AVR’90-leden in Lelieloop Etten-Leur
Op tweede pinksterdag namen Noud Theunis, Sieb Bom, Jac en Iris de Bruijn, Tonny van
der Steen, Tini de Rooij, Peter Woestenberg en Toon Heeren deel aan de Lelieloop in Ettenleur.
20 jaar geleden was de eerste editie van de Lelieloop. Deze loop vormt de afsluiting van de
Leurse Havenfeesten. In eerste instantie was de opbrengst van de Lelieloop bedoeld voor de
restauratie van de “Molen de Lelie”. Nu wordt nog steeds een deel van de opbrengst
geschonken ten behoeve van het onderhoud van de molen de Lelie. In verband met de
reconstructie van het Lichttorenhoofd moest het parcours dit jaar aangepast worden. De
start was nu voor het nieuwe Turfschip. Het gedeelte van het 2,5 km lange parcours door
het oude centrum van Leur is vervangen door een lus in de nieuwe wijk Schoenmakershoek.
Maar de doorgang door molen de Lelie blijft natuurlijk wel een onderdeel van het parcours.
Vanuit de luchtfoto gezien is het aantal malen “stoepje op stoepje af” hierdoor behoorlijk
verminderd. Het aantal deelnemers aan de Lelieloop overtrof dit jaar de voorgaande edities.
134 atleten liepen het rondje 4 maal en 210 atleten kozen voor de afstand van 5 km. Een van
de vaste deelnemers aan de Lelieloop is Tonny van der Steen. Dit jaar was zijn tijd weer
sneller dan vorig jaar: Tonny liep 2 rondjes in 23:45. Nadat Iris de Bruijn al enkele maanden
bij onze vereniging meetrainde heeft zij ook man overgehaald lid te worden van onze
vereniging. Beiden zijn nu besmet met het loopvirus en als de training een keer niet doorgaat
(bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag) dan lopen ze samen een rondje van huis uit. Omdat dit
hun eerste wedstrijd was behaalden ze beiden een PR: 27:38 voor Iris en 32:56 voor Jac.
Aan de tijd te zien liep Toon Heeren, die op Hemelvaartsdag nog de 15 km van
Standaarbuiten op zijn naam schreef , nu mee als haas voor Tini de Rooij en Peter
Woestenberg, waardoor beiden mooi binnen de grens van 20 minuten finishten. Noud
Theunis en Sieb Bom liepen 10 km in 41:18 en 44:06. Aanstaande zaterdag is het “Rondje
Sprundel”. Ook hier is het parcours gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

