4 AVR’90-leden in winterse Mastboscross
Het Mastbos in Breda stond afgelopen weekend 2 dagen in het teken van de Mastboscross. Voor de
sneeuwliefhebbers bood het Mastbos een mooi plaatje maar door het slechte weer lieten veel
deelnemers echter verstek gaan.
(De ouders van) onze pupillen en D-junioren besloten gezamenlijk om deze cross, gezien het
besneeuwde parcours, over de slaan. Zo niet onze C-meiden Annemijn Adriaensen en Symke
Huybregts. Zij stonden zaterdag samen met 22 andere meisjes C-junioren uit heel Nederland aan de
start van de afstand van 1850 meter, 2 rondes van 925 m. Gelukkig waren zij niet de eersten die dit
parcours liepen, en hadden de trimmers van Sprint en de jongens C-junioren het pad al enigszins
geëffend. In een zeer sterk deelnemersveld werden Annemijn en Symke na Isa Videler van Spado met
tijden van 7:35 en 7:39 tweede en derde uit de regio. In het klassement nemen Annemijn en Symke
op dit moment ook de tweede en derde plaats in en met een beetje geluk in de DJA-cross kunnen zij
deze posities behouden. Net zoals zaterdag verschenen ook zondag slechts 2 AVR-leden aan de start
van de Mastboscross. Ingrid van Asselt en Ad Boeren stonden om half 12 aan de start van de 4450
meter (voor Ingrid) in 8,4 km (voor Ad). Ingrid kon ondanks de slechte omstandigheden toch een
kilometertempo van 4 minuten aanhouden. Zij werd net als in alle voorgaande ARWB-crossen eerste
van de regio in de categorie Dames 35+. In de mastboscross startten de heren in de categorie
Masters 50+ en Masters 60+. Omdat het klassement voor de ARWB opgemaakt wordt voor de
Masters 45+ en Masters 55+ was het even puzzelen om de positie in de uitslag voor Ad te bepalen.
Ad legde de afstand van 8,4 km af in een tijd van 35:36. Zijn vijfde plaats leverde hem weer 70 punten
op voor het klassement, waardoor hij zijn tweede plaats op dit moment met 10 punten verstevigt. De
strijd om de podiumplaatsen in de categorie Masters 55+ is echter nog niet gestreden en Ad zal zijn
beste beentje voor moeten zetten om een plaats bij de eerste drie in het eindklassement te behouden.
De volgende ARWB-cross is aanstaande zondag bij DJA in Zundert. De DJA-cross kent dit jaar een
nieuw parcours met de start vanaf de DJA-accomodatie de Akkermolen. Voor de pupillen en CD/junioren is dit de laatste cross die dit seizoen meetelt voor het ARWB-klassement. Direct na de
finish van de jongens C-junioren vindt de prijsuitreiking aan de pupillen en C/D-junioren plaats. Voor
meer informatie zie www.dja-zundert.nl

