Podiumplaatsen voor AVR-leden in Standdaarbuiten
Op Hemelvaartsdag namen Emmy Tuenter, Peter Woestenberg, Wim van de Sande, Wim
Wagemakers, Ad Boeren, en Sieb Bom deel aan de 15 km van Standdaarbuiten. Twee
dagen eerder liep Ingrid van Asselt 3 km tijdens de avondwedstrijd van Scorpio in
Oosterhout.
Nadat Ingrid een lekkere 1500 meter gelopen had tijdens de avondwedstrijd bij Achilles
besloot zij zichzelf opnieuw te testen tijdens een 3 km wedstrijd. Bij de goedbezochte
avondwedstrijd van Scorpio liepen alle categorieën dames samen in een serie. In eerste
instantie sloot Ingrid aan bij de snellere junioren, maar gelukkig was zij zo verstandig haar
eigen tempo te kiezen. In een constant tempo liep zij de wedstrijd uit en kwam na 11:56 moe
(niet uitgeput) maar voldaan over de finish.
Het was al enkele jaren geleden dat de snelste loper op de 15 km in Standdaarbuiten binnen
de 50 minuten finishte. Dit jaar zette Toon Heeren als snelle master 45+ deze wedstrijd op
zijn naam met een tijd van 49:42. Het duurde daarna bijna 1 minuut voor de tweede man (de
senior Martijn de Kok van Dynamica uit Vlissingen) de finish passeerde. Snelste AVR-man
was Wim Wagemakers, die met zijn tijd van 58:28 wederom beslag legde op de derde plaats
bij de masters 55+. Emmy Tuenter werd met haar tijd van 1:09:00 mooi tweede bij de dames
senioren. De masters 45+ Peter Woestenberg en Wim van de Sande liepen 15 km in
respectievelijk 1:02:29 en 1:08:50 en de masters 55+ Ad Boeren en Sieb Bom passeerden
na 1:07:09 en 1:08:01 de finish.
In het tussenklassement van het Runningcenter Loopcircuit is niet veel gewijzigd ten
opzichte van vorige week. Barry van Beers, die in tegenstelling tot Bas de Graaf wel aan de
start verscheen in Standdaarbuiten, heeft de koppositie overgenomen in de categorie
masters 35+. Wim Wagemakers is twee plaatsen naar boven opgeschoven, maar hij heeft
pas punten uit 4 van de 6 wedstrijden. De verwachting is dat hij aan het eind van het seizoen
nog behoorlijk wat plaatsen door kan schuiven als hij nog minimaal 3 van de 4 wedstrijden in
het circuit loopt. Peter Woestenberg staat met punten uit 5 wedstrijden op dit moment op de
vierde plaats in de categorie masters 45+, maar onder hem staan nog enkele lopers die tot
nu toe pas 4 wedstrijden gelopen hebben. De volgende wedstrijd van het circuit is de
Pagnevaartloop in Oudenbosch op woensdagavond 5 juni. Voor informatie zie www.avo83.nl

