50e edititie Sprundelse Kerstcross
Dit jaar stonden niet alleen de deelnemers centraal, maar ook de organisatoren. Een traditie
opbouwen is al iets heel moois, maar het bereiken van een mijlpaal en dat voor de 50e keer
doen is toch wel iets bijzonders. En dat wilde men weten ook!
Daarom was de inschrijving gratis en bij de entree was een tentoonstelling ingericht met
persberichten over de voorgaande jaren. En omdat persberichten vaak samen gaan met de
nodige foto's werd dit stukje nostalgie intensief bekeken en waren opmerkingen als " O ja,
dat was toen..., Jij staat er ook bij... en Dat weet ik nog wel..." niet van de lucht.
De organisatie had deze keer alles mee. Het was lekker weer en ondanks de vele
regenbuien van voorgaande dagen lag het parcours er goed bij. Met de afwisseling van
zandpaden, weilanden en heuvels blijft het een ouderwets mooi parcours.
Net als voorgaande jaren hield Anne de Bont de eer van AVR hoog bij de jeugd. Zij legde het
parcours van 900 meter af in 4:02.
Bij de junioren zagen we Annemijn Adriaensen weer in het deelnemersveld. Zij maakte een
snelle start, liep lange tijd als 2e meisje en wist uiteindelijke de koppositie over te nemen.
Hoewel Annemijn er alles aan deed om deze positie vast te houden werd zij op de meet nipt
gepasseerd door Femke Frijters van DJA. Met 8:15 na 2050 meter was Annemijn ruim 16
seconden sneller dan vorig jaar.
Bij de dames, die 3200 moesten lopen, zijn Ingrid van Asselt en Ria Bom de smaakmakers
bij AVR voor een topklassering. Ingrid liep weer een sterke wedstrijd en eindigde als 4e
overall. In haar categorie van dames 45+ betekende dat een 2e plaats in 14:11. De ons niet
onbekende Liset van Oosterhout van AVO’83, op zaterdag meetrainend in onze groep, werd
winnaar in deze categorie in 13:37. Ria. met haar steevast tragere start, bleef uiteindelijk
goed bij en won in de categorie dames 55+ in 14:37. Daarmee had ze Ingrid goed in het
vizier. Even verderop streden Petra Veraart en Iris de Bruijn hun strijd uit. Petra lang voorop
lopend met Iris op enkele meters daar vandaan, maar in de tweede ronde passeerde Iris
Petra en finishte in 18:23. 3 seconden later kwam Petra over de finish.
Daarna was het de beurt aan de heren voor 8000 meter (5 ronden) of 6400 meter (4 ronden
vanaf masters 55+). Voor Richard van Oosterhout was dit zijn eerste wedstrijd na de 10 van
AVR. Door een blessure moest hij noodgedwongen een behoorlijk aantal weken de
trainingen aan zich voorbij laten gaan. Gelukkig heeft hij de trainingen weer op kunnen
pakken en stortte hij zich weer in het strijdgewoel. Uiteraard zijn de jonge twintigers iets te
snel voor hem, maar de jacht op de 3e plek waar Mels Lambrechts liep ging uitstekend.
Totdat er heuvel op enkele gedubbelden nagenoeg wandelend voor Richard de doorgang
versperden. Uiteindelijk was zijn tijd van 29:08 goed voor een 4e plaats overall en de
overwinning bij de masters 45+. Een prima tijd, ook in vergelijking met zijn resultaten uit de
voorbije jaren. Jack Lazeroms, die sinds enige tijd zijn trainingen weer opgepakt heeft, liep
een stuk relaxter dan tijdens de 10 km in Etten-Leur en was tevreden met 36:58. Wim
Wagemakers legde met 27:45 beslag op de 5e plaats bij de masters 55+. Dan was er nog de
onderlinge strijd tussen Johan Peeters, Sieb Bom en René de Kok. Sieb, die nog last van de
naweeën van een griepje had, bleef ronde na ronde hangen op zo’n 10 meter van Johan en
finishte in 31:10. René had nog wat goed te maken op Johan nadat deze bij de 10 van AVR
een minuutje voor hem was geëindigd. Hij liep ronde na ronde iets verder weg en was
tevreden met zijn tijd van 30:19. Johan finishte in 31:08 (24 seconden sneller dan vorig jaar)
en werd 2e in de categorie masters 65+.
6 van de 12 AVR-deelnemers keerden met een beker huiswaarts. Weer een mooi resultaat!

