Drie AVR’90-leden op hoogste podium in Roosendaal.
Zeer druk was het afgelopen zondagmiddag in Roosendaal waar de 31e editie van de halve
marathon was. Vorig jaar waren het de hemelsluizen die voor en tijdens de wedstrijden
opengetrokken werden, maar dit jaar trok een uurtje voor de start de hemel helemaal open
en stroomde de warme lucht binnen.
Voor sommigen was dit toch flink aanpassen. Wie daar weinig last van had was Richard van
Oosterhout die uiteindelijk als 5e in het totaalklassement over de streep kwam. Twee
professionals, Kenianen, waren van uitzonderlijke klasse en de snelste, Alfred Cherop,
verbeterde het parcoursrecord in 1:03:33. Daarna de winnaar van vorig jaar, de Belg Stefan
van de Broek, gevolgd door plaatselijk favoriet Huub Maas en twee minuutjes later Richard,
die ook deze keer weer een solowedstrijd liep. Vooral op de terugweg stond er een duidelijk
aanwezige wind op de grote open stukken in het buitengebied. Zijn voorsprong op de tweede
master 45+ was meer dan 3 minuten en met 1:14:10 was Richard enkele seconden sneller
dan vorig jaar in Roosendaal. Rolino Dircken en Corrie van Trijp liepen 4 EM in Roosendaal.
Corrie had erg veel last van de warmte: de eerste 4 km ging het nog goed, maar daarna
heeft zij op karakter de wedstrijd uitgelopen. Rolino eiste met een tijd van 23:56 de algehele
overwinning bij de 4 EM voor zich op. Verder liepen de dames Petra Veraart, Iris de Bruijn en
Ria Bom en de heren Ad Evers, Tonny van der Steen, Johan Peeters, Sieb Bom, Ad Boeren,
Wim vd Sande, Bas de Graaf en Toon Heeren 10 km in Roosendaal. Toon Heeren werd met
34:18 winnaar bij de masters 45+ en Ria Bom won bij de dames 55+ in 43:53. Nog een
tevreden atleet was Bas de Graaf die met een tijd van 35:26 zelfs sneller was dan vorige
week bij het NK in Utrecht op de baan. Deze keer had Bas geen voordeel van het in een
groep lopen en werd het voor hem ook weer een solowedstrijd. Ook tevreden was Wim van
de Sande (45:26) die langzaamaan weer naar de snellere tijden begint te gaan. Halverwege
liepen Wim, Ad en Sieb al op enige afstand van elkaar en dat bleef zo tot aan het einde. Ad
eindigde in een verdienstelijke tijd van 45:45 en Sieb, die last van de warmte had, kwam 25
seconden later over de finish. Iris de Bruijn komt uit in de categorie dames 35+ en werd hier
12e in een tijd van 55:07. Petra Veraart kwam met een mooie tijd van 56:52 net niet op het
podium bij de dames 55+. Een plaats verder van het podium verwijderd was Johan Peeters
in de categorie masters 65+ met een tijd van 47:28. Tonny van der Steen, die meestal voor
de kortste afstand kiest, passeerde de finish wel voor Ad Evers, maar de netto-tijd van Ad
(50:26) was toch 17 seconden sneller. Wim Wagemakers stapte uit nadat hij een verkeerde
landing op de klinkers maakte waardoor er een blessure dreigde. Dit was voorlopig de
laatste wedstrijd waarin veel AVR’90-leden startten. In de vakantietijd zal de
wedstrijdfrequentie bij velen even op een laag pitje staan.

