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Meest succesvolle editie ooit voor Zwolse halve marathon
Zwolle-De halve marathon in Zwolle was gisteren de meest succesvolle editie ooit. De
wedstrijd werd gelopen door een recordaantal deelnemers. Van scholier tot wereldtopper,
van recreant tot doorgewinterde hardloper, het hardloopfeest in Zwolle was een daverend
succes voor de organisatie. Toefje op de hardlooptaart was de winst en een nieuw
parcoursrecord voor Ben Kimutai Kimwole (1.01.50)

1 K Runaway
De jeugd mocht in de stromende regen de 1 K runaway de spits afbijten. Het mocht schijnbaar
het hardloopplezier niet bederven want met volledige overgave kwam de aanstormende
atletiekjeugd de Grote Markt opgestormd. Het deelnemersveld met 156 gestarte
atletiektalenten betekende het eerste record van de avond voor de organisatie. De snelsten in
elke leeftijdscategorie mogen zich alvast gaan opmaken voor de grote finale tijdens het NK in
Amsterdam op zondag 6 juli

Sfeervolle WAVIN 4 EM
Na de regenbui klaarde het op en onder prachtige omstandigheden met een heerlijk
temperatuurtje van ca 16 gr konden maar liefst 1673 deelnemers van start voor de WAVIN 4
EM. Velen van hen liepen voor het eerst een wedstrijd door het centrum van Zwolle. Tal van
sponsoren hadden een team hardlopers laten inschrijven voor deze afstand. In het gekleurde
peloton vielen ook de shirts op van maar liefst zeven middelbare scholen, die dankzij het
I Run2Bfit programma van Gerard Nijboer zich hadden voorbereid op het hardloopevenement
in Zwolle. Het ging hier om nog eens extra 679 atleten in de wedstrijd.Vanaf de start werden
ze aangemoedigd door tal van muziekbands en orkesten onderweg en na de ronde door de
Zwolse binnenstad was er de sfeervolle ontvangst op de Grote Markt. Jeroen van Calker is
een hardlooptalent van het Zwolse Pec. Hij won de wedstrijd in 21.25 . Bij de dames was de
Nijmegen Atletiek atlete Lindy Burgman het snelst in 23.35

Kimwole loopt ongekend snel
De halve marathon in Zwolle werd ook dit jaar weer een Afrikaans succes. Dat Jason Mbote
opnieuw zich bij de eersten voegde was geen verrassing. Wel dat het nu slechts een vierde
plaats opleverde. De drievoudig winnaar van de Zwolse halve marathon moest het antwoord
schuldig blijven toen zijn teamgenoot Ben Kimutai Kimwole al na 4km demarreerde en
opmerkelijk genoeg de sterke Ethiopische concurrentie onder leiding van Dereje Tesfaye en
Abiyote Guta 17 km lang de baas bleef. Al na de tweede doorkomst op de Grote Markt was
het duidelijk dat de topvorm van Kimwole, hij won ook al de DakRun in Groesbeek, tot een
prachtige eindtijd zou leidden. Bewonderenswaardig zijn inhaalrace langs duizenden
deelnemers op het parcours. Kimwole onderhield zijn prachtige cadans en gaf zijn
achtervolgers geen schijn van kans. Met een eindtijd van 1.01.50 realiseerde Kimwole een
nieuw parcoursrecord. Hoe goed de omstandigheden waren, mag blijken uit het feit dat ook de
achtervolgers. Dereje Tesfaye (Ethiopië) tweede in 1:02:19, Abiyote Guta (Ethiopië) derde in
1:02:20 en Jason Mbote vierde 1:02:22 allen onder het oude parcoursrecord (2006 Mbote1.02.24) bleven. Mbote had er vrede mee. Hem wacht nog een prachtige najaarsmarathon
bovendien ging de winst bij de dames naar zijn partner Flomena Chepchirchir. De vrolijke
Keniaanse was veel te sterk voor haar landgenote Lydia Kurgat en won voor de tweede keer
in Zwolle (1.12.40). Kurgat volgde als tweede in 1.13.09. Sterk was het optreden van Nadja
Wijenberg. De Nederlands kampioene werd derde en verreweg de snelste Nederlandse in
1.17.26.
Met 2279 gefinishte deelnemers tekende ook hier de organisatie voor een record. Heerlijk
gelopen was een veel gebezigde zinsnede na afloop. De nazit in Zwolle was daarom ook extra
gezellig.

Voor meer informatie bezoekt u de website van de organisatie:
http://www.halvemarathonzwolle.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einde bericht.

