Symke Huybregts en Rolino Dircken imponeren in Spadocross
Afgelopen zondag organiseerde Spado in Bergen op Zoom de Spadocross. Een kleine 400
deelnemers verschenen aan de start van de derde ARWB-cross van dit seizoen. Onder hen
5 AVR’90-leden te weten Annemijn Adriaensen, Symke Huybregts, Myrna Blom, Ingrid van
Asselt en Rolino Dircken.
In Bergen op Zoom wachtte een mooi maar zwaar crossparcours. De deelnemers moesten
een groot stuk mul zand, stukken modder en heuveltjes trotseren. Als eersten gingen voor
AVR'90 Annemijn Adriaensen en Symke Huybregts van start bij de meisjes C-junioren. Met
20 deelneemsters was het een behoorlijk sterke groep waar aan de kop erg hard gelopen
werd. Dit crossseizoen eindigde Symke al twee keer voor Annemijn. Trainer René de Kok
daagde Symke uit deze keer wat sneller te starten. Na winnares Isabelle Spierenburg van
Sprint eindigde Symke als 5e. Alle reserves waren op tijdens het laatste stuk, maar met 8:16
(slechts 2 seconde langzamer dan de snelste deelneemster bij de meisjes B-junioren) kan
Symke op een zeer sterke wedstrijd terug kijken. Annemijn kwam frisser over de streep en
werd keurig 7e maar de tijd van 8:44 geeft aan dat zij haar clubgenote op deze dag niet kon
volgen. Bij de meisjes A-junioren liep Myrna Blom na lange tijd weer een wedstrijd. De
basisconditie is er nog niet helemaal en dit parcours voelde dan ook heel zwaar aan. Myrna
passeerde als 5e de finish (2600 m in 12:31). Daarna waren de jongens A- en B-junioren aan
de beurt, waarbij Rolino Dircken 6 lange kilometers had af te leggen. Het werd vrijwel zeker
de beste wedstrijd die Rolino tot nu toe heeft gelopen. Een 2e plaats in 23:40; met slechts 42
sec achterstand zat hij dichter dan ooit bij winnaar Mitchell Franken. Zijn concurrenten
Carliho Suijkerbuijk en Rik Paling kon hij ook deze keer weer achter zich laten. Hiermee
wordt de conclusie dat Rolino echt aan het doorbreken is weer duidelijk bevestigd. Vaak is
de te lopen afstand voor de dames gelijk aan de afstand voor de jongens A-junioren. Deze
keer was de lengte van de cross voor de dames echter maar 4,6 kilometer. Ingrid van Asselt,
die na het NK cross in Tilburg de opdracht had meegekregen om wat op reserve te lopen,
legde deze afstand af in een tijd van 19:06. Goed voor een tweede plaats in de categorie
Dames 35+ en een zesde plaats in het totaalklassement. De volgende ARWB-cross is de
Thorcross op zondag 20 januari 2013 in Roosendaal Voor informatie zie www.thorcross.nl.

