AVR’90-leden in Pagnevaartloop
6 AVR’90 leden (Angelique Verpaalen, Ria en Sieb Bom, Johan Peeters, Wim Wagemakers
en Richard van Oosterhout) verschenen aan de start van de 10 km van de 6e wedstrijd van
het West-Brabants Loopcircuit, de Pagnevaartloop op woensdagavond 7 juni in
Oudenbosch. Petra Veraart startte gelijktijdig maar koos voor de korte afstand van 5 km.
AVO’83 organiseert 2 van de 11 wedstrijden van het circuit en tekent niet alleen voor de
eerste wedstrijd van het circuit, de Halderbergeloop, maar ook voor de laatste wedstrijd voor
de zomerstop van het circuit, de Pagnevaartloop. De verschillende namen van deze 2
wedstrijden verwijzen naar 2 verschillende routes: de Halderbergeloop kent een parcours
van 5 km vanaf de baan van AVO’83 richting Bosschenhoofd, waarbij de 10 km-lopers het
parcours twee maal afleggen. Het parcours van de Pagnevaartloop leidt, hoe kan het ook
anders, vanaf de baan van AVO’83 via een omweg richting het Pagnevaartbos. De 5 kmlopers verlaten dit parcours echter al na enkele kilometers. De laatste wedstrijd waarin
Angelique Verpaalen aan de start verscheen was de (eenmalige) Rondloopweg in
Oudenbosch in september 2016. Na een halfjaar minder frequent trainen als gevolg van
blessureleed, nam Angelique wederom in Oudenbosch voor het eerst weer deel aan een
wedstrijd en was tevreden met haar resultaat van ruim 52 minuten. Angelique haar doel is
natuurlijk om haar 10 km-resultaat bij een volgende wedstrijd, als de omstandigheden dat
toelaten, weer wat aan te scherpen. Waar Ria Bom (45:30) aan de start van regionale
wedstrijden verschijnt, weten de overige deelnemers al bij voorbaat wie de hoogste trede van
het podium in de categorie dames 55+ mag beklimmen, maar omdat Ria vorige week
woensdag al voor de prijsuitreiking naar huis was, moest Petra Veraart plaatsvervangend op
het podium plaatsnemen. Yvonne Boot, die normaliter altijd aan de start de wedstrijden van
AVO verschijnt was niet fit en moest deze keer helaas verstek laten gaan. Richard van
Oosterhout daarentegen is weer zover hersteld dat hij zijn eerste wedstrijd in het circuit van
2017 kon lopen. Inmiddels heeft Richard er in de persoon van Roel van Nes van AVS’90 een
geduchte regionale concurrent in de categorie 45+ bij gekregen, maar Richard (2e master
45+ in 35:10 en hiermee toch alle masters 35+ te snel af) is überhaupt al blij dat hij weer
deel kan nemen aan de wedstrijden. Concurrenten zijn er ook voor Johan Peeters in de
categorie masters 65+, maar Johan (48:29) kon deze keer Ton van Exsel bijna een minuut
achter zich laten en het verschil met Sieb Bom (48:21) was maar 8 seconden in het voordeel
van Sieb. In het tussenklassement van het circuit staat Johan, omdat hij nog geen enkele
wedstrijd gemist heeft, nog steeds op de eerste plaats. Wim Wagemakers is vastbesloten om
dit jaar ook opgenomen te worden in het eindklassement van het circuit (minimale deelname
aan 7 wedstrijden). Zijn tijd van 41:22 was goed voor de derde plaats in de categorie heren
55+. Petra Veraart was tevreden met haar tijd van 27:47 op de 5 km. Voor het West-Brabants
Loopcircuit is de zomervakantie al begonnen. Maar er zijn natuurlijk nog wel andere
regionale wedstrijden, zoals de Bavoloop aanstaande zaterdag en de Halve marathon van
Roosendaal op zondag 25 juni. Voor informatie zie www.bavoloop.nl en
www.halvemarathonroosendaal.nl

