Gouden jubileum voor René de Kok bij Thorcross
Afgelopen zondag was de 50e editie van de Thorcross. En er was één deelnemer die aan
alle edities van de Thorcross deelnam: René de Kok.
Als B-junior nam René voor de eerste keer deel aan de Thorcross en voor hem was het een
vanzelfsprekendheid dat je als lid van de organiserende vereniging deelnam aan de
wedstrijden die georganiseerd werden. In 50 jaar kon René niet een keer een geldig excuus
bedenken om af te zien van deelname aan de Thorcross. Toen de eerste Thorcross
georganiseerd werd, moesten verschillende atletiekverenigingen in de regio West-Brabant
nog geboren worden. In die tijd was er een stevige crosstraditie. Atleten van Thor en Sprint
waren vaker bij verschillende veldlopen in België dan in Nederland aanwezig. Dit was een
goede reden voor Thor om zelf een cross te gaan organiseren. De eerste Thorcross vond
plaats op de weilanden naast het inmiddels gesloten Redband sportpark. Vooraanstaande
crossers, niet alleen uit Nederland en België, maar ook uit Duitsland en Ierland verschenen
aan de start. Het aantal deelnemers bij de senioren mannen was vaak groter dan het totaal
aantal deelnemers aan een cross anno 2016. En senioren betekende ook echt alleen
senioren, want het fenomeen masters bestond toen nog niet. In die tijd waren er immers niet
veel ouderen meer actief waren in de atletiek, en zeker niet op wedstrijdniveau. De groepen
A- en B-junioren waren zo groot dat ze apart van start gingen. Toen er ook prestatielopen
voor scholieren in het programma opgenomen werden, verschenen er wel duizend lopers
aan de start! Nadat op het Redband sportpark een kunststofbaan aangelegd was, verhuisde
de Thorcross naar Visdonk. Toen de crossers daar niet meer welkom waren (omdat zij als
storend element voor natuur gezien werden) verhuisde de cross naar sportpark Vierhoeven.
Inmiddels is de Thorcross helaas gedegradeerd tot een van de vele jaarlijkse crossen terwijl
de cross in de regio West Brabant sterk aan populariteit ingeboet heeft. Dit jaar werd de
Thorcross eenmalig op het oude parcours in Visdonk gehouden. In de week voorafgaand
aan de Thorcross rees er nog twijfel of het afgelopen zondag wel echt de 50e keer was dat
Thor een cross organiseerde, maar uit allerlei archiefstukken bleek dat het wel degelijk de
50e editie van de Thorcross moest zijn. Uiteindelijk bleek dat Thor de naam van de cross van
afgelopen zondag omgedoopt had tot ARWB-cross, omdat zij het jubileum van de vijftigste
Thorcross op een later tijdstip, vanuit de nieuwe atletiek-accommodatie op sportpark
Vierhoeven wil vieren. En als het even kan zal René ook bij die cross acte de presence
geven. Maar AVR’90 wilde het jubileum van trainer René de Kok niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom waren enkele (bestuurs-)leden bij de Thorcross aanwezig om René na de
finish in het zonnetje te zetten en Mark Kamphuis maakte een fotoreportage die hier te zien
is. Ook de speaker vroeg bij de prijsuitreiking een speciaal applaus voor René in verband
met zijn vijftigste deelname aan de Thorcross. Dat René nog steeds goed mee kan in de
cross blijkt uit zijn tweede plaats in de categorie 65+.
Wie ook aan de start van de Thorcross verscheen was Bas de Graaf, die onlangs zijn 45e
verjaardag vierde. Dit betekent dat hij vanaf nu uit mag komen in de categorie masters 45+.
Tijdens de Thorcross had dit voordeel ook gelijk weer een nadeel. Alhoewel crossen niet echt
Bas zijn ding is, liep hij voor zijn gevoel wel lekker, hetgeen hem een vierde plaats in de
meestal sterkere categorie masters 45+ opleverde. De overwinning in deze categorie was
ook deze keer weer voor Toon Heeren. Als Bas echter gestart was in de jongere categorie
masters 35+ had hij wel een rondje meer moeten lopen, maar dat had hem dan wel zo goed
als zeker een tweede plaats in deze categorie opgeleverd. Maar de onderlinge strijd met 4
man maakte de cross voor Bas tot een echte wedstrijd, hetgeen veel vergoedde.

