Iris, Wim en Johan in Zevenheuvelenloop
Iris de Bruijn, Wim vd Sande, Johan Peeters, Corrie van Trijp, Marjon vd Ende en Petra
Veraart vertrokken zondagochtend naar Nijmegen voor de Zevenheuvelenloop. Iris, Wim en
Johan om deel te nemen aan de wedstrijd en Corrie, Marjon en Petra om een van de
grootste loopevenementen van Nederland te aanschouwen.
De start van de dag was niet best: er reden geen treinen tussen Roosendaal en Breda. Na
met de bus in Breda aangekomen te zijn was niet duidelijk welke treinen er wel of niet reden
en werden de reizigers van het ene spoor naar het andere spoor gedirigeerd. Na een
overstap een Tilburg werd Nijmegen met enige vertraging bereikt. Wim, Johan en Iris konden
nog even inlopen en daarna gelijk naar de start. Voor de start werd 1 minuut stilte in acht
genomen ter nagedachtenis aan de aanslagen in Parijs. Zo’n stilte (het was muisstil) bij een
evenement met tienduizenden deelnemers is echt indrukwekkend! Alle deelnemers hadden
een startnummer waarop ook hun voornaam afgedrukt was (gemakkelijk voor de
toeschouwers die de lopers aan willen moedigen). Al snel bleek dat door de barre
weerselementen de vooraf ingeschatte tijden niet haalbaar zouden zijn. Na een kilometer of
8 werden de lopers door een harde zijwind zowat uit de kleren geblazen en werd het vechten
tegen de elementen. Enkele kilometers verder moest het beter worden en werd de daling
ingezet. Maar een boom die op omvallen stond zorgde ervoor dat alle lopers van de rijbaan
af moesten en over een smal primitief fietspad geleid werden. Daarna kon het tempo herpakt
worden en was het rennen geblazen de laatste kilometers. Iris, die voor de tweede maal liep
in Nijmegen finishte in 1:24:48. Johan (1:14:33) heeft al meerdere edities van de
Zevenheuvelenloop gelopen maar de wind voorkwam dat hij deze keer zijn besttijd kon
verbeteren. Wim (1:10:01) liep ondanks het slechte weer wel 1:20 sneller dan tijdens de
editie 2013 maar gezien de progressie die hij afgelopen jaren gemaakt heeft had hij op een
snellere tijd gerekend. Het weer laat zich echter niet voorspellen. Evenals de vertrektijden
van de treinen! Met 25 minuten vertraging vertrok de trein waarin Corrie, Iris, Marion, Petra,
Johan en Wim een plaatsje in de eerste klas bemachtigd hadden. En de NS zorgde ervoor
dat zij extra lang van deze luxe konden genieten en liet de trein wat langzamer rijden.
Gelukkig was iedereen nog op tijd thuis om te douchen en daarna de verbrandde calorieën
weer aan te vullen tijdens een gezellig etentje.
Cross
Aanstaande zondag is de tweede ARWB-cross, de Standdaarbuitense boscross. Voor
informatie zie www.avs90.nl Bij de eerste ARWB-cross, de Diomedoncross in Moerstraten,
schreef Annemijn Adriaensen de overwinning bij de meisjes A-junioren op haar naam.

