Hoevense Polderloop
Het was dit jaar lekker loopweer op de derde dinsdagavond van augustus, maar omdat het in
onze regio nog vakantie is, was het aantal deelnemers aan de Hoevense Polderloop lager
dan voorgaande jaren.
Met een kleine 500 deelnemers in vakantietijd boet de Hoevense Polderloop echter nog
steeds niets aan populariteit in. Onder hen 11 AVR’90 leden. Iris de Bruijn passeerde als
eerst AVR’90-lid de finish en liep 6 km in 31:23. Niet veel later voltooide Nico Koijen zijn
eerste 6 km wedstrijd in 31:44. Ook Marjon van den Ende (34:47) liep voor het eerst 6 km.
Petra Veraart finishte in 31:50. Lydia vd Borst (die enkele weken geleden Sarah gezien
heeft) liep een dijk van een wedstrijd en legde 10 km af in 50:55. Dit zou een PR kunnen
zijn, maar volgens Lydia telt dit niet omdat de afstand in Hoeven geen 10 km bedraagt.
Haar man Jack was precies 6 minuten sneller. Ad Boeren verscheen sinds lange tijd weer
aan de start van een wedstrijd en finishte in 45:03. Johan Peeters verbeterde zijn tijd van
de vorige Hoevense Polderloop met maar liefst 48 seconden in 45:31. Toon Heeren liep
deze wedstrijd 10 km in dienst van zijn dochter Amanda. Hij moet alleen nog leren dat je
dan bij de finish je dochter voor moet laten gaan! Zowel Richard van Oosterhout (48:38)
als Peter Woestenberg (60:33) verbeterden hun tijden van de vorige Hoevense Polderloop.
De concurrentie voor Richard wordt echter steeds sterker. De tijd dat de vermoedelijke
winnaar in de categorie masters 45+ al bij de start bekend was lijkt voorbij en vanaf nu zal
er een flinke strijd gestreden moeten worden met loopmaat Toon Heeren en Ad Verheijen
van AVO’83 om de overwinning binnen te halen. Dit maakt de wedstrijden echter alleen
maar mooier.
Op 9 augustus ging een behoorlijke groep lopers op bezoek bij Johan Peeters en Petra
Veraart in Dishoek voor de jaarlijkse strandloop. Na de strandtraining was het goed toeven in
de zon voor het strandhuisje. Gelukkig maar, want als alle bezoekers binnen hadden moeten
zitten was het overvol geworden in het strandhuisje.
De eerstvolgende wedstrijd van het circuit is de Midsummerrun in Bosschenhoofd op zondag
30 augustus. Voor informatie zie www.midsummerrun.nl

