Hiermee bleef hij
de nummer 2 in zijn categorie, Ad van Beek van Road Runners Etten-Leur, ruim 5 minuten
voor. Alhoewel het zondag gelukkig een stuk minder warm was dan maandag, was het voor
de lopers, en toch zeker voor de deelnemers aan de halve marathon eigenlijk al te warm.
Voor het publiek was het echter goed toeven in het zonnetje. Toon Heeren was de snelste
Nederlander op de afstand van 10 km. Met zijn tijd van 32:19 was hij winnaar in de categorie
Masters 35+. In dezelfde categorie namen ook de AVR-mannen Bas de Graaf (37:49, 8e) en
Pieter Krijnen (46:50, 13e) deel. Sieb Bom werd met 45:48 14e bij de Masters 45+. In de
categorie Masters 55+ liepen Ad Boeren (43:54) en trainer René de Kok (49:03). Ingrid van
Asselt liep de 10 km in 44:33, goed voor een vijfde plaats bij de Vrouwen 35+. Tussen de
recreanten stonden nog 8 AVR-vrouwen en 1 AVR-man. Johan Peeters finishte in 48:12. Al
onze vrouwen, onder wie voor het eerst Christine Mies uit de opstapgroep voorjaar 2011!,
finishten keurig binnen het uur: Jolanda de Jong 56:56, Petra Veraart 58:19, Claudia de Jong
58:57, Christine Mies 59:15, Carolien van Rijthoven 59:33, Corrie van Trijp 59:33 en
Annelies Verpaalen 59:34. Claudia en Carolien liepen een PR. Helaas werd Carolien na de
finish onwel, maar na aangesloten te zijn op een infuus knapte ze gelukkig weer snel op.
Jeugdtrainster Natasja Scheepers liep samen met Jannita Bakker (voormalig jeugdtrainster)
de afstand van 10 km in 1:00:35. Jeugdtrainer Thomas Kools liep vrijdagavond bij U-track in
Utrecht zijn eerste wedstrijd over 3 km op de baan. De eerste km liep hij net iets te
afwachtend. Met zijn eindtijd van 9:53 was hij niet ontevreden.

