Tussentijds hardloopnieuws uit Keringet
mei 2015

Het is alweer even geleden dat een ieder op de hoogte is gebracht van de laatste ontwikkelingen op
sportief en schoolgebied in Kenia. Nadat Faith de Common Wealth Games op de 1500m had
gewonnen in september 2014 en Joan daar de bronzen medaille op de steeple chase veroverde, liep
het hardloopseizoen op zijn eind. Er kwam een betrekkelijk rustige periode. Mike Mutai en Bernard
Rotich deden nog verdienstelijk haaswerk tijdens de Marathon van Amsterdam in oktober 2014.
Geoffrey Kirui deed hetzelfde in Chicago in november 2014 en daarna brak een welverdiende
rustperiode voor iedereen aan.
De volgende grote wedstijd zouden de nationale kampioenschappen cross in Nairobi worden, waar
tevens het Keniaanse team voor de wereldkampioenschappen cross in China geselecteerd werd.
Op 14 februari was het dan zover. Omdat Piet nog herstellende was van zijn hart nam Levina de
honneurs waar en zaten wij in Holland te wachten op bericht vanuit Nairobi. Jos Hermens en Levina
hielden ons prima op de hoogte en het ene na het andere goede bericht stroomde binnen.
Uit elke categorie zouden de nummers 1 t/m 6 geselecteerd worden voor het Keniaanse team en
naar het wk cross gaan. Bij de meisjes won Rosefline en ook Winfred en Joyline liepen zich in de top
5. Bij de jongens werd John tweede en Alfred derde. Bij de dames ging de zege naar Faith en bij de
heren was onze hoop gevestigd op Geoffrey. Het lukte hem niet om zich te plaatsen. Hij zei zich niet
sterk te voelen en dat was natuurlijk een teleursteling.
Alles bij elkaar opgeteld hadden er toch zes personen uit onze groep zich geplaatst voor de
wereldkampioenschappen in china en Levina en Jos waren blij en wij ook.
Tijdens de voorbereiding naar china toe brak Faith een middenvoetsbeentje en dat betekende dat zij
niet zou starten in china.
Eind maart vonden de wereldkampioenschappen plaats. Bij de meisjes werd Winfred na een valpartij
toch nog tiende. Rosefline en Joyline liepen beneden hun normale niveau en speelden geen rol van
betekenis in de wedstrijd. Alfred en John gingen van start bij de jongens en Alfred mocht zich na de
wedstrijd de bronzen medaille laten omhangen. John liep 3/4 van de wedstrijd met de kopgroep
mee. De laatste ronde was het op bij hem enJjohn fhiniste als 14de.
Inmiddels zijn we nu in mei aangeland en staat het baanseizoen voor de deur. De hardloper/sters uit
onze groep gaan de komende maand naar de volgende wedstrijden: Gilbert Kirui 10 mei steeple
chase in Japan, Patrick Rono 10mei 800m in Japan, Joan Rotich 15 mei steeple chase in Doha, Benard
Katui 17mei 10km in Nigeria en 13juni 10km in Leiden, Beatrice 17 mei een halve marathon in
Gotenburg, Jackeline 17 mei een10km in india, Robert Biwott op 17 mei een 1500m in China en op 24
mei een 800m in Hengelo. Faith gaat naar Amerika en daarna naar Oslo en Feoffrey gaat ook naar
Amerika. Beiden lopen daar op 30 mei.

Het belangrijkste doel voor allemaal is de wereldkampioenschapen atletiek op de baan in augustus in
China. Ook hiervoor zijn kwalificatie wedstrijden in Kenia en alleen de nummers 1 en 2 op elke afstand
worden geselecteerd.
Wij wensen iedereen veel succes.
Keringet Winners Girls High School
De school in Keringet is nu bezig aan het vierde seizoen. Volgens Levina loopt het allemaal goed en
zijn er geen problemen op school. Piet is door het overlijden van zijn zoon en gezondheidsproblemen
dit jaar nog niet in Keringet geweest. Hij is nu herstellende van een operatie en hoopt rond augustus
weer richting Kenia te vertrekken. Ons doel is altijd om de opgezette projecten zo snel mogelijk
zelfstandig te laten functioneren. Nu er enige tijd niemand van ons in Keringet is, hopen wij dat het
een mooi seizoen op school en op sportgebied wordt.
We houden jullie op de hoogte.
Het bestuur

