5 Podiumplaatsen voor AVR'90 bij Kerstcross
Tweede kerstdag was de 51e editie van de kerstcross in Sprundel. Een record aantal
deelnemers van jong tot oud zette zijn/haar beste beentje voor op het parcours aan de
Noodstraat. Het weer van de afgelopen weken doet niet denken aan de winter. Niet eerder
was de temperatuur (14 graden) zo hoog tijdens de kerstcross. Ria Bom was de enige
AVR-vrouw. Zij liep 3200 meter in 14:53; goed voor de overwinning in de categorie dames
55+. Iedereen bereidt zich altijd goed voor op een wedstrijd. Zo had René de Kok nieuwe
spikes gekocht hetgeen hem al bij de start deed zeggen dat hij dit jaar op zijn nieuwe
spikes zeker voor Johan Peeters wilde finishen. En dat lukte hem vrij gemakkelijk. Met een
tijd van 30:48 voor 6400 meter (4 rondjes) eiste hij de overwinning in de categorie masters
65+ voor zich op. Johan Peeters had wel lekker gelopen, maar tijdens de wedstrijd
realiseerde hij zich al dat hij zijn tijd van vorig jaar niet zou evenaren. Maar 31:57 was toch
goed voor een tweede plaats naast René de Kok. Sieb Bom, die de hele wedstrijd in het
vizier van Johan Peeters liep, finishte in 31:47. Bas de Graaf, wiens voorkeur uitgaat naar
weg- of baanwedstrijden, verscheen dit jaar (voor de eerste keer?) aan de start van de
kerstcross. Met 30:45 voor 8 km (5 rondjes) werd hij tweede in de categorie masters 35+.
Wie zich ook altijd goed voor bereidt op wedstrijden is Richard van Oosterhout. Maar deze
keer vergiste hij zich schromelijk. Gelijk na de start ging hij mee in de kopgroep met de
jongelingen Alwin Roovers en Ben Vriens in de veronderstelling dat hij 1 rondje minder
hoefde te lopen dan deze snelle seniorenatleten. In veel wedstrijden is de afstand vanaf
de categorie masters 45+ immers korter. Zo niet in de kerstcross! Na 3 rondjes hoorde
Richard van de speaker dat hij nog 2 rondjes moest lopen en tijdens het vierde rondje
hoorde hij ook vanuit het publiek dat hij toch echt nog 1 rondje moest lopen. Hevig
verontwaardigd liep Richard nog een vijfde rondje. Ook na de finish was hij er nog heilig
van overtuigd dat hij vorig jaar in de kerstcross maar 4 rondjes hoefde te lopen. Eenmaal
thuisgekomen constateerde Richard echter dat hij nog 5 jaar moet wachten voor hij 1
rondje minder hoeft te lopen in de kerstcross! Als hij zich dit bij de start van de kerstcross
gerealiseerd had, dan was hij niet aangesloten bij de kopgroep. Maar zijn eerst plaats in
de categorie masters 45+ kwam geen enkel moment in gevaar en met 29:12 was hij
slechts enkele seconden langzamer dan vorig jaar. Jack Lazeroms, die als het even kan
altijd meeloopt in deze thuiswedstrijd, liep 8 km in 38:36. Nieuwkomer Frans van Bedaf
finishte in 41:46. De volgende cross is de Achillescross op zondag 10 januari. Deze cross
telt dit seizoen mee voor het ARWB-klassement. Voor informatie zie www.arvachilles.nl

