50ste Poelster Bosloop
Alles zat mee om deze jubileum editie tot een groot succes te maken. De vele
bloesemgangers waren reeds vertrokken en op het prachtige zomerse weer,
met 20 graden plus en volop zon, hadden we ons goed voorbereid door op het
6 km punt een extra verzorgingspost in te richten voor de lopers van de 10 km
en de 16 km.
Voordat het grote werk van start ging, waren eerst de kids aan de beurt voor
hun ronde van 1,7km rondom de uitgebloeide kersenbloesem tuin. Het aantal
kids is helaas blijven steken op 30, maar laten we positief blijven over de jeugd,
het aantal is t.o.v. vorige boslopen niet afgenomen. In de oudste
leeftijdscategorie (11-12 jaar) valt meteen op dat dame Kaitlyn Groot met een
tijd van 7:17, heer Richard de Bruin met een tijd van 7:42, er uitgelopen heeft.
Ons eigen Poelster lid, Nadine Koch, werd mooi derde met een tijd van 9:51. In
de leeftijdscategorie (8-9 jaar) had Leon den Ouden 7:42 nodig en met deze tijd
is hij precies even snel als de oudere Richard de Bruin. Bij de allerjongsten (67 jaar) verdient Ziva Lansdaal een eervolle vermelding, zij zette een toptijd neer
van 8:36.
Bij de echte Bosloop was er volop spektakel bij de 5 km. Saskia Weimans was
op de fiets amper bij te houden, laat staan door de andere lopers. Na 2 km
haalde zij al de staart in van de 10 km lopers. Het was dan ook geen verrassing
dat zij het parcoursrecord dik verbeterde. Met deze razendsnelle tijd van 17:25
harkte zij niet alleen een paar schoenen van New Balance binnen, maar ook
een grote chocolade paashaas van Martinez. Bij de heren zijn Thomas Schilt en
Poelster lid, Martijn Vermist, beide tot het gaatje gegaan om de overwinning te
behalen. Jammer voor Thomas en Martijn, beiden hebben niet
gewonnen….maar ook niet verloren, zelfde eindtijd 20:10! Dorien Tange heeft
laten zien dat zij niet alleen snel is op de 10 km (2018 eerste plaats 46:03), maar
ook op de 16 km, waar zij dit jaar tweede werd met een tijd van 1:16:11. Inez
Hagen verslaan is bijna een “mission impossible” en het was dan ook geen
verrassing dat zij op het hoogste podium terecht kwam (1:08:20).
Deze jubileum editie stond in het teken van de ziekte van Alzheimer. Clubleden,
te jonge clubleden, zijn recent door deze ziekte getroffen en daar waar mogelijk
hebben we geprobeerd aandacht te vragen voor Alzheimer en geld in te
zamelen. Een voor dit doel in het leven geroepen sponsorgroep heeft een mooi
bedrag weten los te peuteren bij vele bedrijven en daarnaast gaat van elk
inschrijfgeld 2 euro naar de Stichting Alzheimer Nederland.
Alle vrijwilligers die hun tweede Paasdag hebben opgeofferd aan de Poelster
Bosloop, sponsoren, en het Rode Kruis Amsterdam Amstelland, reuze bedankt.
Jullie hebben bijgedragen aan een zeer succesvol 50 ste verjaardagsfeest van
de Poelster Bosloop.
Wellicht tot ziens bij de 51ste Poelster Bosloop op tweede Paasdag, maandag
13 april 2020.

