
Beste mensen, 
  
Het was vanochtend een spannende wedstrijd in het Kralingse bos in Rotterdam. Na een flinke 
regenbui vlak voor de start en een weigerend startpistool leken de voortekenen niet goed. Bovendien 
waren de snelsten van de vorige keer (Andre van Slooten en Rob Tersteeg) niet aan de start. Toch 
werd het een mooie strijd met goede resultaten. 10 mensen op de 10 km binnen het uur is een mooie 
prestatie. Na 1 ronde kwam er een kopgroep van 5 langs met Remco de Bruin er kort achter. Deze 
zes bleven de ronden erna ook in elkaars buurt. Annelies Sarrazin was de eerste die terugviel. Remco 
moest kort lossen toen hij in ronde 4 zijn veter moest vastmaken. Aan de tussentijden is te zien dat 
Remco hierdoor mogelijk zijn kans op de overwinning verspeelde. Die ging nu tussen Rick Liesting (de 
verrassing van de dag) en Ronnie Timmermans. Ronnie, net hersteld van een week ziekte, probeerde 
het wel halverwege, maar Rick kwam weer terug en in de laatste twee ronden sloeg hij het 
beslissende gat. Een tempo versnelling van Ronnie mocht niet meer baten. Remco vocht zich voorbij 
Anne van Andel en Wilfried van Bremen en eindigde als derde. Anne kwam met een furieuze 
eindsprint nog dicht bij hem. Wilfried (terug van een wedstrijdpauze) kwam weer kort achter Anne. 
Annelies verliet halverwege het strijdperk. Voor Rick, Remco en Anne waren er dikke persoonlijke 
records. Niet alleen super gedaan, maar ook stuk voor stuk een verrassing. Rick behaalde zijn eerste 
overwinning tijdens een winterseriewedstrijd en brak wel door een barriere heen, hij was nu sneller 
dan zijn tijden die hij eerder als prestatiewandelaar neergezet heeft. Voor Remco en Anne was het 
verrassend dat zij een week na de Bossche 100 al weer tot zo iets in staat zijn. De trainingen werpen 
toch vruchten af. Ook Ronnie en Wilfried zetten tijden neer die tot hun betere in het Kralingse bos 
behoren. 
Peter Van Hove bouwde zijn race zo op dat hij weer relatief rustig begon (90%) en de tweede helft 
volle bak ging. Hij wandelde de laatste 6 ronden zelfs sneller dan Remco, Anne en Wilfried. Hans 
Drijvers ging tot de helft met Peter mee en ging in een constant tempo door. Met 58.03 kwam hij tot 
zijn snelste tijd tijdens deze winterserie. Christophe Gontier wilde onder het uur en slaagde daarin 
ruim. Ook Udo Münster (last van zijn bovenbeen) en Frans Leijtens slaagden daar nog in. 
Op de 5 km weer een ruime overwinning voor Dirk Bogaert voor Hub Kaenen. Voor beiden was het 
hun snelste tijd van de serie. 
  
Rondetijden 10 km 
Rick Liesting 4.49-9.35-14.27-19.17-24.12-29.07-34.00-38.52-43.50-48.41-53.27 PR 
Ronnie Timmermans 4.49-9.36-14.26-19.17-24.11-29.06-34.00-38.53-43.52-48.47-53.35 
Remco de Bruin 4.54-9.42-14.32-19.37-24.29-29.26-34.23-39.21-44.17-49.17-54.07 PR 
Anne van Andel 4.49-9.48-14.33-19.33-24.29-29.30-34.30-39.27-44.26-49.27-54.11 PR 
Wilfried van Bremen 4.49-9.38-14.30-19.28-24.25-29.26-34.27-39.22-44.22-49.26-54.24 
Peter Van Hove 5.15-10.33-15.49-21.05-26.15-31.15-36.05-41.03-46.01-50.58-55.52 
Hans Drijvers 5.17-10.30-15.42-20.58-26.16-31.37-36.55-42.14-47.33-52.52-58.03 
Christophe Gontier 5.15-10.30-15.49-21.13-26.33-31.58-37.31-43.04-48.33-54.09-59.12 
Udo Münster 5.19-10.45-16.16-21.39-27.03-32.27-38.01-43.27-48.54-54.15-59.17 
Frans Leijtens 5.22-10.42-16.05-21.26-26.51-32.17-37.47-43.16-48.46-54.16-59.46 
Hans van Wakeren 5.35-11.10-16.46-22.27-28.07-33.50-39.38-45.26-51.17-57.02-1.02.43 
Annelies Sarrazin 4.49-9.50-14.54-20.03-25.16-30.36-DNF 
  
Overige eindtijden: Patrick Demaerschalk 1.04.25, Marco Timmermans 1.08.02, Bert Timmermans 
1.09.26, Bauke te Nijenhuis 1.09.43, Truus van Wijnen 1.12.14, Sandra de Graaff 1.12.56, Anita 
Bakker 1.13.31 
 
  
Rondetijden 5 km 
Dirk Bogaert 5.02-10.36-16.09-20.53-25.36 
Hub Kaenen 5.25-11.14-17.07-22.09-27.06 
  
Overige eindtijden: Liesbet De Smet 29.39, Bas van Andel 29.46, Sandra Maas 32.29, Fred Roehner 
32.30, Joost van der Plicht 33.06, Ad van Oijen 33.21, Han Holtslag 33.50, Loes van Bremen 35.04, 
Willem van der Bijl 36.29, Veronica Bunschoten 37.10 
  
Met vriendelijke groet,  
Frank van Ravensberg 
  
 


