Annemijn, Symke, Ingrid en Rolino in de Spadocross
Afgelopen zondag was de tweede cross van het ARWB-crosscircuit, de Spadocross in
Bergen op Zoom. Net als bij de Standdaarbuitense Dorpsboscross verschenen Rolino
Dircken, Symke Huybregts, Annemijn Adriaensen en Ingrid van Asselt hier aan de start.
Gelukkig was het prima loopweer. Dat mocht ook wel, want het parcours met de lange
zandstrook en de vele zandheuvels zorgde ervoor dat er weinig momenten waren waar
lekker ontspannen gelopen kon worden. Bovendien had Spado de lengte van het parcours
voor verschillende categorieën drastisch verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Zo moesten
Symke en Annemijn deze keer de grote ronde van 2,1 km twee maal lopen (vorig jaar liepen
de meisjes B-junioren nog dezelfde afstand als de meisjes C-junioren, te weten 2,1 km). Zij
startten gelijk met Ingrid die dezelfde ronde drie maal moest lopen. Het was een pittige klus
maar Annemijn en Symke liepen goed mee voorin in het totale veld. Na een kwart van de
wedstrijd nam Annemijn overtuigend afstand van Symke. Alhoewel Symke last had van een
verkoudheid kon zij later in de wedstrijd weer aansluiten. Uiteindelijk eiste Annemijn, die tot
het einde in een goed ritme door kon lopen, na 19:53 minuten de derde plaats voor zich op.
Symke kwam 8 seconden later als 4e B-juniore over de finish. Voor Ingrid werd het helaas
geen vervolg van de eerste cross. Ingrid liep niet gemakkelijk maar werd desondanks met
30:46 toch derde bij de dames 45+. Ook de jongens A-junioren mochten dit jaar een ronde
meer lopen dan vorig jaar. Rolino startte matig, maar gaandeweg het parcours schoof hij
steeds verder naar voren. Uiteindelijk kwam hij na 33:32 als vierde A-junior over de finish en
liet hiermee zijn bekende concurrenten Rik Palings en Carliho Suijkerbuijk wederom achter
zich. Rolino heeft er dit jaar echter een paar geduchte concurrenten, te weten Mels
Lambregts en Lars van der Poel, bij gekregen! De volgende cross van het ARWBcrosscircuit is de Pagnevaartcross op zondag 5 januari 2014. Voor informatie zie
www.avo83.nl

