AVR’90 leden in 15 km van Smaal Standdaarbuiten
Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, was de 3e wedstrijd van het West Brabants
Loopcircuit. In Standdaarbuiten konden de deelnemers kiezen uit afstanden van 5, 10 en 15
km. Zowel de resultaten van de 15 als de 10 km tellen mee voor het klassement van het
circuit.
Het parcours over de dijken en het viaduct in Standdaarbuiten is sowieso al zwaar, en de
wind op Hemelvaartsdag deed daar nog een schepje bovenop. Yvonne Boot wil nog
proberen te gaan voor een plaats in de eindklassering van het circuit. Het uitstel van de
Halderbergeloop van 18 maart naar augustus werkt daar niet echt aan mee, want voor een
klassering in het eindklassement moet je minimaal 7 wedstrijden, waarvan 1 met een afstand
langer dan 10 km, lopen. Yvonne moest in Standdaarbuiten voor de langste afstand van 15
km kiezen. Met een wat langzamere start en rustigaan opbouwen lukte het haar om het
rondje 3 keer te lopen. Wellicht dat zij dat wel met wat extra spierpijn moest bekopen.
1:12:45 was net niet snel genoeg voor een podiumplaats in de categorie dames 35+, maar
haar koppositie in het tussenklassement van het circuit kon Yvonne nog steeds behouden.
Bij de heren domineerden de masters 45+ de wedstrijd. Huub Maas, Roel van Nes en Toon
Heeren (allen 45+) eindigden overal op de 1e, 2e en 3e plaats. Richard van Oosterhout werd
met 52:49 5e bij de masters 45+ en 6e overal. Ook een heel mooi resultaat was er voor
Chrisje Schrauwen, die zoals gewoonlijk alleen Frans Bekers voor zich duldde in de
categorie masters 65+ en 15 km liep in een tijd van 1:04:26. Sieb Bom liep voor het eerst dit
jaar weer een wedstrijd. Hij liep 2 rondjes in precies 50 minuten.
De volgende wedstrijd van het circuit is de Cheltenhamrun in Stampersgat op zaterdagavond
26 mei. Alhoewel de afstand van deze wedstrijd maar 5 km bedraagt, telt deze wedstrijd ook
mee voor het klassement van het circuit. In Stampersgat startten de dames om 19:00 uur en
de heren om 19:45 uur. Voor meer info zie www.wielercomite-stampersgat.jouwweb.nl

