AVR’90-leden in Achillescross
Afgelopen zondag organiseerde Achilles haar jaarlijkse cross aan de Kogelvanger in Ettenleur. Omdat deze cross voor de jeugd dit jaar niet meetelt in het ARWB-klassement liet de
jeugd het massaal afweten.
Ook bij de senioren en A/B-junioren viel het aantal deelnemers tegen. Van onze vereniging
verschenen alleen Rolino Dircken, Ad Boeren en trainer René de Kok aan de start van de
Achillescross. Gezien het geringe aantal deelnemers was het geen enkel probleem dat alle
heren om half 2 gelijktijdig startten. Helaas ontstond er bij enkele deelnemers enige
verwarring met betrekking tot het aantal te lopen rondes. Zo werd onze voormalige
jeugdtrainer Thomas Kools, die dit jaar voor het eerst uitkomt bij de senioren, aangezien voor
een A-junior en al na 6 rondjes naar de finish verwezen. Dat hij daardoor gediskwalificeerd
werd kon Thomas, die deze eerste wedstrijd na zijn buitenlandstage in Malta als een
trainingswedstrijd beschouwde, gelukkig niet deren. Ook bij de masters 55+ kregen 2 atleten
een “DQ” achter hun naam omdat ze 1 rondje te weinig gelopen hadden. Voor Ad Boeren,
die deze keer de afstand van 8.335 meter aflegde in 37:35 maakte dit echter geen enkel
verschil, omdat deze atleten geen regio-atleten waren en daardoor toch niet meetellen in het
ARWB-klassement. In de Achillescross werd Ad vierde in zijn categorie, en verdiende hij 80
punten voor het klassement. Hiermee komt Ad op een puntentotaal van 470 uit 6
wedstrijden. In het klassement voelt hij echter de hete adem van Jos Jochems van Achilles,
die hem vorig jaar tijdens de laatste cross ook een podiumplaats in het eindklassement door
de neus boorde, in zijn nek. René de Kok werd met een tijd van 40:05 zesde bij de Masters
55+ en in het ARWB-klassement neemt hij een vijfde plaats in. De afstand voor de B-junioren
was deze keer 5.895 meter. Rolino legde deze afstand af in een tijd van 23:45; bijna 2
minuten sneller dan vorig jaar! In het eindklassement van de ARWB kan niemand Rolino
meer van zijn derde plaats afhouden.
Op zondag 19 februari liepen Ria en Sieb Bom 10 kilometer tijdens de maandelijkse
Kievitloop van Spado. Beiden verbeterden hun beste 10 km-tijd: Sieb was met 43:18 net 3
seconden sneller dan zijn vrouw Ria.
DJA-cross
Omdat DJA haar cross van 12 februari i.v.m. de veiligheid van de deelnemers
doorgeschoven heeft naar 4 maart, is de DJA-cross aanstaand weekend de laatste ARWBcross van dit seizoen. Ook voor de jeugd telt deze cross mee voor het ARWB-klassement.
Voor informatie zie www.dja-zundert.nl

