Afsluiting West Brabants Loopcircuit
Aanstaande zondag worden de prijzen in het WBLC verdeeld. Maar voor het zover is moet
eerst de Kluiskenshof 10 van AVR afgelopen zijn.
Niet dat er nog veel zal wijzigen in het tussenklassement van het circuit. Bij de heren zullen
de koplopers in het klassement hoogstwaarschijnlijk na afloop van de prijsuitreiking van de
Kluiskenshof 10 van AVR allemaal de hoogste trede van het podium beklimmen. De plaatsen
1 en 2 bij de masters 45+ zijn voor Toon Heeren en Richard van Oosterhout. Ook Wim van
de Sande en Louis van Sprang claimen een plaats in het eindklassement van het circuit. In
de categorie masters 65+ kan trainer René de Kok Johan Peeters nog van het podium
verstoten. Bij de dames zijn er zowel in de categorieën 45+ als 55+ enkele deelnemers die
na afloop van de Kluiskenshof 10 van AVR pas aan het minimum aantal van 7 wedstrijden
voldoen. Zij (dames 45+ Els van Hooijdonk uit Essen en Esther van den Berg van Spado en
dame 55+ Marianne de Schipper van Thor) kunnen het klassement nog danig op zijn kop
zetten. Helaas kan Iris de Bruijn hierdoor van het podium verstoten worden, maar geen
nood: in de eindklassering van het circuit zijn er prijzen voor de eerste 5 per categorie. Bij de
dames senioren/35+ staat de winnaar echter al vast: Yvonne Boot van AVR’90.
Naast de afstand van 10 km kan bij de Kluiskenshof 10 van AVR ook gekozen worden voor
afstanden van 3 en 5 km. Het startschot voor alle afstanden klinkt voor alle afstanden om 11
uur. De 3 en de 5 km starten op de baan AVR’90, terwijl de 10 km start op de toegangsweg
naar AVR’90. Inschrijven kan nog op de wedstrijddag tussen half 10 en kwart voor 11 in de
kantine van AVR’90. Nieuw dit jaar: aanstaande zondag zijn enkele fysiotherapeuten van
praktijk Kluiskenshof aanwezig om de spieren van de lopers te verwennen. Zowel
deelnemers als supporters kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van Sportcentrum
de Vijfsprong, waarna zij via de ingang van de Vijfsprong binnendoor naar de baan van
AVR’90 kunnen lopen.

