Uitzonderlijk warme kerstcross
Het comité kerstcross Sprundel organiseerde op tweede kerstdag voor de 47e maal de
Kerstcross op het terrein aan de Noodstraat in Sprundel. Ondanks het feit dat op dezelfde
dag in Oirschot gestreden werd om de titels in het Brabants Kampioenschap cross trok de
kerstcross dit jaar weer meer deelnemers dan vorig jaar.
Er waren geen AVR-atleetjes bij de deelnemers tot en met 12 jaar, maar met 3 junioren en
12 senioren was onze vereniging dit jaar goed vertegenwoordigd. Helaas moest Annemijn
Adriaensen afhaken tijdens de cross. Hierdoor werd de 13-jarige Symke Huybregts met een
tijd van 8:39 voor 2.050 meter overtuigend winnares in de categorie meisjes 13 t/m 17 jaar.
De 16-jarige Rolino Dircken legde deze afstand af in 7:25; goed voor een derde plaats bij de
jongens 13 t/m 17 jaar. Onze deelnemers aan de kerstcross 2010 verbeterden nagenoeg
allemaal hun snelste tijden van eerdere deelnames aan deze cross. De omstandigheden
waren dit jaar een stuk beter dan vorig jaar en zo kon bijna iedereen zijn/haar snelste tijd in
de Sprundelse kerstcross nogmaals aanzienlijk verbeteren. Uitschieter hierbij was Sieb Bom
die dit jaar ruim 8 minuten sneller over de finish kwam dan vorig jaar. Hierbij moet echter
opgemerkt worden dat de afstand voor Sieb dit jaar 1600 meter korter was als vorig jaar.
Ingrid van Asselt en Ria Bom legden de afstand van 3,2 km af in 13:58 en 14:41; Ingrid werd
hiermee tweede in de categorie Dames 35+ en Ria vierde in de categorie Dames 45+. De
afstand voor de heren senioren, 35+ en 45+ was 8 km; de heren 55+ mochten al na 6,4km
binnenkomen. Ook deze laatste cross in 2011 kon Richard van Oosterhout (28:38) met een
voorsprong van bijna anderhalve minuut weer op zijn naam schrijven in de categorie Heren
45+. Pascal Burggraaf nam voor het eerst deel aan deze thuiswedstrijd. Hij finishte precies in
33 minuten. Corné van de Broek die zijn trainingsmaten Ron Mathijssen en Toine Rens
vertelde dat zij 4 rondjes moesten lopen hield het na 2 rondjes voor gezien, terwijl Ron en
Toine geen 4 maar 5 rondjes moesten lopen! Ron (40:07) liep de wedstrijd gemakkelijk uit,
maar voor Toine (47:28) was het, zeker na een opmerking uit het publiek na 4 rondjes “je
hebt het toch maar mooi volbracht” terwijl hij nog een ronde moest lopen, afzien tijdens deze
cross. Ook Jack Lazeroms is als het even kan altijd van de partij in Sprundel. Tijdens de
wedstrijd was het voortdurend stuivertje wisselen tussen Jack en trainer René de Kok.
Uiteindelijk liep René gemiddeld net iets sneller: René legde 6,4 km af in 29:19 en Jack 8 km
in 36:49. Sieb Bom (29:16) kon René net voorblijven en Ad Boeren liep deze keer een stuk
gemakkelijker dan tijdens de Spadocross. Hij finishte in 28:19; goed voor een vijfde plaats in
de categorie Heren 55+. Johan Peeters die steeds sneller gaat lopen naarmate hij ouder
wordt finishte in 31:45. Maar liefst 1:10 sneller dan 2 jaar geleden!

