Koude Herfstmarathon in Etten-Leur
De 36e editie van de marathon in Etten-Leur deed haar naam eer aan: niet eerder dit najaar
was het zo koud als afgelopen zondag. De gure wind was hier debet aan, maar gelukkig
bleef het wel de hele dag droog.
De vele deelnemers hadden hier minder last van dan het publiek en de vrijwilligers die vaak
urenlang langs het parcours stonden. De eerste start (10 km) was al om 10 uur en door een
wijziging in het programma finishten de laatste lopers van de hele en de halve marathon al
rond kwart over 3, waardoor het totale programma met zo’n anderhalf uur ingekort werd.
Ondanks het feit dat Johan Peeters (1:47:32) weer twee jaartjes ouder is, liep hij deze halve
marathon toch bijna 1 minuut sneller dan zijn laatste halve marathontijd van oktober 2016.
Voor Chris Hoebergen was het nog niet zo lang geleden dat hij een halve marathon liep,
maar het parcours van de Brabantse Wal marathon is een stuk zwaarder dan de EttenLeurse marathon. Dit blijkt uit zijn tijd van 1:38:50 ten opzicht van 1:49:43. Bovendien had
Chris deze keer bij de start een plaatsje op de eerste rij bemachtigd, zodat hij niet gehinderd
werd door langzamere lopers voor hem. Chris liep deze keer ruim tweeënhalve minuut
sneller dan 2 jaar geleden in Etten-Leur. Petra Veraart liep voor het eerst na oktober 2016
weer 10 km. Tot de 6 km probeerde zij de loper die met het vlaggetje `55 minuten` liep, bij te
houden, maar dit was te hoog gegrepen en Petra was tevreden met haar tijd van 57:22. Jack
Lazeroms (22:30) had deze week 15 seconden minder nodig voor de 5 km dan bij de
Kluiskenshof 10 van AVR. Femke Krijnen (30:38) liep deze week dankzij de steun van haar
vader Pieter, meer dan een minuut sneller dan een week geleden. Toon Heeren (10 km in
34:16) moest net als een week eerder Huub Maas voor zich dulden in de categorie masters
45+.

