Wederom succes voor team Kluiskenshof
Afgelopen zondag was de voorlaatste wedstrijd van het West-Brabants loopciruit, het Rondje
Seppe in Bosschenhoofd met aan de start o.a. Tom vd Borst, Nico Koijen, Yvonne Boot, Wim
van de Sande, Johan Peeters, Richard van Oosterhout en Toon Heeren.
De wedstrijd in Bosschenhoofd, die dit weekend voor de vijfde keer georganiseerd werd en
oorspronkelijk gekoppeld was aan de plaatselijke Midzomerfeesten, kreeg de naam
“Midsummerrun”. Maar vorig jaar werd de datum van deze wedstrijd verplaatst werd naar de
2e zondag in oktober en dan kun je eigenlijk niet meer spreken van Midsummer. Vandaar dat
de wedstrijd ook wel “Het Rondje Seppe” genoemd wordt. Het was lang geleden (bijna een
jaar) dat Tom van de Borst deelnam aan een wedstrijd. Toch wist hij zijn tijd van het vorige
Rondje Seppe te verbeteren tot 19:43. Zijn zus Bijou verbeterde haar tijd van vorig jaar met
bijna 2 minuten tot 25:35. Nico Koijen verraste zichzelf door na een slechte nachtrust toch
een PR van 24:27 op de 5 km te lopen. Hij hoopt deze flow door te kunnen zetten tijdens de
10 km die hij wil lopen in de Kluiskenshof 10 van AVR. De overwinning op de 10 km bij de
heren ging zondag naar het jeugdtalent Mels Lambregts (32:28) van Thor die de nummer 2,
Ricardo Sint Nicolaas van Flakkee bijna een halve minuut voorbleef. Snelste dame was
Laurey van den Berge (39:32) eveneens van Flakkee. Yvonne Boot en Toon Heeren maken
beide deel uit van team Kluiskenshof. Deze naam verwijst naar de praktijk voor fysiotherapie
van Yvonne, die tevens haar naam verbond aan de 10 van AVR. Zowel Yvonne (41:38) als
Toon (33:29) werden beiden winnaar in hun leeftijdscategorie (respectievelijk dames 35+ en
heren 45+) en derde overall. Voor Yvonne was dit ondanks drukke werkzaamheden en de
voorbereiding op een examen haar beste 10 km tijd in 2017. Richard van Oosterhout mag na
een slepende blessure tevreden zijn met zijn tijd van 34:28 die hem een derde plaats in de
categorie masters 45+ opleverde. Of Wim van de Sande (45:58) ook tevreden was, valt te
betwijfelen. Dat het zondag ideaal loopweer was blijkt ook uit de beste seizoenstijd (47:17)
van Johan Peeters. Van de regen die viel tijdens het tweede rondjes van de 10 km-lopers
hadden de toeschouwers meer last dan de lopers.
De volgende, tevens laatste wedstrijd van het circuit is de Kluiskenshof 10 van AVR op
zondag 22 oktober in Rucphen. Meer hierover kunt u lezen in de Bode van volgende week.

