Cross-seizoen regio 12 afgesloten bij Achilles
Zondag 17 februari organiseerde Achilles in het bos aan de Kogelvanger de laatste cross
van dit seizoen in de Atletiek Regio West-Brabant. Alleen Symke Huybregts en Annemijn
Adriaensen hielden de eer van AVR’90 hoog.
Dit was de laatste cross waarbij Symke en Annemijn deelnamen aan de jeugdcross. Volgend
seizoen komen beiden uit in de categorie meisjes B-junioren. Ook deze keer beten de
meisjes C-junioren weer het spits af en startten om 11.00 uur voor een afstand van 2,2 km.
Net als bij de voorgaande crossen was de concurrentie bij de meisjes C-junioren weer erg
sterk. De winnares (Isabella Spierenburg van Sprint) had slechts 8:35 minuten nodig om 4
maal het rondje van 550 meter te lopen. Deze cross wist Annemijn Symke tot het laatst toe
voor te blijven en finishte als 4e in een tijd van 9:18. 5 tellen later kwam Symke als vijfde over
de finish. De prijsuitreiking van het ARWB-klassement voor pupillen en C/D-junioren was
echter pas om kwart voor een gepland, zodat Symke en Annemijn ruim voldoende tijd
hadden voor een goede cooling-down! Gelukkig was de volgorde bij de prijsuitreiking
aangepast aan de startvolgorde en mochten de meisjes C-junioren als eersten hun prijzen in
ontvangst nemen. In het eindklassement van de ARWB legden Symke en Annemijn beslag
op de plaatsen 5 en 6. In de categorie jongens A-junioren verscheen zondag geen enkele
deelnemer aan de start van de Achillescross. Hierdoor kon Rolino zijn eerste plaats in de
ARWB-klassement behouden. Omdat Ingrid van Asselt, die vorige week nog op een tweede
plaats stond in het tussenklassement, niet aan de start van de Achillescross verscheen
voldeed zij niet aan de voorwaarde (deelname aan 4 van de 5 crossen) voor een plaats in
het eindklassement. De prijsuitreiking van de crosscompetitie voor A/B-junioren, senioren en
masters vindt plaats op vrijdag 1 maart in de kantine van AVO’83.

