Weer mooie resultaten voor Rolino en Symke
Afgelopen zondag namen Rolino Dircken en Symke Huybregts deel aan 2 verschillende crossen:
Rolino verscheen aan de start van het Brabants Kampioenschap cross in Waalwijk en Symke koos
voor de alom bekende (beruchte?) Pekkercross in Oud-Gastel.
Het aantal deelnemers aan de Pekkercross was dit jaar bij de junioren en de senioren groter dan
vorig jaar. De afstand voor de B, C en de D-junioren was 3,6 km. Symke liep deze afstand in 16:45
waarmee ze de overwinning bij de meisjes C-junioren voor zich opeiste. Het verschil met de nummer
2 in haar categorie was meer dan 1 minuut. Rolino Dircken, die iedere wedstrijd sterker wordt, nam
afgelopen zondag deel aan het Brabants Kampioenschap cross. Tussen ongeveer 30 jongens A- en Bjunioren stond hij om tien voor een aan de start van de Lidocross in Waalwijk. De concurrentie was
deze wedstrijd erg sterk: de snelste A-junioren bedwongen de afstand van 4,6 km in minder dan 15
minuten! Rolino liep deze cross grotendeels in gezelschap van B-junior Mels Lambregts van Thor.
Concurrent Carliho Suijkerbuijk koos zondag voor de Pekkercross, maar Rolino was ook deze keer
weer te sterk voor Rik Palings. Omdat de nummers 1 en 2 een stukje afgesneden hadden werden
deze gediskwalificeerd, en werd Rolino met zijn tijd van 15:34 derde bij de A-junioren in de
Lidocross. Op het moment van de prijsuitreiking van het Brabants Kampioenschap bleek echter dat
deze atleten terecht protest ingediend hadden, waardoor Rolino in het Brabants Kampioenschap
uiteindelijk vijfde werd. Met deze plaats en weer een nieuw PR mag Rolino dik tevreden zijn! (trainer
René is in ieder geval héél tevreden over de resultaten van Rolino)
Kerstcross
Woensdag 26 december (tweede kerstdag) is de 48e editie van de kerstcross op het terrein aan de
Noodstraat in Sprundel. Deze cross, die zich kenmerkt door nostalgie en een gezellige sfeer, trekt
ieder jaar weer meer deelnemers. Vorig jaar werden er tijdens de kerstcross maar liefst 6
parcoursrecords aangescherpt! De eerste start, voor de jongens en meisjes t/m 8 jaar is al om 11 uur.
Bij de kerstcross kunnen sinds vorig jaar de heren ook kiezen voor een korte cross van 3,2 km en de
dames voor een lange cross van 8 km. Na de wedstrijden voor de dames en de heren is er om 13.00
uur nog een aparte start voor de trimmers. Zij kunnen zelf bepalen welke afstand (1,6 km, 3,2 km of
4,8 km) zij lopen. Net als voorgaande jaren worden er weer veel AVR’90 leden verwacht die net als
alle andere deelnemers op tweede kerstdag even lekker sportief bezig willen zijn.
Nieuwjaarsbijeenkomst en evaluatie “10 van AVR”
Volgens goed gebruik wordt na afloop van de eerste training in het nieuwe jaar getoast op het
nieuwe jaar. Deze keer vindt tijdens nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 3 januari om 20.30 uur de
evaluatie van de “10 van AVR” plaats. De bijeenkomst is niet alleen voor alle seniorenleden, maar
ook voor niet-leden die als vrijwilliger meegeholpen hebben aan het slagen van de “10 van AVR”.

