5 podiumplaatsen bij Groene Sterloop
Zondag 21 september was de voorlaatste wedstrijd van het Runningcenter Loopcircuit, de
Groene Sterloop in Zevenbergen. Van de 8 AVR’90 deelnemers legden er maar liefst 5
beslag op een podiumplaats. Ria en Sieb Bom, Ad Boeren, Peter Woestenberg, Johan
Peeters, Bas de Graaf, Richard van Oosterhout en Toon Heeren stonden zondagmiddag
aan om 13:30 aan de start van de Groene Sterloop in Zevenbergen. Volgens ingewijdenen
was de te lopen afstand wat langer dan 10 km dus werden er ondanks het lekkere
loopweer (wel wat wind) geen PR’s behaald. Toon en Richard hielden samen met de
senioratleet Wouter Warndorff (Achilles LTV) van begin af aan het tempo hoog.
Beurtelings liepen zij op kop en tweehonderd meter voor de finish nam Toon de koppositie
over. Na een felle eindsprint kon Wouter Warndorff (33:37), net als vorig jaar, deze
wedstrijd toch nog op zijn naam schrijven. Nu Toon (33:39) na voltooiing van de
verbouwing bij zijn dochter meer tijd in zijn trainingen kan stoppen lukt het hem weer om
voor Richard (33:46) te finishen. Dat de masters 45+ Toon en Richard ijzersterk zijn blijkt
wel uit het feit dat enkel de 25 jaar jongere Wouter Warndorff met veel moeite voor hen de
finish pass eerde. Ook Bas de Graaf (35:24) liep weer een hele sterke wedstrijd en finishte
deze keer 42 seconden voor concurrent Barry van Beers van AVO’83. Hiermee legde hij
beslag op de tweede plaats in zijn categorie masters 35+. Ria Bom (43:42) was wederom
de snelste in de categorie dames 55+ en Johan Peeters (47:50) verdiende ook weer de
volle 100 punten voor het circuit in de categorie masters 65+. De tijden van de overige
AVR’90 deelnemers zijn 40:38 voor Peter Woestenberg, 44:33 voor Ad Boeren en 45:09
voor Sieb Bom. Zoals het er nu naar uitziet kunnen 4 AVR-leden beslag leggen op een
podiumplaats in het eindklassement van het circuit. Richard is al zeker van de overwinning
in de categorie masters 45+. Bas de Graaf en Johan Peeters moeten nog deelnemen aan
de 10 van AVR om hun derde plaats in de categorieën masters 35+ en masters 65+ veilig
te stellen en Rolino Dircken is de enige A-junior die voldoende wedstrijden gelopen heeft
voor een plaats in het eindklassement van het circuit . Wim Wagemakers koos afgelopen
zondag voor De Tien van ’t Aogje en liep daar 10 km in 40:19. Op naar de laatste wedstrijd
van het circuit, de “10 van AVR” op zondag 19 oktober om 11.00 uur.

