Drie keer goud
Afgelopen zomer werd er drie keer goud gehaald door de hardlopers/sters uit Keringet.
De meisjes van de Keringet Winners Girls High School wisten als team de eerste plaats te
halen bij de nationale crosskampioenschappen voor middelbare scholen in Kenia.
Bij deze kampioenschappen mag elke school met een team van vier meisjes starten en
het gezamenlijke resultaat wordt dan bij elkaar opgeteld. Onder leiding van Merilyn de
hoofdlerares, wisten onze meiden beslag te leggen op de plaatsen 2, 4, 5 en 6. In het
totaalklassement was dit genoeg om het GOUD en de nationale titel mee naar Keringet te
brengen. Een zeer goede prestatie van Merilyn en haar team, temeer omdat in Kenia
deze schoolcompetitie in hoog aanzien staat en dit een zeer goede reclame voor onze
school is.
In augustus werden in Londen de wereldkampioenschappen atletiek gehouden. Via
selectiewedstrijden hadden Geoffrey en Faith zich gekwalificeerd voor het Keniaanse
team en mochten ze in Londen mee gaan strijden om de medailles. Geoffrey mocht van
start op de marathon en van tevoren hadden we de hoop op een podiumplaats
uitgesproken.
Geoffrey heeft het fantastisch gedaan. Hij liep de gehele wedstrijd voorin mee en plaatste
na 35km de beslissende demarrage. Tola (Ethiopië) kon Geoffrey niet meer volgen.
Geoffrey kwam alleen op kop te lopen en de laatste 7km werden een ware triomftocht
voor hem. Met meer dan een minuut voorsprong bereikte Geoffrey de finish. Het
GOUD en het hoogste podium waren voor hem. De kroon op een schitterend seizoen,
want eerder dit jaar had Geoffrey ook al de marathon van Boston gewonnen.

Geoffrey op weg naar goud (foto AFP)

Als eerste over de finish (foto BBC)

Geïnspireerd door het GOUD van Geoffrey stond Faith een dag later aan de start van de
finale 1500m. Met Dibaba (Ethiopië), Hassan (Nederland), Muir (Groot-Brittannië).
Semanya (Zuid-Afrika) en Simpson (Verenigde Staten) was de 1500m dames één van de
sterkst bezette nummers van het WK 2017. Faith liep een foutloze wedstrijd en wist in
een zinderende eindsprint al haar concurrentes voor te blijven. Na de Olympische Spelen
dus opnieuw Goud voor Faith. Twee wereldkampioenen uit een kleine plaats als Keringet
is uniek en de feestvreugde in Keringet zal groot geweest zijn.

Faith tijdens en net na haar gouden race in Londen (foto’s Naomi Derks)

Tijdense de finale 1500m van de
Diamond League in Brussel
heeft Faith de overall winst
gepakt en daarmee de
diamanten bokaal gewonnen.
In een geweldige eindsprint
wist Faith Sifan Hassan nipt te
verslaan, waarmee zij de winst
van deze prestigieuze
competitie veilig stelde. De
kers op de taart van een zeer
geslaagd seizoen!
Faith finisht in Brussel net voor Sifan (foto Belga)

Ook waren er afgelopen zomer nog de
Afrikaanse junioren-kampioenschappen op de
baan. Onze Joyline wist GOUD te halen op
zowel de 1500m en 3000m. Een heel goede
prestatie van Joyline, waar we heel blij mee zijn.
John Langat wist voor de derde keer op rij de
10km van Appingedam te winnen. John, klasse
gedaan!
Joyline leidt de wedstrijd

John Langat

John Langat in Appingedam (foto M. Tilema)

Nu breekt de tijd aan van de wegwedstrijden. We zijn heel benieuwd hoe de nieuwe
talenten Ronald Kirui en Leonard Langat zich gaan weren op 17 september tijdens de
Dam tot Damloop in Amsterdam en op 1 oktober tijdens de halve marathon in Breda.
John gaat in november een halve marathon in India lopen.
Hopend jullie weer op de hoogte te hebben gebracht m.b.t het hardlopen in Keringet
wens ik een ieder een mooie herfst toe.

Met sportieve groeten, Piet de Peuter

