Tien van Halsteren
Zondag was de tweede wedstrijd van het West Brabants loopcircuit. Aan de start verschenen
o.a. Iris de Bruijn, Yvonne Boot, Mark Kamphuis, Louis van Sprang, Wim van de Sande,
Richard van Oosterhout en Johan Peeters.
De lopers werden in Halsteren verrast door de snel stijgende temperatuur en het vernieuwde
stratenparcours was pittig. Geen ideale omstandigheden om topprestaties te leveren.
Richard van Oosterhout verrichte gedurende de wedstrijd veel kopwerk maar moest op een
gegeven moment lossen. Uiteindelijk finishte hij als derde overal en tweede master 45+ in
34:24. Mark Kamphuis klokte 41:55 en Louis van Sprang 52:25. Wim van de Sande was de
AVR-man met het geringste tijdsverschil (11 seconden) ten opzichte van de Halderbergeloop
en finishte in 44:02. Alhoewel Johan Peeters geen goede tijd (49:16) liep, mocht hij deze
keer wel plaats nemen op de derde trede van het podium in de categorie masters 65+. Ook
een derde plaats was er voor Yvonne Boot in de categorie dames senioren. Zij legde de
afstand van 10 km af in een tijd van 42:32. Iris de Bruijn die in de Halderbergeloop haar PR
nog flink aan wist te scherpen finishte in 54:31.
Toon Heeren liep zondag 10 km in de Paralloop in Brunssum. Hier liep ook een aantal snelle
Kenianen, waarvan de eerste al na 28:02(!) de finish passeerde. Toon was de snelste master
45+ in 33:32.
De volgende wedstrijd van het West Brabants Loopcircuit is de Vlietloop op Koningsdag in
Oud-Gastel. Voor informatie zie www.tveerke.nl

Huldiging sportkampioenen 2015
Op vrijdagavond 1 april waren de sportkampioenen van 2015 door de gemeente Rucphen
uitgenodigd. Ook Richard van Oosterhout die vorig jaar 2e werd op het NK halve marathon
en 3e op het NK baan 5 km en Bas de Graaf die 2e werd op het NK baan 5 km werden in het
zonnetje gezet.

