¬ Vlak voor de Geert Timmerbocht neemt Simon Vroemen afstand van Olfert Molenhuis. Foto: DvhN/Corné Sparidaens

Eenzaam over het ’heilige’ asfalt
Vroemen en Molenhuis
winnen op Asser circuit
3 Eerste wedstrijdloop DvhN
TT-Run
3

Door Arnoud Bodde
Assen Vanuit de safety car van
Willem Tromp was goed te zien dat
Olfert Molenhuis en Simon Vroemen achterop het ’heilige’ asfalt
even de tijd namen voor een praatje.
"Ik zei tegen Olfert: ik moet je nog
even voorstellen aan mijn nieuwe
vriendin, straks", vertelde Vroemen

na afloop van zijn ronde over het
TT Circuit in Assen.
De zichtbare ontspanning bij beide atleten was tekenend voor het
wedstrijdverloop van de eerste editie van de DvhN TT Run, paaszondag. Molenhuis won met overmacht de two laps wedstrijd (9 km),
Vroemen kwam in de one lap sessie
(4,5 km) als eerste over de streep.
Het evenement moet als topsportwedstrijd de komende jaren
nog flink groeien. Juist daarom was
het mooi dat Vroemen in Assen
aanwezig was om de eerste editie
cachet te geven. "Ik zou eerst het

startschot lossen, maar als ik hier
toch ben, wil ik ook lopen", zei de
veelvoudig Nederlands kampioen
3000 meter steeplechase, een goede
bekende van organisator Frank
Beekman.
Voor de spanning was het beter
geweest als Vroemen (40) en Molenhuis (26) aan hetzelfde nummer
hadden meegedaan. Ze startten wel
samen, dus ze liepen om de beurt
op kop in de eerste ronde.
Al in de Strubben (de vierde
bocht) had het duo een groot gat
geslagen met de rest van het deelnemersveld. Vroemen ging er vlak

voor de Geert Timmerbocht (de
laatste knik voor het rechte eind)
vandoor. Op de finishstreep had hij
een voorsprong van een metertje of
dertig, veertig op zijn jongere collega, die het wel prima vond en eenzaam zijn tweede ronde liep.
Vroemen, net over de streep: "Als
ik twee rondjes tegen Olfert had
moeten lopen, had ik niet gewonnen. Hij begon met strak drie minuten over de eerste kilometer. Dat
was meteen pittig. Die jongen loopt
soepel; hij is hard vooruit gegaan."
Vroemen en Molenhuis kennen elkaar van de periode dat de oud-Eu-

ropees recordhouder nog in Groningen trainde.
Molenhuis, van Team 4Mijl, vond
zijn tweede rondje minder aangenaam dat het eerste. "Het grootste
deel was met wind tegen. Dat is
lekkerder met zijn tweeën. Maar
verder is het mooi om hier te lopen.
Het valt me mee hoe het asfalt in de
bochten ligt. Je loopt een klein
beetje in een kom, maar in het midden is het goed te doen. Voor een
sterkere wedstrijd zullen er toplopers moeten worden uitgenodigd.
Dat ik, geboren in Assen, de eerste
editie win is wel gaaf."

