Symke en Annemijn in Mastboscross
Afgelopen zondag organiseerde Sprint de 45e editie van de Mastboscross in Breda. Deze
cross telde niet alleen mee voor het ARWB-klassement maar was tevens de finalewedstrijd
van het nationale Lotto crosscircuit.
Opvallend bij deze wedstrijd was de afwezigheid van veel regionale atleten. Wat dat betreft
liep AVR’90 behoorlijk in de pas met slechts 2 deelnemers: de dames B-junioren Annemijn
Adriaensen en Symke Huybregts. Rolino Dircken, die zich wel ingeschreven had voor de
Mastboscross, besloot zondag toch niet te lopen omdat hij last had van zijn bovenbeen. Het
parcours van de Mastboscross voldeed ruimschoots aan de voorwaarden voor een echte
cross. Door de overvloedige regenval in de nacht van vrijdag op zaterdag was het parcours
op sommige plaatsen zo slecht dat in allerijl besloten werd, daar waar nodig, het parcours
enigszins aan te passen. En bij het ingaan van het Mastbos moesten de deelnemers ook nog
twee grote boomstammen passeren. Toch werd er erg hard gelopen in de Mastboscross.
Wat te denken van de winnende tijden bij de korte cross (2.575 meter) van 7:40 bij de
mannen en 8:42 bij de vrouwen. De Marokkaan Chakir Boujataoui eiste de overwinning bij
de senioren voor zich op. Voor de afstand van 11.085 had hij slechts 1 tel meer dan 34
minuten nodig! Bij de dames was de overwinning voor de 21-jarige Maureen Koster van
AV’47 (Boskoop). Zij bedwong 7.815 meter in 26:49. De afstand voor de meisjes B-junioren
bedroeg deze keer 3.795 meter en bestond uit 3 verschillende rondjes. Met de finish in zicht
zette Symke aan het eind van de tweede ronde nog een sprintje in, in de veronderstelling dat
zij al naar de finish mocht. De toegang naar de finishfuik was echter nog afgezet met een
roodwit lint hetgeen betekende dat zij nog een rondje moest lopen. Door deze vermeende
eindsprint had Symke wel haar trainingsmaatje Annemijn gepasseerd. Ook in de derde ronde
lukte het haar om Annemijn voor te blijven. Met een verschil van 10 seconden passeerde
Symke na 16:35 de finish. Dit was de eerste keer dit seizoen dat Symke Annemijn achter
zich kon laten. Het verschil met de landelijke toppers was erg groot. Maar gezien het verschil
in trainingsarbeid is dit vanzelfsprekend. Toptijden vereisen immers vele uren
trainingsarbeid. En het tienerleven heeft nog veel meer leuks te bieden dan alleen maar
hardlopen. Gelukkig toch tevreden gezichten bij Symke en Annemijn. De laatste cross van
het ARWB-circuit is de DJA-cross op zondag 23 februari. Voor informatie zie www.djazundert.nl Annemijn en Symke zijn al verzekerd van de plaatsen 2 en 3 in het
eindklassement bij de meisjes B-junioren.

