
Honderdste marathon

10 okt 2011 

SOEST - Jaap van den Berg liep zondag zijn honderdste marathon in de regen en finishte als tiende in 
de Pijnenburg Bosmarathon (tijd 3.29.44). Hij kreeg uit handen van de voorzitter van AV Pijnenburg, 
Evert ten Kate, een speciale medaille.

Speciale medaille. 

Jaaps marathonvriend John Wallace uit de VS volbracht in Soest zijn 370ste marathon. De Amerikaan 
heeft in 111 landen een of meer marathons gelopen. 
Aan de marathon namen in totaal 61 lopers deel. Aan het totale programma deden bijna 700 lopers en 
loopsters mee.

Geen parachutisten

De parachutesprong op de Pijnenburg Bosmarathon, door het Parachutistencentrum Midden Nederland, 
kon zondag niet doorgaaan door te lage bewolking en regen. De sprong was ter ere van de honderdste 
marathon van marathonloper en parachutist Jaap van den Berg. 
Ondanks deze tegenvaller en de regen later in de middag noemt de organisatie de loopwedstrijd 
geslaagd. 

Prestaties

Tijdens de 12e Pijnenburg Bosmarathon, zondag 9 oktober in Soest, was de derde plaats voor Gerrit 
Heusinkveld van het organiserende AV Pijnenburg. Hij finishte in een tijd van 3.06.48. 
De Belg Bart de Grove won de marathon (2.48.52) en verbeterde het acht jaar oude parcoursrecord uit 
2003 met ruim 2,5 minuten. Tweede werd de Duitser Kay Wagner uit Leverkusen. Bij de Dames won 
Miranda Rijsdijk in een tijd van 3.29.58, ruim twee minuten boven het oude record uit 2009. De 
nummer 2 en 3, Jet Klomp en Laetitia Ouillet, deden er zo’n 20 minuten langer over. 
De 31,5 km werd in 2.10.57 een overwinning voor Erik den Oude van AV Pijnenburg. Bij de Dames 
werd deze afstand door Emily Devetta uit Huizen gewonnen met een tijd van 2.45.32.
Op de halve marathon won Erik Birkhoff van Fit (1.30.45) die daarbij Peter van der Vijgh van 
Pijnenburg met slechts 2 seconden klopte. De dameszege ging naar Rahel Bellinga (1.34.49). 
Op de 10,5 km werd Jaap Vink van Phoenix eerste (38.22) voor de Pijnenburgers Arnout Salomé 
(38.50) en Vincent Hofmann (40.01). Bij de Dames was Judith van Maanen uit Amsterdam veruit de 
snelste met 45.55.
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