AVR’90-leden in Pagnevaartloop
Woensdag 3 juni was de zesde wedstrijd van het circuit, de Pagnevaartloop in Oudenbosch.
Naast de afstand van 10 km waarvan het resultaat meetelt voor het circuit konden de
deelnemers ook kiezen voor een afstand van 6,4 km.
Van AVR’90 verschenen Iris de Bruijn, Angelique Verpaalen, Johan van Meer, Johan
Peeters, Sieb Bom, Wim vde Sande, Peter Woestenberg en Richard van Oosterhout aan de
start. Gelukkig was het ’s-avonds lekker loopweer. In de schaduw was het fris maar in de zon
vonden sommigen het zelfs al behoorlijk warm om te lopen. Iris de Bruijn en Johan van Meer
kozen voor de korte afstand. Iris was van plan de 10 km te lopen maar koos ter plaatse voor
de 6,4 km. Zij ging fris van start en gaandeweg bleek dat zij net zo goed wel de 10 km had
kunnen lopen. Misschien wilde zij i.v.m. haar verjaardag zo snel mogelijk weer naar huis?
Met een tempo van 5:22 per km passeerde zij na 34:40 de finish. Johan van Meer finishte in
37:09. Als master 65+ Jan Kriesels aan de start verschijnt weet Johan Peeters dat hij
genoegen moet nemen met een tweede plaats. Opsteker voor Johan was wel dat zijn 47:52
van de Pagnevaartloop dit jaar zijn snelste 10 km tijd was. Angelique Verpaalen verbaasde
zichzelf met een tijd van 50:04. Bovendien had zij er niet op gerekend een podiumplaats te
bemachtigen maar gelukkig was Petra Veraart zo attent de prijs behorende bij een derde
plaats in de categorie dames 45+ voor haar mee te nemen. Alhoewel Sieb Bom op een
snellere tijd gehoopt had was hij toch tevreden met 46:09. Ook tevreden was Wim vd Sande
met 44:04; een volgende keer hoopt hij weer onder de grens van 44 minuten te duiken.
Minder tevreden was Peter Woestenberg met 39:28; wellicht voelde hij het Rondje Sprundel
nog in zijn benen. Richard van Oosterhout liep de gehele wedstrijd samen met Ad Verheijen
op kop. Beurtelings namen zij de koppositie over. In de laatste bocht liet Richard zich
verrassen door Ad waardoor Ad hem op de finish nipt voor was, maar Richard was dik
tevreden met zijn tijd van 33:55. De volgende wedstrijd van het circuit laat even op zich
wachten. Eerst mag iedereen van een welverdiende vakantie genieten!

