Nieuw seizoen van start met Hoevense Polderloop
Net als ieder jaar werd vorige week dinsdag (de derde dinsdag in augustus) met de
Hoevense Polderloop het nieuwe seizoen geopend. 5 AVR-leden verschenen aan de start
van dit gemoedelijke evenement.
Dat niet alleen wedstrijdlopers zich thuis voelen bij dit evenement blijkt uit het grote aantal
deelnemers. Dit aantal zal volgend jaar, als de Hoevense Polderloop niet in de
zomervakantie van de regio Zuid valt wellicht nog hoger zijn. Alhoewel de weersvoorspelling
niet al te best was, werd het dinsdagavond toch lekker loopweer. 5 AVR’90 leden gingen de
uitdaging aan. Marjon van de Ende liep 6 km in 34:28. Johan Peeters en neef Frans van
Bedaf startten samen voor de afstand van 10 km. Gezien het minimale verschil in eindtijd
(Frans 46:32 en Johan 46:41) zal Frans wel een eindsprintje ingezet hebben. Mooie tijden,
maar de eerlijkheid gebiedt daarbij op te merken dat de afstand minder dan 10 km is.
Richard van Oosterhout voelde zich weer fit genoeg om 15 km te lopen. Loopmaat Toon
Heeren (51:13) finishte 10 seconden voor Richard (51:23). Tussen Toon en Richard finishte
Barry van Beers van AVO’83, die na enkele jaren van afwezigheid dit jaar weer vaak
aanwezig is bij de regionale wedstrijden. Ook Yvonne Boot testte zich op de langste afstand
in Hoeven. Zowel Toon Heeren als Yvonne Boot (beide deel uitmakend van team
Kluiskenshof) werden tweede op de langste afstand in Hoeven.
Er was deze maand nog een jaarlijks terugkerend uitje: op zondag 6 augustus vertrok een
groepje AVR’90 leden, al dan niet in gezelschap van partners, naar Dishoek voor de
strandtraining met na afloop een gezellige afsluiting bij het strandhuisje waar Johan Peeters
en Petra Veraart vakantie vierden.
De eerstvolgende (zevende0 wedstrijd van het West-Brabants Loopcircuit is volgende week
dinsdagavond (29 augustus) in Steenbergen. Voor informatie zie www.diomedon.nl
Nieuwe opstapcursus
Net als voorgaande jaren zal er ook dit najaar weer een nieuwe opstapgroep van start gaan.
De informatieavond voor deze cursus staat gepland op dinsdag 26 september, waarna de
cursus in oktober van start gaat. Ontdek net als vele anderen het plezier in samen lopen.
Nadere informatie met betrekking tot deze opstapcursus volgt binnenkort.

