Mooie resultaten in Pagnevaartcross
Afgelopen zondag organiseerde AVO’83 voor de 14e maal de Pagnevaartcross. Deze cross
telt voor zowel voor de senioren als de jeugd mee voor het ARWB-klassement.
Dit jaar stond eigenlijk een ARWB-cross voor de jeugd bij AVR’90 op het programma. Omdat
in eerste instantie Sprint de Mastboscross zou organiseren op de datum dat de jeugdcross
bij AVR’90 (1e zondag in maart) zou plaatsvinden, is de jeugdcross van AVR’90 dit jaar niet
in het programma opgenomen. In de plaats daarvan telt ook de jeugdcross van AVO’83 mee
voor het ARWB-klassement voor de jeugd. Net als vorige keer verschenen onze jeugdleden
Bas Bastiaanssen, Lotte Verlaar, Bas Castelijn, Stijn Pijnenburg, Kees Bastiaanssen, Jeroen
de Craen, Symke Huybregts en Annemijn Adriaensen aan de start. Bij de B-junioren liep
AVR-atleet Rolino Dircken mee en bij de senioren waren Ingrid van Asselt, Ad Boeren, René
de Kok en Richard van Oosterhout van de partij. Het parcours van de Pagnevaartcross was
dankzij de overvloedige regenval van de laatste weken loodzwaar!
De afstand voor Bas B. was deze keer 1 km. Hij finishte als 9e bij de jongens B-pupillen in
een tijd van 5:31. Lotte, Bas C, en Stijn liepen 1335 meter. Lotte (tijd niet bekend) werd 24e
bij de meisjes A-pupillen en Stijn (5:59) en Bas C. (6:37) werden 11e en 26e bij de jongens Apupillen. Zowel de jongens D-junioren (Kees, en Jeroen) als de meisjes C-junioren (Symke
en Annemijn) moesten een afstand 2 km lopen. Jeroen (10:16) en Kees (11:42) werden 25e
en 30e bij de jongens D-junioren. Het verschil tussen Annemijn (8:26) en Symke (8:28) was
weer minimaal; alleen Isa Videler van Spado was te sterk voor onze meiden die als
eerstejaars C-junioren beslag wisten te leggen op de plaatsen 2 en 3.
Rolino Dircken werd met zijn tijd van 15:11 (ondanks het zware parcours toch 17 sec. sneller
dan vorig jaar) derde bij de jongens B-junioren. Ingrid van Asselt (6 km in 26:33) werd
tweede bij de Dames 35+ en pakte weer de volle honderd punten voor het klassement.
Richard van Oosterhout (8 km in 27:49) was zijn concurrenten in de categorie Masters 45+
weer te snel af. Ad Boeren (35:14) en René de Kok (36:21) werden zesde en negende in de
categorie Masters 55+.
De volgende ARWB-cross is op zondag 22 januari bij Thor in Roosendaal. Deze cross telt
alleen voor de senioren mee voor het klassement. Maar natuurlijk kunnen de jeugdleden ook
deelnemen aan de Thorcross. Voor informatie zie www.thorcross.nl

