Richard van Oosterhout snelste man in Hoevense Polderloop
Ondanks het minder goede weer was de deelname aan de Hoevense Polderloop ook
dit jaar weer erg groot. Gelukkig hield het net voor de start op met regenen en
konden de deelnemers hun rondje door de Hoevense polder droog afleggen.
Cor Rens (oudste lid van AVR’90) presteerde het om haar tijd van vorig jaar op de 4
km met 22 seconden te verbeteren en finishte in 26:11. Er zijn jongere leden die
haar dit niet nadoen! Iris de Bruijn en Petra Veraart liepen samen de 6 km in 31:15.
Ook Petra was hiermee sneller (19 seconden) dan vorig jaar. Tonny vd Steen kon
natuurlijk niet onderdoen voor deze dames en verbeterde zijn 6 km-tijd van 2013
met 49 seconden in 27:53. Bas de Graaf duldde op de 10 km alleen de Wim
Nieuwkerk voor zich en finishte in 33:37. Hiermee was hij bijna 1 minuut sneller dan
twee jaar geleden (vorig jaar verscheen Bas niet aan de start van de Polderloop). Tini
de Rooij boekte de meeste progressie ten opzichte van de vorige Hoevense
Polderloop: dit jaar (40:14) was hij precies 100 seconden sneller dan vorig jaar. Ook
Wim vd Sande (41:45) kan tevreden zijn met een verbetering van 53 seconden ten
opzichte van vorig jaar. Ad Boeren passeerde de finish 4 seconden na Wim. Jack vd
Borst finishte in 43:14; zijn vrouw Lydia moest door een blessure helaas uitstappen.
Johan Peeters was ook weer van de partij en kwam na 46:19 voorbij de klok. Wat
veel AVR’90-deelnemers op de 4, 6 en 10 km lukte (hun tijd van vorig jaar
verbeteren) was deze keer niet weggelegd voor de AVR-mannen die gekozen
hadden voor de langste afstand van 15 km. Richard van Oosterhout (49:248) won
het in de eindsprint nipt van Toon Heeren (49:25). Zowel Peter Woestenberg (61:35)
als Wim Wagemakers (62:23) konden hun tijden van vorig jaar niet benaderen. Maar
de ene wedstrijd is de andere niet en beiden zullen hiervoor een plausibele reden
aan kunnen voeren.

