Afsluiting circuit met Kluiskenshof 10 van AVR
Afgelopen zondag organiseerde AVR’90 haar jaarlijkse wedstrijd, de “Kluiskenshof 10 van
AVR”. Door de regen lieten veel lopers deze wedstrijd helaas aan zich voorbij gaan.
Het aantal deelnemers bij de 3 km was niet groot. De snelste dame, Lonneke Elzerman uit
Prinsenbeek was zelfs sneller dan de snelste man, Jack Vissers van Loopvereniging TOF.
Verder was de 3 km een soort familiefeestje voor enkele hockeymeisjes van Mistral, te weten
Femke Krijnen, Karlijn de Rooij en Mijntje Gijzen die in gezelschap van 2 vaders gezamenlijk
naar de finish liepen. Jeroen Nijland (16:35) en Marjon van der Wansem (18:35) waren de
snelsten op de afstand van 5 km. Rolino Dircken finishte in 17:50 en Angela Bruijns (die
vroeger deel uitmaakte van de jeugdafdeling en dit jaar terugkwam als seniorenlid) liep haar
eerste wedstrijd over 5 km in 28:55. Alhoewel de loopomstandigheden vrij gunstig waren,
werden er dit jaar geen parcours-records verbeterd. Wel nam er een behoorlijk aantal snelle
senioren deel aan de wedstrijd. Het gebeurt immers niet vaak dat zowel bij de heren als de
dames de nummers 1, 2 en 3 overall allemaal uit de leeftijdsgroep tot 35 jaar komen. Tom
Koetsenruijter (31:41) van Thor en Laurey van de Berge (38:24) schreven de tweede editie
van de Kluiskenshof 10 van AVR op hun naam. De plaatsen 1 en 2 bij de heren 45+(4e en 5e
overall) waren voor Toon Heeren en Richard van Oosterhout die in het tweede deel van de
wedstrijd afspraken de wedstrijd samen uit te lopen. Toch werd eenmaal op de baan nog een
eindsprint ingezet, die gewonnen werd door Toon. Maar Richard was al meer dan tevreden
dat het na een langdurige blessure weer steeds beter gaat en hij deze thuiswedstrijd zijn
beste jaarprestatie behaalde. Net zoals Angelique Verpaalen, Nico Koijen, Ria Bom, Johan
Peeters, Sieb Bom en Jack Lazeroms. Voor Angelique Verpaalen (50:29) komt de 50
minutengrens weer in zicht. Ria Bom (44:21) eiste gewoontegetrouw weer de overwinning in
de categorie dames 55+ voor zich op en Nico Koijen was in zijn nopjes met een PR van
50:26. Uit het feit dat Johan Peeters met zijn beste jaarprestatie van 47:02 zijn slechtste
resultaat (6e) boekte in de categorie master 65+, blijkt wel dat het niveau in deze categorie
steeds beter wordt. Jack Lazeroms hoefde dit keer geen rekening te houden met
meelopende gezinsleden en boekte een mooi resultaat van 45:10. Wim van de Sande
(44:55) bleef net als Chris Hoebergen (44:29) keurig onder de 45 minuten. Trainer Rene de
Kok, die van mening is dat je, indien het enigszins mogelijk is altijd deelneemt aan een
thuiswedstrijd, gaf ook acte de présence; voor hem geldt het motto “meedoen is belangrijker
dan een goede tijd”. Toch was er dit jaar nog een record: het wedstrijdsecretariaat had de
complete uitslag niet eerder zo snel beschikbaar. Met de woorden van Johan Cruijf: ieder
nadeel (minder deelnemers) heeft zijn voordeel (snellere uitslag). Ook de prijsuitreiking van
het circuit liet daardoor niet lang op zich wachten. In het circuit werden zowel Toon Heeren
als Yvonne Boot tweede in hun leeftijdscategorie en Johan Peeters mocht de envelop
behorende bij de 4e prijs in de categorie masters 65+ in ontvangst nemen. Rest nog een
bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers die hun steentje bijdroegen aan het welslagen
van deze wedstrijd!

