AVR’90-leden in Bavoloop Rijsbergen
Zaterdag 20 juni was de 28e editie van de Bavoloop in Rijsbergen met als hoofdnummer de
wedstrijd over 10 km. 7 AVR’90-leden verschenen aan de start van deze sfeervolle
wegwedstrijd.
Wat te denken van de honderden basisscholieren die, na een gezamenlijke warming-up,
aangemoedigd door hun supporters door de Sint Bavostraat rennen. En de verschillende
straatorkesten die het evenement opluisteren. Het was uitstekend loopweer toen de meer
dan 300 lopers zaterdagavond startten met wind die voor de verandering eens uit de goede
hoek kwam. De sfeer tijdens de wedstrijd wordt mede bepaald door de compactheid van het
parcours. De toeschouwers zien de deelnemers vaak voorbijkomen, maar niet alle atleten
vinden het leuk om meerdere keren een kleine ronde te lopen. Dit zal ook de reden geweest
zijn dat Ria Bom, die voor de eerste keer deelnam aan de Bavoloop, het niet zo’n leuk
parcours vond. Maar haar resultaat mocht er zijn. Bij afwezigheid van een aparte categorie
dames 55+ wist Ria met 44:26 beslag te leggen op de derde plaats in de categorie dames
45+! 2 Seconden na Ria passeerde Jack Lazeroms de finish. Gezien zijn weinige
trainingsuren een mooi resultaat. Dat geldt ook voor Pascal Burggraaf, die voor het eerst
sinds lange tijd zijn loopschoenen weer aantrok om een wedstrijd te lopen. Met 39:13 bleef
hij ruim binnen de 40 minutengrens. Jack van de Borst had een mindere dag maar eenmaal
begonnen aan de wedstrijd zal hij er alles aan doen om hem ook uit te lopen. De
overaloverwinning ging deze keer naar een Zuid-Afrikaan, Falovia Sehole. De gehele
wedstrijd liep hij op kop, maar in het laatste stuk van de wedstrijd moest hij diep gaan om de
snelle Belgen Kjell de Hondt en Regis Tonon achter zich te houden. Na de wedstrijd had hij
meerdere minuten nodig om bij te komen. In de categorie masters 45+ werd het een
regionaal onderonsje. Toon Heeren was met 32:47 de snelste en deze keer werd Ad
Verheijen van AVO’83 tweede met 32:50 en Richard van Oosterhout derde met 33:10. Meest
in zijn nopjes was Wim van de Sande die met 43:15 een nieuw PR liep.

