Richard van Oosterhout overal winnaar in Groene Sterloop
Zondag 16 september was de voorlaatste wedstrijd van het Running Center Loopcircuit, de
Groene Sterloop in Zevenbergen. Ook deze keer was Richard van Oosterhout iedereen weer
te snel af.
Nu Groene Ster over een schitterende accommodatie met niet alleen een nieuwe
atletiekbaan maar ook een eigen clubgebouw beschikt, was zowel de start als de finish van
de Groene Sterloop op de atletiekbaan. Om half twee startten zo’n driehonderd atleten
waarvan het merendeel het parcours van 5 km 2 maal aflegde. Rolino Dircken liep het rondje
van 5 km 1 maal en finishte als 4e B-junior in een tijd van 18:41. Door drie overwinningen en
twee tweede plaatsen heeft Rolino zijn overwinning in het circuit echter al veilig gesteld. De
overige AVR-deelnemers namen allemaal deel aan de 10 km. Noud Theunis van de
opstapgroep 2012 liep 10 km in 41:32. Ruud Verpaalen (42:32) kon deze wedstrijd gelukkig
weer helemaal uitlopen. Master 65+ Johan van Meer kwam na 58:52 over de finish. Het lukte
Tini de Rooy (43:36) deze keer nog niet om de 10 km-tijd van zijn vorige wedstrijd te
verbeteren, maar gezien zijn noeste trainingsarbeid gaat dat binnenkort zeker lukken. Bas de
Graaf (35:38) liep zijn snelste 10 km dit jaar (het resultaat van de Hoevense Polderloop niet
meegerekend omdat de afstand daar kleiner dan 10 km was). Hiermee werd hij tweede bij de
masters 35+. Ria Bom (43:13) werd derde bij de dames 45+ en Ingrid van Asselt (42:36)
werd vijfde bij de dames 35+. In het eindklassement van het circuit hoeft Ria alleen Lizet van
Oosterhout van AVO’83 voor zich de laten gaan. Ingrid heeft dit jaar, net als Bas de Graaf en
Wim Wagemakers niet voldoende wedstrijden in het circuit gelopen om een plaatsje in het
eindklassement te bemachtigen. Sieb Bom (43:53) werd 9e bij de masters 55+ en in het
tussenklassement van het circuit neemt hij de zevende plaats in. Wim Wagemakers (37:27)
finishte zoals de laatste tijd gebruikelijk weer ruim binnen de 38 minuten. Richard van
Oosterhout werd met 32:41 overal winnaar van de Groene Sterloop. Deze keer moest
Richard diep gaan om de overwinning op zijn naam te schrijven en was het verschil met de
jonge senioratleet Wouter Warnsdorff slechts 13 seconden.

