Marikenloop, Rondje Sprundel en Lelieloop
Op 26 mei (de laatste zaterdag in mei) organiseerde de WBTV het traditionele Rondje
Sprundel. Toevallig viel dat dit jaar in hetzelfde weekend als de Lelieloop die elk jaar op
tweede Pinksterdag in Etten-leur is. Een week eerder was de Marikenloop in Nijmegen.
Vorige week zondag reisden Astrid de Bont, Lydia van der Borst, Claudia de Jong, Christa
de Jong, Agnes Valentijn en Annelies Verpaalen naar Nijmegen om deel te nemen aan de
10e editie van de Marikenloop. Alhoewel zij al om 9 uur op de trein stapten in Etten-Leur
kwamen zij pas om half 1 aan in Nijmegen! Als gevolg van een wisselstoring kregen de
reizigers in Den Bosch het advies via Utrecht te reizen. Achteraf bleek dat de storing snel
verholpen was: de reizigers die een trein later vertrokken waren hadden geen vertraging en
arriveerden veel eerder in Nijmegen. Met name voor Astrid, die al om 13.00 uur moest
starten voor de 5 km was dit erg vervelend. Om 14.15 uur stonden Agnes, Annelies, Christa,
Claudia en Lydia tussen bijna 6.000 vrouwen aan de start van de 10 km. Mede door de
onverwachte warmte die dag (en misschien ook wel door de vermoeiende heenreis?) vielen
de persoonlijke tijden wat tegen, maar dat mocht de pret niet drukken. Onze deelnemers
lieten zich de spaghetti tijdens de pasta-party goed smaken en kijken terug op een gezellige
dag.
Afgelopen weekend was het door de hoge temperaturen zowel zaterdag als tweede
pinksterdag geen lekker loopweer. Een kwart van de deelnemers aan de jeugdloop
voorafgaand aan het rondje Sprundel kwam uit de stal van AVR’90. Lotte Verlaar werd
winnares in de categorie Meisjes 10 t/m 12 jaar. Maureen Jochems legde beslag op de
derde plaats in deze categorie en haar zus Nadia werd vierde. Stijn Pijnenburg veroverde
een bronzen medaille bij de jongens van 10 t/m 12 jaar en Kees Bastiaanssen werd zesde in
deze categorie. Zijn jongere broer Bas behaalde net geen podiumplaats in de categorie
jongens 6 t/m 9 jaar. Myrna Blom werd met een tijd van 22:37 winnares overal bij de 5 km.
Petra Veraart (27:18) en Corrie van Trijp (28:00) werden 2e en 3e in de categorie dames 45+.
Ook Anja Koevoets (28:16) waagde zich na een langdurige knieblessure voor het eerst weer
aan een wedstrijd. Bas de Graaf (17:47) werd 2e overal en eerste in de categorie Heren 35+.
Toon Heeren liep in Sprundel samen met Peter Woestenberg (19:43), die derde werd in de
categorie Heren 45+. Tonny vd Steen legde 5 km af in 23:42 en Johan Peeters (24:03) liep
zijn eerste wedstrijd dit jaar. Bij de 10 km werd Richard van Oosterhout met een tijd van
32:53 na Huub Maas 2e overal en winnaar in zijn categorie, Heren 45+. In dezelfde categorie
werd Wim Wagemakers (38:04) tweede. Ad Boeren finishte in 43:57 en Ruud Verpaalen
(46:28) liep ook mee in deze thuiswedstrijd. Op tweede pinksterdag namen Tonny vd Steen
(in gezelschap van Toon Heeren), Christa de Jong, Ria en Sieb Bom en Jack vd Borst deel
aan de Lelieloop. Ondanks de haas Toon liep Tonny ((24:07) iets langzamer dan zaterdag in
Sprundel. Christa legde 5 km af in 23:29. Ria Bom liep 10 km in 45:33 en werd tweede bij de
dames 45+. Sieb (44:49) was net iets sneller en Jack vd Borst finishte in 45:19.

