Thorcross in winters decor
Afgelopen zondag was de 4e wedstrijd van het ARWB-crosscircuit, de Thorcross in
Roosendaal. 5 AVR-leden, te weten Annemijn Adriaensen, Symke Huijbregts, Rolino
Dircken, Noud Theunis en trainer René de Kok trotseerden de koude.
Na de eerdere moddercrossen zag het crossparcours van Thor er heel anders uit met
sneeuw alom. De grote hoeveelheden rulle sneeuw zorgden ervoor dat het parcours toch vrij
zwaar te belopen was. De meisjes C-junioren liepen deze cross gelijk met de jongens Djunioren waardoor het dringen was aan de start. Zowel Annemijn Adriaensen als Symke
Hubregts streden weer voorin mee. Annemijn liep lange tijd op een 4e positie, gevolgd daar
Symke op de 5e plaats. Symke had als belangrijkste probleem dat de nieuwe spikepunten te
kort waren voor dit parcours, waardoor ze weinig grip had. Toch wist ze in de laatste
honderden meter van het crossparcours haar clubgenote voorbij te gaan. Na een sterke
laatste ronde van beiden werd Symke 4e in 8:26 gevolgd door Annemijn in 8:28. Rolino
Dircken liep bij de jongens A-junioren met de welbekende tegenstanders: Mitchel Franken,
Rik Paling en Carliho Suijkerbuijk. In het begin bleef de groep lang bij elkaar. Mitchel ging
tenslotte in de aanval en bouwde een voorsprong op en daarachter liep Rolino als 2e met
een kleine voorsprong op de anderen. Doordat Rolino last van zijn kuit kreeg kon hij deze
positie niet vasthouden. Maar met een derde plaats in 23:54 bleef hij Carliho toch nog 40
seconden voor. Noud Theunis heeft de smaak van het crossen echt te pakken. Hij crosste 9
km in 41:54, goed voor een 4e plaats bij de Heren 45+. De afstand voor de Heren 55+ was
deze keer ook 9 km. Trainer René werd 6e in 45:26. De laatste cross van het circuit is de
Achillescross op zondag 17 februari 213 aan de Kogelvanger in Etten-Leur. Voor informatie
zie www.arvachilles.nl

