Diomedoncross
Afgelopen zondag organiseerde Diomedon de eerste cross van het seizoen 2012/2013.
Annemijn Adriaensen, Symke Huybregts, Rolino Dircken, Ingrid van Asselt en Ria Bom
hielden de eer van AVR’90 hoog.
Dit was het tweede jaar dat Diomedon met haar cross uitweek naar het vernieuwde parcours
in Moerstraten. De jongens C-junioren beten om half elf het spits af. Daarna startten de
meisjes C-junioren voor een afstand van 1535 meter. Op dat moment was het parcours nog
droog en goed te belopen. In het sterke deelnemersveld finishten Symke (6:07; 17 seconden
sneller als vorig jaar in de Diomedoncross) en Annemijn (6:20) als 4e en 6e. Tegen half een
was de start van alle categorieën (vanaf B-junioren) vrouwen. Onder hen Ingrid van Asselt
en Ria Bom. Ingrid maakte indruk door nagenoeg de hele race op de tweede positie liep.
Uiteindelijk eiste zij in de categorie Dames 35+ de overwinning op en werd met haar tijd van
18:22 voor 4290 meter derde overal. Ook Ria, die dit jaar al heel goed presteerde tijdens de
wedstrijden, liet veel jongere atletes achter zich en werd met 19:25 tweede bij de Dames 45+
en zesde overal. Tegen de tijd dat Rolino, die vanaf 1 november uitkomt bij de A-junioren,
startte voor de afstand van 4290 was het gaan regenen en werd het parcours steeds
slechter; voor Rolino werd het dus een echte moddercross. Maar zijn resultaat overtrof de
stoutste verwachtingen. Wat hem tijdens de wegwedstrijden nog niet gelukt was, lukte hem
nu wel. Gedurende lange tijd liep Rolino rustig mee in de kopgroep van een man of 5. In de
tweede helft viel de kopgroep uiteen en draaide Rolino als eerste A-jongen de tweede ronde
in. Uiteindelijk finishte hij maar liefst 45 seconden voor de nummer 2, Carliho Sijkerbuijk van
Thor. 16:05 voor een cross van 4290 meter is voor Rolino weer een mooi PR! Voor de
ARWB-jeugdcross t/m de C-junioren vond geen aparte prijsuitreiking plaats. Maar met 2
overwinningen voor 3 deelnemers bij A/B-junioren en senioren heeft AVR’90 zich weer mooi
op de kaart gezet. De volgende ARWB-cross is de dorpsboscross op zondag 18 november in
Standdaarbuiten. Voor informatie zie www.avs90.nl Jeugdleden tot en met C-junioren die
deel willen nemen aan deze cross kunnen zich hiervoor aanmelden via het mailadres
jeugd@avr90.nl

