Midsummerrun
Zaterdag 30 augustus was de tweede editie van de Midsummerrun in
Bosschenhoofd. Vanwege het grote succes vorig jaar, is deze wedstrijd dit jaar
opgenomen in het Runningcenter Loopcircuit.

Het aantal deelnemers aan de 10 km was daardoor anderhalve keer zo groot dan
vorig jaar. De Midsummerrun is gekoppeld aan de Midzomerfeesten. Helaas hadden
deze feesten in het verleden al eerder te maken met barre weersomstandigheden. Dit
keer teisterde de regen zaterdagmiddag ook weer het parcours van de
Midsummerrun. De organisatie van de wedstrijd daarentegen was perfect met
inschrijving in de feesttent, een aparte hoek waar de atleten zich om konden kleden
en bakjes fruit en bekertjes water aan de finish. Het parcours van de Midsummerrun,
met start bij de kerk, loopt door het natuurrijke buitengebied van Bosschenhoofd. De
deelnemers aan de 5 km, die om 2 uur startten waren voor de start al doorweekt.
Rolino Dircken, die vorig jaar deze wedstrijd op zijn naam kon schrijven, werd met
een tijd van 18:08 dit jaar vierde. Tonny vd Steen liep 5 km in 24:20. De deelnemers
aan de 10 km, die om 3 uur startten, hielden het, behoudens de regendruppels die
nog van de bomen vielen, wel droog en gaande de wedstrijd steeg de temperatuur.
De overal-overwinning op de 10 km werd deze wedstrijd weer opgeëist door Richard
van Oosterhout. Met 33:33 bleef hij de nummer 2 (senior Ricardo Sint Nicolaas van
AV Flakkee) meer dan een halve minuut voor. Net als vorig jaar werd Bas de
Graaf(met 35:25 9 seconden sneller dan vorig jaar) tweede bij de masters 35+. Ria
Bom(43:57) mocht bij de dames 55+ de hoogste trede van het podium beklimmen.
Tini de Rooij(43:02) verbeterde zijn tijd van vorig jaar met ruim een halve minuut.
Petra Veraart was dik tevreden met haar tijd van 54:09. Deze wedstrijd was er geen
apart klassement voor de masters 65+, maar Johan Peeters (47:24) verdiende wel
100 punten in de categorie masters 65+ voor het circuit. De tijden van de overige
AVR-deelnemers: Peter Woestenberg 38:52, Wim Wagemakers 40:46, Ad Boeren
44:17 en Sieb Bom 44:40. Wim van de Sande nam vorige week dinsdag als enige
AVR’90-atleet deel aan de 10 km van Groot Steenbergen, maar moest tijdens de
Midsummerrun uitstappen. Wim kon slechts 4 dagen genieten van zijn eerste plaats
in het tussenklassement in de categorie masters 45+ van het circuit. Nu Richard van
Oosterhout ook 7 wedstrijden gelopen heeft staat hij met 700 punten eenzaam aan
de top en niemand zal hem nog afhouden van de algehele overwinning!

