AVR’90 leden in bedrijventeams Singelloop
Zondag 1 oktober was de 32e editie van de Bredase Singelloop. Jac en Iris de Bruijn en
Ingrid van Asselt startten in de bedrijvenloop.
Zo’n 500 vrijwilligers waren zondag in touw om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verliep.
De gehele binnenstad was hermetisch afgesloten. Het parcours van de Bredase Singelloop
loopt, hoe kan het ook anders, grotendeels langs het water van de Bredase singels.
Alhoewel het zondag nog aangenaam loopweer was, verhinderde de wind dat er parcoursrecords verbeterd werden. In verband met het grote aantal deelnemers startten zowel de 5
als de 10 km-lopers met een tijdsverschil van 16 minuten in 3 verschillende groepen. Het
eerste startschot voor de 5 km klonk precies om 11 uur voor het gemeentehuis aan de
Claudius Prinsensingel. Tussen de duizenden deelnemers stonden in het tweede startvak
Jac en Iris de Bruijn die meeliepen in een van de vele teams van Amgen Breda, de
werkgever van Iris die haar naam verbond aan de Bredase Singelloop. De 15 jarige Stan
Schipperen van Scorpio schoot er gelijk bij het startschot als een haas vandoor en liep in een
solorace van 15:39 naar de finish. Lotte Veldhoen (18:52) was de eerste dame die de finish
passeerde, maar tussen de lopers in het laatste startvak van de 5 km bevond zich nog een
snellere dame: Marian van Riel uit Dongen liep 5 km in een netto-tijd 17:58. Om kwart over
12 werden de eerste 10 km-lopers weggeschoten. Onder hen Ingrid van Asselt van het team
Perfetti van Melle 3. Het was lang geleden dat Ingrid een wedstrijd over 10 km liep. Daarom
had Ingrid zich ook geen enkel doel gesteld. Wel had zij de laatste rondjes van Max
Verstappen nog gezien waardoor het inlopen tot een minimum beperkt werd. Ingrid heeft
vooral genoten van de gezelligheid rond het parcours en was dik tevreden met de 16e plaats
(van 228 deelnemende teams) die zij met haar team behaalde. Monique Versterre, trainend
in de donderdagochtendgroep, liep voor het eerst een wedstrijd: 10 km in een tijd van 58:14
is een prestatie om trots op te zijn! Snelste man bij de 10 km was Patrick de Vos van AV’56
met een tijd van 33:10 en snelste dame was Bezayt Asefa Wondamgegn (klinkt niet
Nederlands) in 37:37. Om 2 uur startten alle deelnemers aan het hoofdnummer van de
Bredase Singelloop, de halve marathon. Ook dit jaar had de organisatie weer een sterk
deelnemersveld bijeengebracht, maar de wind verhinderde een toptijd onder het uur. De
overwinning was voor de Keniaan Edwin Kiptoo in 1:00:41. Snelste dame was Naom Jebet,
eveneens uit Kenia. Zij verraste niet alleen zichzelf maar ook de organisatie met een tijd van
1:08:43. Dit was slechts 3 seconden langzamer dan het parcoursrecord en bovendien
voorlopig de snelste halve marathontijd voor vrouwen dit jaar in Nederland.

