Richard van Oosterhout sportman van het jaar 2011 en
wederom succesvol tijdens het Nederlands
Kampioenschap Halve Marathon
Tijdens het sportgala op zaterdag 24 maart 2012 werd Richard van Oosterhout gekozen tot
sportman van het jaar 2011 van de gemeente Rucphen. Een dag later werd Richard 2e op
het Nederlands Kampioenschap halve marathon 2012.
De titel “sportman van het jaar 2011” doet recht aan Richard’s jarenlange intensieve
looptrainingen die vorig jaar resulteerden in drie nationale titels, twee tweede plaatsen op
een Nederlandse Kampioenschap en talloze overwinningen in regionale wedstrijden. De jury
van het sportgala oordeelde daarom terecht dat er maar één man in de gemeente Rucphen
is die deze titel verdient, en dat deze man Richard van Oosterhout is. Een dag later moest
Richard weer vroeg uit de veren en vol aan de bak om zijn titel van vorig jaar op de halve
marathon te verdedigen. Het NK halve marathon vond dit jaar plaats tijdens de Venloop in
Venlo. En uitgerekend in dit weekend was de weg naar Venlo afgesloten zodat Richard, in
gezelschap van trainer René de Kok, via Roermond naar Venlo moest rijden. De Venloop is
een internationaal evenement waar traditiegetrouw ook veel Duitsers aan de start
verschijnen. De gezellige sfeer in Venlo leidt tot een enorme toestroom aan publiek dat
zondag langs het gehele parcours in grote getale aanwezig was. Naast de halve marathon
zijn er tijdens de Venloop ook wedstrijden over 5 en 10 km en nog verschillende kortere
afstanden voor de jeugd. Meer dan 5500 atleten kozen zondag voor de afstand van 21 km
en 97 meter. Tot de 15 kilometer liep Richard nog steeds onder het schema van zijn PR.
Maar als gevolg van 4 stevige viaducten (2 over de Maas en 2 over de A73) in de laatste 6
kilometer finishte Richard uiteindelijk in een tijd 1:12:16 (28 seconden boven zijn PR).Gezien
de voorinschrijvingen voor het Nederlands Kampioenschap waren er in de categorie masters
45+ vijf kandidaten die aanspraak zouden kunnen maken op een podiumplaats. Dat de
jongere Oscar de Kuijer van Eindhoven Atletiek (met een PR van 1:09) de beste kansen had
voor de eerste plaats was vooraf al bekend. Maar daarnaast waren er nog enkele atleten met
een snellere inschrijftijd die Richard afgelopen zondag allemaal mooi achter zich liet! Met zijn
tweede plaats was Richard daarom ook dik tevreden. Het eerste succes op nationaal niveau
is weer binnen. Dat 2012 voor Richard net zo’n succesvol jaar als 2011 mag worden!

