49ste Poelster Bosloop
Oh, oh, wat was het weer spannend, zal de kersenbloesem het ons dit jaar
moeilijk gaan maken? Maar nee, gelukkig hadden we een paar koude weken
achter de rug die de roze bloemetjes nog even in slaap gehouden hadden.
Grote vraag dit jaar was; waar waren de kids? Met nog geen 30 lopers was het
dit jaar voor de kidsloop een triest record. In de oudste categorie viel Diede
van Bergen op met een razendsnelle tijd van 6:27. In de midden categorie
deed Poelster Tommy Bogaard het prima en zette een tijd neer van 8:07.
Anne Meijer liet zien dat zij zich kan meten met de snelste jongens en klokte
een tijd van 8:11. In de jongste categorie was Emma Simons met haar tijd van
19:39 niet de snelste maar had wel de mazzel dat zij een hele grote
chocoladepaashaas won. In tegenstelling tot de slechte opkomst bij de kids,
waren we dik tevreden met de bijna 300 boslopers. De afstanden 5km en
10km trokken verreweg de meeste lopers, wat wel te verwachten was omdat
de grote Amstelveen Lente marathon een week eerder viel. Bij de dames op
de 5km was het een nek aan nek race tussen Poelster, Sandra van Bijlert en
Eva van Ee. Gelukkig werd Sandra op tijd gewaarschuwd voor het naderende
gevaar en kon Sandra met haar tijd van 22:13, Eva met een fractie van een
seconde voorblijven. Ruben van de Geer had slechts 37:23 nodig voor de
10km en bleef daar mee op ruime voorsprong van nummer 2, Pim Hammers
die 39:17 nodig had. Bij de dames op de 10em was het gat tussen nummer 1,
Esther Visscher met een tijd van 1:22:24 en nummer 2, Sandra Hartgerink,
met een tijd van 1:29:54 helemaal groot. Op de cadeaubonnen die klaarliggen
voor het verbreken van een parcoursrecord, komt een laagje stof te liggen.
Jammer want een parcoursrecord levert toch mooi een paar New Balance
schoenen op. Geen schoenen dus dit jaar, maar de snelste van elke categorie
ging er wel met een grote chocoladepaashaas van Martinez van door.
Volgend jaar ziet de Poelster bosloop Abraham, de 50ste editie. We zullen er
voor zorgen dat dit een verjaardag wordt om niet gauw te vergeten. Extra
aandacht, extra prijzen…….en extra veel lopers.
Sponsoren, EHBO’ers, barkeepers, kassiers, uitzetters, opruimers, voorrijders,
na-rijders, waterdragers, man-achter-de-microfoon, tijdwaarnemers en overige
vrijwilligers jullie hebben weer een top prestatie geleverd bedankt en tot ziens
bij de 50ste Poelster Bosloop op tweede Paasdag, maandag 22 april 2019.

