Chrisje Schrauwen op podium Brabants Kampioenschap
Dit jaar was aan de Bergse Monumentenloop het Brabants Kampioenschap op de weg over
10 km gekoppeld. Helaas had nog geen 15% van de deelnemers zich ingeschreven voor het
Brabants Kampioenschap.
Zo kon het gebeuren dat een master 45+, Roel van Nes van AVS’90 het Brabants
Kampioenschap overal op zijn naam schreef. Over het gehele deelnemersveld was de jonge
senioratleet Mels Lambregts van Thor de eerste de finish passeerde. Omdat er niet
voldoende deelnemers waren in de categorie masters 65+ werd deze samengevoegd met de
categorie masters 55+. Maar master 65+ Chrisje Schrauwen kon met een tijd van 42:26
beslag te leggen op de 3e plaats in de categorie masters 55+. Vertaald naar het gehele
deelnemersveld was Chrisje zijn tijd goed voor een 29e plaats van de ruim 210 deelnemers.
Wie doet dat deze 65-plusser na?
Ride & Bike/Run
Na het succes van vorig jaar werd afgelopen zaterdag weer een Ride & Bike/Run evenement
in Breda gehouden. Start en finish waren bij Ruitersportcentrum Breda waar het een drukte
van belang was. Ongeveer 150 combinaties waren ingeschreven voor dit evenement. Het
parcours liep door de mooie dreven in het Sint Annabos, waar het op meerdere plaatsen erg
nat was. Zo kon het gebeuren dat er ook kikkers op het parcours mee sprongen. Stefanie
Peeters reed op het paard De Hoon’s Racoon en Johan Peeters liep ernaast. Stefanie had al
vaak met het paard geoefend in de Rucphense bossen en Johan loopt regelmatig 10 km.
Beiden hadden geen enkel probleem met het rondje van 10 km. Weer een hele nieuwe,
leuke ervaring voor Johan om een keer samen met dochter Stefanie op het paard door de
bossen te rennen.
Ziekte van Lyme
Eveneens voor de tweede maal was op zaterdag het event “Lopen voor Lyme” rond het
Henschotermeer in Woudenberg. Door dit evenement kunnen teams geld ophalen voor een
Lyme-patiënt, omdat Lyme-patiënten vaak zelf een (groot) deel van een behandeling moeten
betalen. De deelnemers bepalen vooraf hoe lang ze willen lopen/wandelen en iedereen
finisht op hetzelfde tijdstip (19:00 uur). En iedere deelnemer probeert natuurlijk zoveel
mogelijk geld op te halen voor het goede doel. 116 teams namen deel aan dit event, waarvan
het 40 teams lukte het om het vooraf gestelde doel, variërend van 1000 euro tot 35000 euro,
bij elkaar te sprokkelen. In totaal werd ruim 768.000 euro opgehaald. Tonny van der Steen
liep 17,6 km in anderhalf uur voor het team Indulge dat 5600 euro ophaalde. Volgens Tonny
was zaterdag een fantastisch mooie dag, met goed weer, een mooie locatie en bovendien
het goede gevoel om op deze manier iets voor een ander te kunnen betekenen!

