Veel podiumplaatsen bij kerstcross
Tweede kerstdag was de negenenveertigste editie van de Sprundelse kerstcross. Meer dan
de helft van de AVR-deelnemers ging in het bezit van een beker huiswaarts.
Het aantal bekers dat in de kerstcross uitgereikt wordt is sowieso erg groot. Worden er
normaliter 3 prijzen per categorie uitgereikt, in de kerstcross zijn dat er vijf. Het was lekker
loopweer en het parcours was goed te belopen. Het aantal deelnemers in de
jeugdcategorieën was dit jaar groot. Anne de Bont was echter het enige AVR-jeugdlid dat
aan de start verscheen. Als 9 jarige in de categorie 9 t/m 12 jaar liet zij toch nog
verschillende meisjes achter zich. Anne legde de afstand van 900 meter af in 4:04 (gezien
haar 2:07 voor 450 meter in 2012 een mooie verbetering). Annemijn Adriaensen en Symke
Huybregts liepen gelijk met de jongens in de categorie 13 t/m 17 jaar. Net als vorig jaar
legden zij beslag op de plaatsen 1 en 2 maar nu in omgekeerde volgorde. Annemijn legde
2050 meter af in 8:31 en Symke volgde binnen 5 seconden. Rolino Dircken kon deze keer
concurrent Carliho Suykerbuyk niet bijbenen en liep de korte cross (3200 meter) in een tijd
van 12:18, goed voor een vierde plaats totaal. Ria Bom was tevreden met haar tijd van 14:19
(tweede bij de dames 45+) en bovenal blij dat ze na veel blessureleed in 2013 weer deel
kon nemen aan de wedstrijd. Petra Veraart, die normaal gesproken geen cross loopt, werd
met 18:23 vijfde in de categorie dames 55+. Bij de heren werd het een spannende wedstrijd
die uiteindelijk in het voordeel van de Sprundelse Melvin Franken beslecht werd in een tijd
van 27:19. Richard van Oosterhout duldde enkel 3 jonkies voor zich en was alle masters 35+
te snel af. Hij legde het parcours van 8 km in een tijd van 28:41 (16 seconden sneller dan
vorig jaar). Jack Lazeroms (38:32) kan deze thuiswedstrijd niet aan zich voorbij laten gaan
en liep met een getapete knie slechts 7 seconden langzamer dan vorig jaar. Sieb Bom mocht
als master 55+ 1 ronde eerder naar de finish en liep 6,4 km in 29:46. Johan Peeters die zich
vorig jaar in het publiek afvroeg wat hij daar eigenlijk deed, nam dit jaar ook weer deel aan
de wedstrijd. Zijn tijd van 31:32 was 13 seconden sneller dan zijn tijd in de 47e editie van de
kerstcross. 6 van de 10 AVR-deelnemers vielen dus in de prijzen. Maar wat nog veel
belangrijker was, is de gezellige sfeer die altijd aanwezig is bij de Sprundelse kerstrcross.
Aanstaande zondag is de Pagnevaartloop in Bosschenhoofd. Deze cross telt mee voor het
ARWB-circuit. Voor informatie zie www.avo83.nl

