AVR’90 goed vertegenwoordigd in Roosendaal
Zondag was de 29e editie van de halve marathon in Roosendaal. Naast de halve konden de
deelnemers ook kiezen uit afstanden van 10 kilometer of 4 engelse mijl.
Om kwart over drie was de start van de 4 engelse mijl. Onder hen Bas de Graaf die met zijn
tijd van 23:17 tweede werd bij de heren. Emmy Tuenter (30 minuten rond) behaalde net
geen podiumplaats bij de vrouwen. Toen de meer dan 2000 deelnemers aan de 10 km en de
halve marathon zich verzameld hadden in de startvakken werden rond kwart over 4 de
hemelsluizen voor de zoveelste keer die dag weer even opengetrokken. Veel atleten
begonnen daardoor “aardig opgefrist” oftewel behoorlijk koud aan hun wedstrijd. Helaas
bleef het niet bij deze ene bui en moesten de lopers nog meer regen en wind trotseren. Geen
goede omstandigheden om een mooie tijd te lopen dus. Desondanks lukte het Richard van
Oosterhout toch om de afstand van 21.097 meter in 1:12:58 te bedwingen. Wederom een
eerste plaats voor Richard in de categorie masters 45+ en bijna 4 minuten sneller dan de
nummer 2 in zijn categorie. Wat Richard deed op de halve marathon, deed Toon Heeren
(32:23) op de 10 km. Als master 45+ duldde hij slechts enkele “jonkies” voor zich. Wim
Wagemakers (37:46) pakte met een verschil van slechts 4 seconden naast een
podiumplaats bij de masters 45+. Wel een podiumplaats was er voor Ingrid van Asselt
(42:02) bij de Dames 45+. Alhoewel Petra Veraart door de koude regen en de wind niet
lekker gelopen had, liep ze met haar tijd van 54:22 (bijna 4 minuten sneller als vorig jaar!) net
als Claudia de Jong (58:26) een nieuw persoonlijk record in Roosendaal. Carolien van
Rijthoven loopt niet veel wedstrijden, maar in Roosendaal verschijnt ze bijna altijd aan de
start. Deze keer (1:02:22) liep ze minder snel als vorig jaar maar kwam ze wel een stuk fitter
over de finish. Corrie van Trijp finishte in 56:44 en Ineke Kuijstermans in 1:03:39. 3 leden van
de opstapgroep liepen dit weekend ook 10 km, te weten Carlo Simons (43:44), Dennis
Pijlman (48:26) en Patrick Geerlings (50:26). Tonny van der Steen, die normaliter kiest voor
de kortste afstand, liep deze keer 10 km in 48:19. Onze overige mannen die in Roosendaal
10 km liepen waren Noud Theunis (42:41), Jack van de Borst (44:48), trainer René de Kok
(45:32), Adrie Rommers (46:17) en Johan Peeters (48:39).
Strandloop
Dit jaar is de strandloop op zondag 15 juli. Vetrek om 9 uur bij AVR en aanmelden kan via
het inschrijfformulier in de kantine.

