4 podiumplaatsen bij DJA-cross
Zondag 23 februari was de laatste ARWB-cross van het seizoen 2013/2014 vanaf de
atletiekbaan van DJA aan de Akkermolenweg in Zundert. Annemijn Adriaensen, Symke
Huybregts, Rolino Dircken, Ingrid van Asselt, Petra Veraart en Richard van Oosterhout
hielden de eer van AVR’90 hoog.
Omdat Petra Veraart toch al bij DJA aanwezig was in verband met het opmaken van het
klassement van de jeugdcross, besloot zij ook deel te nemen aan deze cross. Zij legde het
parcours van 6,3 km af in 35:36 (gezien de voorspelling van Johan “6 km in 36 minuten” een
prima prestatie). Annemijn Adriaensen en Symke Huybregts (meisjes B-junioren) moesten
deze keer een afstand van 3 km lopen. In de eindsprint kon Symke Annemijn niet meer
inhalen, maar beiden staan met een tijd van 12:59 (plaats 2 voor Annemijn en plaats 3
Symke) in de uitslag. Ingrid van Asselt eiste deze keer de overwinning bij de dames 45+ voor
zich op. Zij crosste 6,3 km in een tijd van 27:06 en bleef de nummer 2 in haar categorie
(Jose van der Linden van Achilles) meer dan anderhalve minuut voor. Ook Rolino Dircken
(jongen A-junior) moest het rondje bij DJA 3 keer lopen. Het was de eerste keer dit seizoen
dat zijn concurrent Carliho Suijkerbuijk voor hem finishte, maar gelukkig kwam hij wel als 2e
A-junior over de finish en kon hij Rik Palings wel achter zich laten. De klasseringen die
Annemijn, Symke, Ingrid en Rolino behaalden in de DJA-cross zijn allemaal gelijk aan hun
klasseringen in het eindklassement van de ARWB-cross. De prijsuitreiking hiervan vindt
plaats op vrijdagavond 7 maart bij AVO’83 in Oudenbosch. Richard van Oosterhout koos er
afgelopen zondag voor om de langste afstand (10,3 km) te lopen en schreef zich in bij de
senioren. Alleen de “echte jonkies” (tot 25 jaar) liepen sneller dan Richard, maar met zijn tijd
van 36:58 liet hij, m.u.v. Eltjo van Mechelen, alle 25-plussers achter zich. Omdat Richard
deze wedstrijd puur voor zichzelf liep en de uitslag c.q. het klassement in de categorie
masters 35+ niet wilde beïnvloeden was hij zo sportief om zich niet bij de masters 35+ (waar
hij verzekerd zou zijn van een podiumplaats) in te schrijven maar schreef hij zich in bij de
categorie senioren waar zijn resultaat geen invloed meer kon hebben op het eindklassement
van het ARWB-crosscircuit. Nu het cross-seizoen er weer op zit beginnen volgende maand
de wegwedstrijden weer. De eerste wedstrijd van het Runningcenter Loopcircuit is de
Halderbergeloop op zondag 16 maart. Voor informatie zie www.avo83.nl

