Turfloop Schijf tijdens 1e edite “Schijf Swingt”
Op zaterdagavond 12 juli werd in Schijf de Turfloop georganiseerd. Ditmaal onder goede
omstandigheden en zeker niet te warm. Voor de organisatie was het weer een voltreffer met
bijna 200 deelnemers.
Het ontbreken van de jaarlijkse kermis in Schijf werd gecompenseerd door een mooi
programma met o.a. een foute party op vrijdagavond, de Holland Hit party op
zaterdagavond, een pubquiz op zondagavond en een levend tafelvoetbalspel, alles onder de
naam Schijf Swingt. Wat niet verdween was de braderie op zondag en de Turfloop die sinds
enkele gekoppeld werd aan de Schijfse kermis. Supertijden waren ondanks de goede
weersomstandigheden niet te verwachten, want daarvoor is het tegenwoordig veel te droog.
Daardoor zijn grote stukken bospad veranderd in paden met veel mul zand, maar voor
records kwamen de lopers niet naar Schijf. Wat opviel was het grote aantal deelnemers uit
het dorp Schijf zelf. Hieruit blijkt weer eens waar een klein dorp groot in kan zijn. AVR’90
was bij de Turfloop aanwezig met een bescheiden aantal leden. Nu de asfaltbaan van
AVR’90 verdwenen is en er een nieuwe 400 meter kunststof baan aangelegd wordt, moet er
op de weg getraind worden en daar verjoeg de eikenprocessierups de lopers weer van hun
favoriete trainingspad. De vereniging bevindt zich dus tijdelijk in een overlevingsmodus. In
Schijf voerde Richard van Oosterhout de kopgroep aan; deze keer op de fiets wel te
verstaan. En hij moest een behoorlijk tempo aanhouden om winnaar Melvin Franken (32:08)
uit Sprundel voor te blijven. Mels Lambrechts (32:52) uit Roosendaal werd 2e de Zeeuwse
Ricardo Sint Nicolaas (33:57) kwam als derde over de finish. Beste AVR’90-clublid was Toon
Heeren die weer aan het terugkomen is na een blessure en 7e werd met 37:23, gevolgd
door Chris Hoebergen (35e in 46:21) en Frans van Bedaf die enkele dagen terug nog
behoorlijk doorgetraind had en de 10 km in precies 48 minuten voltooide. Na de zware 10 km
in Roosendaal, die hem overigens wel brons opleverde, koos Johan Peeters in Schijf voor de
korte afstand van 5 km. Als 70-jarige finishte hij met 24:41 mooi in de middenmoot. Intussen
is het wachten op de gloednieuwe kunststofbaan die op korte termijn opgeleverd zal worden.
Tijdens het feestweekeinde "Schijf Swingt" werd op zaterdagavond de jaarlijkse Turfloop gelopen met start in
finish op het feestter

