AVR'90 Nieuws
20 september John Kerstens Dauwloop
Op zondag 20 september wordt voor de derde keer de John Kerstens Dauwloop
georganiseerd. Alleen leden van AVR ‘90 kunnen deelnemen aan deze loop.
Na het overlijden van John Kerstens op 11 november 2012 werd zijn naam verbonden aan
de jaarlijkse dauwloop. Inschrijving voor de dauwloop kan via de inschrijflijst in de kantine.
Omdat het ontbijt op tijd klaar staat is de start van de dauwloop al om half 7. Er wordt in
verschillende groepen gelopen, zodat iedereen op zijn/haar eigen tempo mee kan lopen.
Ook zal er een groep wandelaars starten. Aanmelden voor de dauwloop kan tot 11
september.
15 september eerste training nieuwe opstapgroep
Dinsdag 15 september om 19.00 uur is de eerste training van de nieuwe ‘Cursus
hardlopen’. De cursus wordt dit jaar gegeven door trainer René de Kok. Aanmelden voor
de opstapgroep kan via het mailadres opstapgroep@avr90.nl of telefonisch bij Iris de
Bruijn (tel. 0165-350130 of 06-54296681)
Tussenstand Loopcircuit
Johan Peeters, Sieb Bom, Wim vd Sande, Peter Woestenberg, Richard van Oosterhout en
Toon Heeren hebben voldoende wedstrijden gelopen 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 de eerst
plaats. 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. De
volgende (voorlaatste) wedstrijd van het circuit is de Quickrun op zondag 13 september.
Voor informatie zie de website van Stichting Paul. De laatste wedstrijd is de 10 van AVR
op zondag 18 oktober.
Ten miles Tilburg
Afgelopen zondag nam Richard van Oosterhout deel aan de Ten miles in Tilburg. In de
sterk bezette wedstrijd met meer dan 5300 deelnemers op de afstand van 10 mijl werd hij
met een tijd van 55:11 (weer sneller dan in 2014) derde in de categorie masters 45+ en
41e overal.

