Goud en Brons voor Toon en Richard bij NK 10 km
Afgelopen zondag werd tijdens de Utrechtse Singelloop gestreden om de nationale titels
voor de afstand van 10 kilometer op de weg. Niet alleen Richard van Oosterhout maar ook
Toon Heeren verscheen aan de start van deze wedstrijd in de categorie masters 45+.
De Utrechtse Singelloop telde dit jaar meer dan 10.000 deelnemers en leverde meer dan
€ 80.000,-- op voor het goede doel, het Reumafonds. Vanaf half 2 startten de deelnemers
aan de 10 km. Genodigden mochten plaats nemen in het eerste startvak, terwijl Richard en
Toon al een kwartier eerder als haringen in een tonnetje in het tweede startvak stonden.
Onder de genodigden bevonden zich niet alleen atleten met snelle 10 km-tijden, maar ook
atleten met tijden ver boven de 35 minuten. Bovendien mocht de directe concurrent van
Richard en Toon, Armand van der Smissen van Tilburg Road Runners, ook plaats nemen in
het eerste startvak. Kortom niet alleen geen ideale startpositie maar ook al een achterstand
op de concurrentie voor de passage van de startlijn! Pas na 7 kilometer kreeg Toon Armand
van der Smissen in het vizier en in de laatste kilometer kon Toon Armand passeren. Het
goud voor Toon was binnen! Zowel Richard als Toon hadden zich goed voorbereid op deze
wedstrijd, maar helaas miste Richard zondag de ideale vorm en kreeg hij al na 2 km last van
zware benen. Bij een Nederlands Kampioenschap telt echter niet zozeer de eindtijd maar
meer de klassering in de uitslag. Alhoewel Richard niet geheel tevreden was met zijn eindtijd
kon hij met 33:39 wel zijn derde plaats bij dit NK ruimschoots veilig stellen. Twee inwoners
van Sint Willebrord op het ereschavot bij een NK is meer dan een felicitatie waard!
Aanstaande zondag is de Bredase singelloop. Voor informatie zie www.bredasesingelloop.nl

