11 AVR´90-leden actief in Oudenbosch
Woensdagavond 1 juni 2016, Pagnevaartloop in Oudenbosch. En weer moest de
organiserende vereniging, AVO’83 in verband met de nieuwe rondweg sleutelen aan het
parcours.
De route bracht de lopers via een fietserstunnel onder de nieuwe weg door. Met wat korte
draaien (zelfs 1 van 180 graden!) en de nodige klinkerwegen bleef het een pittig parcours.
Ook de plotse warmte speelde de lopers parten. In het bosgebied was het goed lopen, maar
verder was het erg benauwd. En op laatste kilometers stond de wind op het vlakke deel ook
nog eens pal tegen; met vermoeide benen weegt dat toch door. Het pleit voor Toon Heeren
dat hij niet alleen de wedstrijd overal won, maar ook nog een knappe tijd van 33:33 wegzette.
Daarmee gaf hij wederom senior Ricardo Sint Nicolaas uit Flakkee het nakijken. Wim van de
Sande finishte in een prima 44:32 en een uitstekende prestatie was er voor Chris
Hoebergen. Na 2 km liep Chris nog maar iets voor Sieb Bom maar daarna schroefde hij het
tempo behoorlijk op om uiteindelijk in 45:30 te finishen. Ruim twee minuten voor Sieb die na
een gelijkmatig gelopen race na 47:37 de finish passeerde. René de Kok kon het tempo van
Sieb niet bijbenen, maar met 48:23 werd René nog mooi derde in de categorie masters 65+.
Johan Peeters, die nog een vakantie in de benen had zitten, finishte in 49:58. Ondanks een
iets te snelle start kon Louis van Sprang de wedstrijd probleemloos uitlopen. Met 51:31
verbeterde hij zijn tijd van de Halderbergeloop met 12 seconden. Bij de dames werd Yvonne
Boot tweede bij de senioren en derde overal in een tijd van 43:03. Ook een knappe tijd was
er voor Angelique Verpaalen. Deze keer finishte zij nog in 50:49 (net niet genoeg voor een
podiumplaats in de categorie dames 45+), maar volgens trainer René de Kok zit een tijd
onder 50 minuten er aan te komen. De 6,4 kilometer in de Pagnevaartloop van voorgaande
jaren was vervangen door een reguliere afstand van 5 km. Peter Woestenberg voldeed met
19:32 ruimschoots aan zijn doelstelling om onder de 20 minuten te eindigen (een flinke
verbetering ten opzichte van het Rondje Sprundel) en Petra Veraart finishte in een
verdienstelijke 27:40.
De volgende wedstrijd in de regio is op zondag 26 juni. Hier kan gekozen worden voor 4 EM,
10 km of de halve marathon. Voor informatie zie www.halvemarathonroosendaal.nl

