Mooie resultaten in Etten-Leur
Ook dit weekend was het weer schitterend loopweer. Een kleine drieënhalf duizend lopers
verscheen aan de start van de verschillende afstanden in Etten-Leur.
De jongste deelnemertjes mochten, al dan niet vergezeld door hun ouders, om half elf het
spits afbijten in de familieloop. Een kwartiertje later gingen een kleine 800 lopers van start
voor de 5 km. Om half 12 verschenen de eerste AVR-atleten aan de start van de 10 km. Toon
Heeren (32:56) legde beslag op de derde plaats overal. Bas de Graaf werd met 35:24
tweede bij de masters 35+. Nico Koijen verbeterde zijn 10 km tijd in precies 56 minuten en
Iris de Bruijn verbeterde haar PR in 53:28. Ook Angelique Verpaalen (50:01), Lydia van der
Borst (54:42), Petra Veraart (55:36) en Marjon van den Ende (1:05:28) liepen 10 km in EttenLeur. Degenen die een week eerder deelnamen aan de 10 van AVR ondervonden dat het
parcours in Etten-Leur minder snel is dan in Rucphen. Aan de start van de halve marathon
verschenen Jack van der Borst, Tini de Rooij, Johan Peeters, Jack Lazeroms en Wim van de
Sande. De laatste 2 maakten hun debuut in de halve marathon. Beiden gingen (te?)
voortvarend van start, hetgeen hun aan het einde van de wedstrijd toch opbrak. Wim kon niet
echt een groepje vinden waarbij hij aan kon sluiten. Doordat hij in het begin wat te hard
gelopen had moest hij op het eind van de wedstrijd inleveren, maar met 1:39:02 was hij toch
tevreden. Jack Lazeroms vond het een fantastische wedstrijd. Hij merkte al snel dat hij zelfs
boven zijn schema liep maar als je lekker loopt valt het niet mee om gas terug te nemen.
Toch had hij dat beter wel gedaan! In de Boterstraat werden de lopers onthaald door een
enthousiaste groep supporters die een geweldige sfeer creëerden. Hun opzwepende muziek
gaf de vermoeide lopers weer (even) een extra boost. Voor Jack was dit echter niet
voldoende om naar Wim van de Sande, die hij lange tijd in het vizier had, toe te lopen.
Volgens eigen zeggen was zijn lampje ver uit toen hij de finish bereikte en waren de laatste 2
kilometers loodzwaar. Maar met 1:41:17 bleef hij mooi binnen de 1:42 die hij vooraf in
gedachten had. Jack van der Borst heeft al heel wat ervaring in het lopen van halve
marathons. Dit jaar was hij met 1:44:49 ruim een minuut sneller dan vorig jaar in Etten-Leur.
Johan Peeters die nog nageniet van de overwinning die hij behaalde in het loopcircuit was
vast van plan om ook bij deze halve marathon een goede tijd neer te zetten. Clubgenoot Tini
de Rooij trad als haas op maar moest na 15 kilometer een sanitaire stop maken. Vanuit
Sprundel begeleidde Ad Evers Johan per fiets tot aan de molen in Etten-Leur. Maar Johan
moest het natuurlijk toch zelf waarmaken. En dat deed hij! Dit keer geen podiumplaats in de
categorie masters 65+ (die met 32 deelnemers goed vertegenwoordigd was) maar dat zal
Johan niet deren. Hij bleef zijn regionale concurrent Jan Kriesels ruim een minuut voor en
1:42:44 leverde weer een fikse verbetering (1:19) van zijn PR op. Proficiat Johan! Na de
noodzakelijke sanitaire stop liep Tini de Rooij de wedstrijd natuurlijk nog netjes uit.

