Goede resultaten van kleine AVR'90 delegatie in Oudenbosch
Het West Brabantse Loopcircuit is traditioneel weer geopend met de Halderbergeloop. Deze
vond afgelopen zondag plaats in Oudenbosch met AVO’83 als organisator.
Meer dan 200 mannen en vrouwen (iets meer dan vorig jaar) stonden om 11 uur aan de start
voor 10 of 5,3 km. Onder hen de AVR’90-leden Ria Bom, Yvonne Boot, Johan Peeters, Chris
Hoebergen, Wim vd Sande, John Lewis Garcia en trainer René de Kok. Behalve tegenstand
van concurrenten hadden de lopers ook af te rekenen met een stormachtige wind. Tussen
Oudenbosch en Bosschenhoofd was deze meestal zijdelings, maar in de nabijheid van het
sportpark had menigeen er toch de nodige moeite mee. Daardoor vielen de eindtijden wat
tegen en waren er zeker geen persoonlijke records te verwachten. Iedereen was benieuwd
wat de wintertrainingen opgebracht hebben. Voor sommigen was het immers weer een
maand of 5 geleden dat zij hun laatste wedstrijd liepen. Voor de meesten pakte de
vergelijking niet verkeerd uit.
John Garcia was de eerste AVR’90-atleet die de finish passeerde. Nu het cross-seizoen
achter de rug is, krijgt John meer concurrentie (ook van buiten de regio) in de categorie
masters 55+ en wordt het behalen van het podiumplaats behoorlijk moeilijker. Maar 41:29
(en een vijfde plaats) is weer een puike prestatie van John. Bij de masters 45+ eindigde Wim
van de Sande in het middenveld met een 17e plaats. Wim was erg tevreden met zijn tijd van
43:57, want dat was maar enkele seconden langzamer dan vorig jaar, toen de
weersomstandigheden een stuk beter waren. Heel erg tevreden was Chris Hoebergen die
als 16e bij de masters 55+ eindigde en zijn tijd van 44:45 was aanzienlijk beter dan in 2016.
Bij de masters 65+ zien we het aantal deelnemers steeds groter worden. Ook heel tevreden
was Johan Peeters. Allereerst omdat hij beslag wist te leggen op de 3e trede van het podium
in de categorie masters 65+. Verder was zijn 47:52 niet veel langzamer dan vorig jaar en
bovendien had hij deze keer geen enkele moeite om René de Kok (6e bij de masters 65+ in
49:02) voor te blijven.
Onder de 33 dames die 10 km liepen waren 2 winnaressen van AVR'90. Bij de Vrouwen 35+
haalde Yvonne Boot de overwinning binnen in 42:10. Een prima tijd, vooral omdat ze veel
alleen gelopen heeft en omdat ze Wendy Deijkers van AVS’90, waar ze onlangs bij de DJA
cross zo'n moeite mee had, nu op meer dan een minuut achterstand liep. De overwinning
van Yvonne betekende overall een 4e plaats. En zowaar, ook Ria Bom deed het als 10e
overall uitstekend. In de leeftijdsklasse 55+ werd het een overduidelijke overwinning. Haar
tijd was op de kop af 45 minuten.
De volgende wedstrijd van het circuit is de Tien van Halsteren op zondag 2 april. Voor
informatie zie www.olympia-halsteren.nl

