Record aantal deelnemers bij kerstcross
Met meer dan 210 deelnemers (exclusief trimlopers) aan de 48e editie van de kerstcross,
werd het aantal deelnemers van de voorgaande edities ruimschoots overschreden.
De weersomstandigheden waren hier natuurlijk debet aan, maar ook de gemoedelijke sfeer
van deze cross trekt ieder jaar vele lopers op tweede kerstdag naar het terrein aan de
Noodstraat in Sprundel. Bij de jeugd was Anne de Bont de enige deelnemer uit de stal van
AVR’90. Ondanks het feit dat zij de voorgaande dagen last had van haar voet nam zij toch
deel aan deze thuiswedstrijd. Met haar tijd van 2:07 voor 450 meter legde zij beslag op de 5e
plaats bij de meisjes tot en met 8 jaar en mocht zij een mooie beker mee naar huis nemen.
Rolino Dircken startte deze keer voor de laatste maal in de categorie t/m 17 jaar en schreef
deze wedstrijd op zijn naam. Minder dan 7 minuten had hij nodig voor de afstand van 2.050
meter. Hiermee verbeterde hij zijn tijd van vorig jaar met ruim 25 seconden! Bij de meisjes
t/m 17 jaar waren de AVR-leden Annemijn Adriaensen en Symke Huybregts de enige
deelnemers. Maar omdat de jongens en meisjes van 13 t/m 17 jaar gelijk startten was er
voor beiden toch voldoende uitdaging. Het verschil tussen hen was minimaal en Symke
(8:38) en Annemijn (8:40) mochten de bekers voor de plaatsen 1 en 2 in ontvangst nemen.
Van de keuzevrijheid voor de heren om een korte cross te lopen werd volop gebruik gemaakt
en Charlotte Monden die vorig jaar als enige dame koos voor de lange cross had dit jaar
gezelschap van 5 andere dames. Bij de heren stonden René de Kok, Sieb Bom, Ad Boeren,
Noud Theunis, Jack Lazeroms en Richard van Oosterhout tussen 115 lopers aan de start
van 6,4 km (vanaf masters 55+) en 8 km (t/m masters 45+). Er was dit jaar een sterk
deelnemersveld dat van begin af aan aangevoerd werd door Colin Bekers die de afstand van
8 km bedwong in 27:10. 77 seconde na hem kwam de nummer 2 over de finish. Richard van
Oosterhout kwam als zesde over de finish in een tijd van 28:57 en was de snelste master
45+. Voor Noud Theunis (35:31) was het de eerste keer dat hij deelnam aan een cross en
Jack Lazeroms finishte in 38:15. Alhoewel Ad Boeren (6,4 km in 29:00) zijn tijd van vorig jaar
niet verbeterde, eindigde hij bij de masters 55+ toch een plaatsje hoger dan vorig jaar. (vorig
jaar 5e en nu 4e). Sieb Bom (29:36) was niet echt tevreden omdat ook hij zijn tijd van vorig
jaar niet verbeterde, maar in de uitslag stond hij net als Ad 1 plaatsje (6e) hoger als vorig
jaar. Trainer René de Kok finishte in 30:59. Voor de liefhebbers is er aanstaande zondag
weer een cross: de Pagnevaartcross in Hoeven. Voor informatie zie www.avo83.nl

