
 

TIEN van HALSTEREN 2018 
 
Een geslaagd evenement                      door Rinus Jeroense 
 
Afgelopen zondag 25 maart werd onder prima omstandigheden de 10 van Halsteren 
gehouden. Met rond de 230 deelnemers was de organisatie tevreden. Bij de jeugd en 
zeker op de 5 km hadden wel wat meer lopers mogen inschrijven. 
 
Jeugd 
Om 12.00 uur werd het startschot voor de jeugd door de wethouder van sport Arjan 
van der Weegen gelost. De lopers sprinten gelijk weg achter de motor van voorrijder 
Theo van de Kroon aan. Om de Wittenhorst en weer terug via de Dorpsstraat naar de 
finish. Bij de finish ontving de jeugd de zo fel beheerde medaille. Bij de meisjes won 
Yara Prinsen (Achilles) en bij de jongens ging Bjarne Maas (Spado) als eerste over 
de streep. 
De eerste 3 meisjes en jongens ontvingen op het ereschavot een aandenken. 
 
5 kilometer 
Daarna was het de beurt aan de deelnemers voor de 5 km prestatieloop. Zoals 
gezegd jammer dat er niet meer lopers waren. 
Enkele regiotoppers maakten er een mooie sportieve strijd van. Bij de dames won 
Laura van den Berge (Flakkee) en bij de heren Mitchel Franken (Spado). 
De eerste 3 vrouwen en mannen werden in de ‘blommekes’ gezet. 
 
10 kilometer 
Het hoofdnummer, de wedstrijd- en prestatieloop over 10 km met 170 deelnemers, 
ging daarna van start. Bij de heren werd er fel gestreden om de toplaatsen. 
Dit leverde een mooi parcoursrecord bij de heren op van 32.01 min.  
Die toptijd werd gelopen door Huub Maas (Thor) die na een tactisch gelopen race als 
winnaar over de finish kwam. Op 18 seconden gevolgd door Yunis aku Stitan. 
Bij de dames was Marjon van Oudenaarden-v.d. Wansem (De Langstraat) de 
winnares in 40.24 min. 
Na afloop vond op het Burgemeester Mastboomplein de prijsuitreiking plaats. 
 
Klik hier voor de volledige uitslagen. Daar kun je ook de tijden van de Olympianen 
terug lezen. 
Alle sponsoren en vrijwilligers, in wat voor taak dan ook, heel hartelijk dank voor de 
medewerking. Door jullie is de TIEN 2018 prima verlopen. 
 

http://www.olympia-halsteren.nl/uitslagen/10vH2018.pdf

