AVR’90-leden in Zomerklassieker Roosendaal
Wie op zondag 23 juni onderweg was naar Roosendaal om deel te nemen aan de halve
marathon of 10 km zat vrijwel zeker met de ruitenwissers aan vanwege hevige regenbuien.
Weer eens iets anders dan de vaak zeer hoge temperaturen. Een uurtje voor de wedstrijd
werd het dan toch min of meer droog en konden de deelnemers zich verzamelen in de
startvakken.
Vooral de 10 km was met 1700 deelnemers in de uitslagen zeer populair. Deze afstand gold
tevens als officieel Brabants kampioenschap. Vaak konden we in wedstrijdverslagen van
AVR'90 veel persoonlijke records melden, maar het wisselende weer gooide deze keer roet
in het eten. Er waren wel 3 vierde plaatsen in het Brabants Kampioenschap. Toon Heeren
werd Brabants Kampioen in de categorie masters 45+ in 32:30. Bij de masters 35+ werd Bas
de Graaf uitstekend 4e in een goede tijd van 35:18. Het wachten blijft op een tijd onder de
35. Daarna kwam Rolino Dircken binnen. Hoewel nog A-junior deed hij op suggestie van de
trainer mee om wedstrijdritme op te doen. De afstand is 2 maal zo lang als hij tot nu toe
gelopen heeft, dus op welke tijd stuur je zo iemand op weg? Scherp inzetten zonder het
gevaar je over de kop te lopen. Rolino startte met de tussentijden van 36:30 op zijn hand. Dit
bleek een goede inschatting: in het omvangrijke veld finishte Rolino bij de senioren als 8e in
een tijd van 36:23; een schitterend debuut! Noud Theunis (40:28) was iets te snel gestart
(tussentijd onder de 20 min), waardoor hij de laatste kilometers wat in moest leveren. Ad
Boeren (43:32) was deze keer voor Sieb Bom (44:23). Alhoewel Wim van de Sande 2
minuten sneller liep als vorig jaar was hij met zijn eindtijd van 44:31 niet tevreden. Johan
Peeters klokte een prima 46:02 en dan te bedenken dat Johan volgend jaar in de klasse
masters 65+ uitkomt! Ad Evers liep een verdienstelijk tijd van 48:07. Bij de recreanten
eindigde Robert Boonman in 48:21 en Tonny van der Steen heel mooi in 49:14! Ingrid van
Asselt liep na enkele baanwedstrijden haar eerste 10 km-wedstrijd dit jaar. Met haar tijd van
42:40 werd zij vierde bij de dames 35+. Ook een vierde plaats was er voor Petra Veraart in
de categorie dames 55+. Zij verbeterde haar PR in 53:59. Iris de Bruijn(56:22) finishte net
voor Corrie van Trijp(56:23). Jolanda de Jong was met 58:33 nog lang geen hekkensluiter
want na haar moesten nog bijna 400 lopers binnenkomen. Na een reeks 10 km-wedstrijden
koos Richard van Oosterhout, net als Peter Woestenberg en Wim Wagemakers, voor de
halve marathon. Zij hadden het niet breed toen na een uurtje de hemelsluizen zich volledig
openden; heftige langdurige regenbuien in combinatie met kou. Richard werd 8e overall en
winnaar bij de masters 45+ in 1:14:13. Wim en Peter liepen deels zij aan zij, maar bij de
finish wil Peter toch de snelste zijn. Hun tijden van 1:27:18 en 1:27:19 stemden niet tot
tevredenheid. Voor Wim leverde dit nog wel een podiumplaats (3e bij de masters 55+) op.
Emmy Tuenter, Astrid de Bont en Rini Maas liepen 6,4 km. Astrid die vooraf ingezet had op
een tijd van 45 minuten finishte in 42:29 en Emmy werd met een PR van 28:37 tweede bij de
dames. Rini finishte in 37:18.

