Crossseizoen geopend bij Diomedon
Afgelopen zondag organiseerde Diomedon uit Steenbergen de eerste cross van het seizoen
2011/2012. Met 5 jeugdleden, 2 C-junioren, 3 B-junioren, 1 senior en trainer René de Kok
was AVR’90 nog goed vertegenwoordigd.
Diomedon heeft dit jaar een nieuwe locatie voor haar cross gevonden in Moerstraten. Aan de
Heivelddreef verschenen bijna 300 deelnemers aan de start van de 36e Diomedoncross.
Verschillende regionale atleten namen vorige week deel aan de halve marathon in EttenLeur en verschenen deze week daarom nog niet aan de start. Ad Boeren, die vorig seizoen
net naast een podiumplaats in het klassement van de ARWB-crossen greep, verscheen
echter wel aan de start van de eerste cross. Hij liep de afstand van 8.490 meter in een tijd
van 36:40; goed voor een tweede plaats in de categorie Masters 55+ en 90 punten in het
klassement. Ook onze trainer Rene de Kok nam, nadat hij zijn “pupillen” gecoacht had, zelf
deel aan de cross en finishte in 38:17. De afstand voor de meisjes C-junioren (Symke
Huybregts en Annemijn Adriaensen) was deze eerste cross 1.535 meter. Annemijn duldde
alleen het nationale talentje Isa Videler van Spado voor zich en werd met haar tijd van 6:09
tweede. Symke werd vierde in een tijd van 6:24. De start voor zowel de meisjes A- en Bjunioren als alle overige dames was gelijktijdig. De afstand voor de meisjes B-junioren was
2.190 meter. Marjolein Verheem van Achilles (draait ook mee in de landelijke top) werd
overtuigend winnares in deze categorie en Myrna Blom werd met een tijd van 9:43 mooi
tweede. Eline Boomaerts werd zesde in 9:59. De afstand voor B-junior Rolino Dircken was
deze eerste cross ook nog maar 2.190 meter. Met zijn tijd van 7:48 werd Rolino derde in zijn
categorie. ’s-Morgens namen onze jeugdleden Bas Bastiaanssen, Lotte Verlaar, Bas
Castelijn, Stijn Pijnenburg en Kees Bastiaanssen deel aan de jeugdcross. Voor zowel Bas B.
als Stijn was dit hun eerste cross. Bas liep de afstand van 990 meter in 4:54 en werd
hiermee zevende in zijn categorie, jongens B–pupillen. Stijn, die de jeugdloop van de 10 van
AVR overtuigend won, legde de afstand van 1.240 meter af in 5:07 en ging als 13e jongen Apupil over de finish. Bas Castelijn legde deze afstand af in 5:34. De afstand voor de meisjes
A-pupillen was gelijk aan die van de jongens A-pupillen en Lotte finishte in 6:04. Omdat Kees
voor de categorie-indeling bij atletiek ongunstig jarig is, is hij per 1 november al overgegaan
naar de D-junioren. Nadeel voor hem is dat de te lopen afstand dan nog langer wordt. Omdat
de starts van de verschillende categorieën bij de pupillen elkaar snel opgevolgd waren, was
er een pauze van 20 minuten voordat de meisjes D-junioren mochten starten en pas daarna
was Kees aan de beurt. Gelukkig waren al onze deelnemertjes zo sportief dat ze ook
gewacht hadden om Kees aan te moedigen. Mede dankzij deze ondersteuning kon Kees zijn
eerste cross ook tot een goed eind brengen.
De eerstvolgende cross in de regio is op zondag 20 november bij AVS’90 in
Standdaarbuiten. Deze cross telt dit seizoen voor de pupillen en C/D-junioren niet mee voor
het ARWB-klassement. De daaropvolgende cross, de Oude Stortloop van Groene Ster in
Zevenbergen, telt zowel voor de jeugd als voor de A/B-junioren en senioren weer mee voor
het ARWB-klassement.

