namelijk plaats op de speelweide van het zwembad
en daar hg een rondje van precies een km met een
lasiig heuvehje. Een prima parkoers voor die alleten
die in de winter met crossen aan de conditie hebben
gewerkt!

op Zoom.
,Gageldonk Duathlon
rtsergen

Uitslag duathlon 1 km /
EN OP ZOOM,02-0&1991 - Na enkete weken

was het op zondag 2 maan in Bergen op
al weer bijna zomer. De Gageldonk Duathlon
zich namelijk koesteren in een lekker zonnetje
deed menigeen verlangen naar het aanstaande

Zo'n 111 deelnemers en deelneemwaren uit heel Nederland afgereisd naar Bergen
Zoom om zich te kunnen meten op de korle (500i
dan wel lange aístand (1OO0i1O). Op de korte
was hetjeugd[e talent Halph Zeesten uit
iedereen de baas. De lange aÍsland was een
,erduidelijke prooi voor Mark Pessink uit Velp.

lam hij met ruime voorErong uit het zwembad, na
: boponderdeel bedroeg zijn voorsprong maar lieÍst
"rinuten. Een voorsprong die
senior pessink
op de Íel strijdende junior Ron Vermaat, lid

í0 km

Herenjunioren
í. Ron Vermaat, l,lw Vossem., 51.25;2. D. Lamers.

Vlaard., 58.43; 3. M. van Dam, Willemst., t.OS.34;

Herensenioren
Í. MarkPesslnk, Ve\p,47.12;'2. J.Muiler, Utr., 82.1
van de Ent, Maasl.,52.42;

1;

3. R.

Her€nvet€ranen
1. K. Rijpers, St. Witt., 58.04;

Dames
1. Hennie Steeghs, Weert, i.OS.OB;

Uitslag duathlon 0,5 km / 5 km
Heren
1. R. Zeetsen, Urm.,25.21;2. O. van de Ham, Veen.,25.46;
3. A. van derSchans, Hoogvt., 25.50; O

tde organiserende vereniging SPADO uit Bergen
Zoom. Na aÍloop van deze duathlon waren alló
het er over eens dal de opzet van de
goed was gekozen. Het looponderdeel vond

Vught

.

Duathlon ATB $2G5 km

Rol - FOTO JAN h7C,ERMAN
VUGHT, 03-0$1991 - Een prima organisatie van TV
De Uzeren Man, een seleciieÍ parkoers, goede
publieke belangstelling en prima weer kenmerklen de
2e Run-Bike-Run die in Vught werd gehouden.
De 5 km lopen over vooral losse zandpaden werden
door Maarten van Beek het snelst voltooid. De 19.12

\
Ë'

3\

wijst er al op dat de omloop bepaald niel eenvoudig
was. Als 4e kwam specialist Bonald Rolbijde wissel,
waarna hij aan zijn opmars begon op het heuvelachlige parkoers met een Ílinke moeilijkheidsgraad.
Als enige van de voorsten bleef Rol onder de 50
minulen. De van oorsprong cydo-crosser Ronald Rol
was evenals in 1990 weer oveiluigend winnaar. ln de
2e loopronde werd hij niet meer bedreigd.
Bij de dames was duathlon-wereldkampioene Thea
Sybesma - uiteraard - de sterkste. ln het lotaalklass+
ment kwam ze lot de 40e plaats van 83 deelnemers.
De Utrechtse Bianca van Dijk beeindigde de wedstrijd
als goede tweede.

Duursport

Aktueel
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