Afsluiting ARWB cross-seizoen bij DJA in Zundert
Afgelopen zondag was de vijfde en laatste cross van de Atletiek Regio West Brabant bij DJA
in Zundert. Slechts enkele AVR’90 leden verschenen aan de start.
Door de overvloedige regenval van de afgelopen weken was het een ouderwetse cross met
veel modderige stukken langs de beek. Een stormachtige wind zorgde ervoor dat het langs
diezelfde beek “flink stoempen” was. Gelukkig bleef het tijdens de wedstrijd wel droog, zodat
alleen de noodzakelijk in spikes verstopte voeten en benen door de modder een ander
aanzien kregen. Bij de dames stond Yvonne Boot tussen ruim 25 dames/meisjes A/Bjunioren aan de start. De overwinning in de categorie dames senioren van het circuit had
Yvonne op zak, maar in de DJA-cross liet zij nogmaals zien dat zij op dit moment de snelste
senior-dame in de cross is. Volgend jaar mag Yvonne echter in de sterkere categorie dames
35+ uitkomen. Reden te meer om dit jaar extra te genieten van haar overwinning! Toon
Heeren schreef wederom de overwinning in de categorie masters 45+ op zijn naam en
behaalde de maximumscore van 400 punten in 4 wedstrijden van het circuit. Een
opmerkelijke prestatie gezien het feit dat Toon voorgaande jaren slechts sporadisch aan de
start van een cross verscheen omdat hij geen blessures op wil lopen. Daarom laat hij het NK
cross, dat op 12 en 13 maart georganiseerd wordt in recreatiepark het Hulsbeek bij
Oldenzaal, aan zich voorbij gaan. Zo niet Richard van Oosterhout. In verband met een
hamstringblessure was zijn laatste wedstrijd de Achillescross op 10 januari, maar hij hoopt
echter nog op tijd fit te zijn voor dit Nederlands Kampioenschap. Zowel Toon Heeren als
Yvonne Boot mogen hun prijs voor de overwinning in het ARWB crosscircuit op vrijdag 4
maart ophalen bij AVO´83 waar tijdens een gezellige avond de prijzen van het circuit voor de
A-B/junioren en de masters uitgereikt worden. Ook aan de start van de DJA cross
verschenen Mark Kamphuis en René de Kok. Mark, net terug van vakantie, had deze keer
iets meer moeite met de wedstrijd en legde de afstand van 7,8 km af in 35:54. René de Kok
was met een tijd van 38:24 weer de snelste master 65+, maar ook deze keer was er geen
apart klassement voor de oudste categorie.

