Mooie resultaten in Pagnevaartcross
Onder prima omstandigheden was afgelopen zondag de 16e editie van de Pagnevaartcross
in Bosschenhoofd. Onder de deelnemers 7 leden van AVR'90.
’s Ochtends verschenen er meer dan 260 pupillen en C/D-junioren aan de start en
’s middags ongeveer 100 A/B-junioren en senioren. Tussendoor was er voor de liefhebbers
nog een prestatieloop. Om 13:15 uur vertrokken de meisjes A/B-junioren gelijktijdig met de
dames senioren en masters. 2700 meter moesten Annemijn Adriaensen en Symke
Huybregts deze keer afleggen. Met opnieuw een snelle start voor Annemijn die na de eerste
kilometer een behoorlijke voorsprong op Symke had. Geen verrassende uitslag met als
winnares Sanne van Gils van Spado en Annemijn die mooi 2e werd in 11:17. Symke kwam
op het einde nog gevaarlijk dichtbij en ging 2 seconden na Annemijn als 3e B-juniore over de
finish. Bij de dames 45+ was er deze keer een vrij groot veld met 14 deelneemsters. Snelste
was Lisette van Oosterhout van AVO’83 en een prima 2e plaats was er voor Ingrid van
Asselt die het tempo goed vast kon houden (6 km in 26:31). Ook de 3e plaats was voor
AVR'90: Ria Bom was langzaam gestart, maar na de eerste 2 km begon zij aan een grootse
inhaalrace en finishte in 27:05 (een halve minuut sneller dan in haar laatste
Pagnevaartcross). Om 14:00 uur was het de beurt aan de jongens A/B-junioren en heren
senioren en masters. Voor Rolino Dircken was de afstand 6 kilometer. Rolino liep een goede
race, maar werd op het einde toch nog op afstand gezet door Lars van de Poel en Rik
Palings die 20 tot 30 seconden voor hem eindigden. Mels Lambregts had zijn voorsprong
nog verder uitgebouwd en Rolino werd vierde in 22:18. Deze keer lukte het hem weer wel
om Carliho Suijkerbuijk achter zich te laten. De heren 45+ moesten 1 ronde meer ( 8 km)
lopen en in deze categorie werd Richard van Oosterhout onbedreigd winnaar in 28:42. Wat
minder scherp dan 2 jaar geleden, maar door de stevige trainingsinspanningen van de
afgelopen weken voelden de benen nog niet helemaal fit aan. Bij de masters 55+ werd Sieb
Bom 10e in 37:38 en ook Sieb moest daarbij iets inleveren vergeleken met vorig jaar. Trainer
René de Kok was tevreden met de geleverde prestaties. De atleten hopelijk ook.
De volgende ARWB-cross is de Mastboscross in Breda op zondag 2 februari 2014.
Voor informatie zie www.mastboscross.nl

