Veel deelnemers aan 10 van Halsteren
Met meer dan 300 lopers telde de 10 van Halsteren dit jaar een record aantal deelnemers.
Onder hen 10 AVR´90 leden die, met uitzondering van Rolino Dircken, het parcours van 2,5
km allemaal 4 keer aflegde.
Het parcours van de 10 van Halsteren kenmerkt zich door veel klinkerwegen en de
deelnemers die zo min mogelijk meters wensen te lopen moeten vaak stoepje op, stoepje af.
Al met al een pittig parcours. In de uitslag staat Rolino Dircken niet onder de A/B-junioren,
maar Rolino behoort nog wel tot de categorie A-junioren. Slechts 2 atleten op de 5 km waren
sneller dan Rolino die 17:35 klokte aan de finish. Bij de wedstrijd over 10 km liep master 45+
Richard van Oosterhout de eerste 9 km samen met de 32-jarige traitleet Wim Nieuwkerk uit
Standdaarbuiten. Wim Nieuwkerk liet het niet op een eindsprint aankomen en sloeg 1 km
voor de finish een gaatje dat Richard (33:08) niet meer kon dichten, waardoor de overal
overwinning met een verschil van 8 seconden voor Wim was. Van de AVR’90-deelnemers
was Tini de Rooij, de enige die zijn tijd van vorig jaar in de 10 van Halsteren wist te
verbeteren (42:32 dit jaar tegen 42:44 vorig jaar). Wellicht dat de relatief hoge temperatuur in
combinatie met de wind hier debet aan was? De tijden van de overige AVR’90 mannen die
vorig jaar ook deelnamen aan de 10 van Halsteren zijn: Peter Woestenberg 38:55, Sieb Bom
44:53, Wim vd Sande 45:52 en Ad Boeren 47:06. Voor Johan Peeters, Petra Veraart en Iris
de Bruijn was het de eerste keer dat zij deelnamen aan de wedstrijd in Halsteren. Ad Boeren,
die net hersteld is van een blessure en daarom nog rustig aan moet doen, liep de hele
wedstrijd samen met Johan Peeters en gaf secuur alle kilometertijden door. Johan zijn
finishtijd (47:05) was ruim anderhalve minuut sneller dan vorige maand in de
Halderbergeloop. In tegenstelling tot veel andere lopers vond Petra Veraart het windje wel
fijn. Het eerste deel van de wedstrijd liepen Petra en Iris gelijk op, maar volgens Petra loopt
Iris dan nog in de comfortzone terwijl Petra voluit loopt. Iris liep 10 km in 53:40 welke tijd zij
dit jaar zeker nog kan verbeteren en Petra bleef met 54:08 nog geen 10 seconden verwijderd
van haar PR. De volgende wedstrijd van het Runningcenter Loopcircuit is de Vlietloop op
Koningsdag 26 april. Voor informatie zie www.tveerke.nl.

