10 km van Groot Steenbergen
Dinsdag 29 augustus was de zevende wedstrijd van het West-Brabants Loopcircuit met aan
de start Yvonne Boot, Marjon van den Ende, Johan Peeters en Toon Heeren.
Het was voor de 10e maal dat de Steenbergse Atletiekvereniging Diomedon (dit staat voor
Door Inspanning Ontspanning Met Energie De Overwinning Nabij) deze wedstrijd
organiseerde. De temperatuur vorige week dinsdag was boven verwachting: 28 graden in de
avond! Wellicht was dit een verklaring voor het minder grote aantal deelnemers, waarvan er
verschillenden tijdens de wedstrijd afhaakten. Parcourrecords werden er niet verbroken. Als
eerste heer kwam Erwin Poldervaart van Spark (Spijkenisse) na 32:42 over de finish,
gevolgd door Mels Lambregts (32:50) van Thor. Toon Heeren werd met 35:18 tweede in de
categorie masters 45+. Johan Peeters werd met 49:07 5e in de categorie masters 65+.
Omdat de nummer 3 in deze categorie, Cees Cooman van Loopgroep Aart Stigter onlangs
zijn 65e verjaardag vierde, verdiende Johan hiermee 97 punten in het klassement van het
circuit. Hierdoor bezet hij in het tussenklassement nog steeds de 1e plaats, maar er zijn
behoorlijk wat kapers op de kust die aanspraak kunnen maken op een podiumplaats in het
eindklassement in de categorie masters 65+! Bij de dames kwam Leonie Ton (35+) van
AV’56 (Goes) als eerste over de finish in een tijd van 39:47. Derde in deze categorie (en
vierde overal) werd Yvonne Boot in 43:34. Op dit moment staat Yvonne op een derde plaats
in het klassement van het circuit en omdat Yvonne 1 wedstrijd minder gelopen heeft dan de
nummers 1 en 2 in haar categorie kan zij nog een plaatsje opschuiven in het klassement.
Vorig jaar werd Yvonne nog eerste in het circuit, maar gezien het aantal bonuspunten dat de
huidige nummer 1 nog in de wacht kan slepen lijkt een eerste plaats dit jaar niet meer
haalbaar. Marjon van den Ende, die volgens de uitslagenlijst een stuk jonger geworden is,
nam deel aan de prestatieloop. Zij liep 5,4 km in 32:40.
Aanstaande zondag (10 september) is de volgende wedstrijd van het circuit, de Quikrun in
Roosendaal. Voor informatie zie www.quikrun.nl

