Uitslagen Steenbergen en Midsummerrun Bosschenhoofd
Dinsdag 25 augustus was de zesde wedstrijd van het circuit, de 10 km van Groot
Steenbergen. Iris de Bruijn en Petra Veraart namen deel aan de prestatieloop over 5,4 km.
De lopers hadden te kampen met veel wind en regen. Het tempo in de wedstrijd lag erg hoog
en Richard van Oosterhout nam vanaf het begin het initiatief in de categorie masters 45+. Na
2 km moest Ad Verheijen al lossen. Ook Toon Heeren had moeite met het tempo en Richard
liep nagenoeg de gehele wedstrijd op kop. In de laatste kilometer kreeg Richard last van
steken, zodat Toon de eindsprint won. Richard zijn tijd van 33:31 was bijna 2 minuten sneller
dan de tijd van Ad Verheijen. Peter Woestenberg kwam als 9e master 45+ na 40:21 over de
finish en Wim van de Sande werd 12e in 43:46 (precies 100 seconden sneller dan vorig jaar).
Johan Peeters behaalde weer een podiumplaats en werd met 47:43 derde bij de masters
65+.
De zevende wedstrijd van het circuit liet niet lang op zich wachten en was al op zondag 30
augustus. In verband met de vliegshow op Breda Airport werd de Midsummerrun in
Bosschenhoofd dit jaar niet op zaterdagmiddag maar op zondagochtend gelopen. Het aantal
deelnemers was echter nog groter dan vorig jaar. Bas de Graaf koos deze keer voor de korte
afstand van 5 km en werd met 17:18 vierde. Iris de Bruijn behaalde met 25:58 een nieuw PR
op de 5 km. Ook Angelique Verpaalen (24:34), Nico Koijen (27:54) en Marjon van den Ende
(30:07) liepen 5 km tijdens de Midsummerrun. De loop deed zijn naam eer aan: het was
inderdaad zomers warm afgelopen zondag en na het nachtelijk onweer voelde het erg klam
aan. Voorin werd het een strijd tussen Toon Heeren, Richard van Oosterhout en Ad Verheijen
(van AVO’83), die overal gewonnen werd door Toon Heeren. Het verschil tussen Richard
(33:37) en Ad Verheijen was deze keer geslonken tot ruim 20 seconden. Ook Peter
Woestenberg (40:17), Wim van de Sande (44:16) en Johan Peeters (47:22) liepen twee
wedstrijden binnen een tijdsbestek van 5 dagen. Verder waren ook Sieb en Ria Bom van de
partij. Ria (44:27) had minder last van de warmte als Sieb (46:57). Na een vervelende
blessure won zij weer in de categorie dames 55+ en is zij hard aan het werk om weer terug
op haar oude niveau te komen.
Tussenstand Loopcircuit
Johan Peeters, Sieb Bom, Wim vd Sande, Peter Woestenberg, Richard van Oosterhout en
Toon Heeren zijn de enige AVR-leden die voldoende wedstrijden gelopen hebben om een
plaats in het eindklassement van het circuit te veroveren. Johan Peeters staat nu op de
eerste plaats in de categorie masters 65+. Jan Kriesels van AVVN is de enige atleet die hem
nog van de overwinning af kan houden. Maar Johan kan nog enkele bonuspunten
binnenhalen als hij zowel aan de Quickrun als de 10 van AVR deelneemt. Het wordt voor
Johan dus nog spannend tijdens de laatste 2 wedstrijden. In de categorie masters 45+ staat
Toon Heeren op dit moment bovenaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij deze plaats nog af zal
staan aan Richard van Oosterhout. Op dit moment staat Wim vd Sande nog boven Richard
in de tussenstand, maar Wim heeft 1 wedstrijd meer gelopen. Peter Woestenberg mag geen
wedstrijd van het circuit meer missen. Wellicht lukt het hem dan om een plaats bij de eerste
5 (goed voor een bonus) in de categorie masters 45+ te veroveren. Sieb Bom hoeft nog
maar een van de twee wedstrijden te lopen om in het eindklassement opgenomen te worden.

