Rolino Dircken in Lelieloop Etten-Leur
Zoals gewoonlijk organiseerde Road Runners Etten-Leur op tweede pinksterdag de jaarlijkse
Lelieloop. Rolino Dircken was de enige AVR-atleet die de eer van de vereniging hoog hield.
Bij veel wedstrijden starten de 5 en de 10 km gelijktijdig, en als dat niet zo is start de kortste
afstand meestal eerder. Zo niet bij de Lelieloop. De eerste start om 11 uur was voor de 10
km-lopers. Zij moesten het parcours, dat start voor het Turfschip, vervolgens midden door de
wijk Schoenmakershoek loopt, waarna de lopers over het ophaalbruggetje en onder de
molen de Lelie door om de kop van de Leurse Haven lopen om weer aan te komen bij het
Turfschip, vier keer afleggen. De finish was nabij het Bierdragerspad en bier zal er tijdens de
Leurse Havenfeesten op Leur niet alleen gedragen maar vooral gedronken zijn! Om half een
was de Kinderloop en om 1 uur startten de 2,5 en 5 km-lopers. Rolino koos deze keer voor
de 5 km; hij vond de wedstrijd redelijk zwaar en in een deelnemersveld van 70 heren finishte
Rolino als 5e in een tijd van 18:26. Omdat het al lang geleden was dat Rolino een 5 kmwedstrijd liep wist hij niet of dit voor hem een persoonlijk best-tijd was. Maar uit naspeuring in
de archieven bleek dat Rolino in 2014 al een tijd van 18:08 liep. Gezien zijn 10 km-resultaten
het afgelopen jaar, zal hij deze tijd in een volgende wedstrijd wellicht verder aan kunnen
scherpen. Maar volgens eigen zeggen is er nog wel wat “werk aan de winkel” wil hij weer
mee kunnen lopen in de voorste regionen. Daarbij krijgt hij natuurlijk de onvoorwaardelijke
steun van trainer René de Kok. Overigens nodigt René een ieder die interesse heeft uit om
een keer bij hem mee te trainen uit om op maandagavond of donderdagavond om 19:00 uur
naar de baan van AVR’90 (aan de Baanvelden, achter Skidome) te komen.

