AVR'90 scoort met kleine delegatie in DJA cross
Zondag 12 februari was de laatste van vijf regiocrossen. De eerste vier crossen werden
georganiseerd door Thor, Spado, AVO’83 en Achilles. Net als vorig jaar nam DJA in Zundert
de laatste regiocross voor haar rekening.
Zaterdag lag alles nog onder een laagje sneeuw, maar de sneeuwbuien in de nacht van
zaterdag op zondag gingen net aan de regio West-Brabant voorbij. En de temperatuur
zondag was precies hoog genoeg om de sneeuw die er lag volledig te doen smelten. Wel
was met name langs de beek de ondergrond bevroren waardoor er op diverse plaatsen
behoorlijk modderige stukken doorploegd moesten worden. Al bij al was het parcours toch
een stuk beter te belopen dan vorig jaar. Als eerste AVR’90-lid startte Yvonne Boot bij de
dames voor haar 4 rondes van elk 1500 m. De gehele wedstrijd liep Yvonne op een 3e
positie met in haar rug Wendy Deijkers van AVS’90. Dat bleef zo tot aan de laatste hobbel
vlak voor de finish. Met haar korte en snelle pas won Yvonne het van Wendy die met een
veel langere pas toch niet meer de macht had om Yvonne te verslaan. De derde plaats van
Yvonne met een tijd van 27:27 was goed voor de overwinning in de categorie dames 35+.
Daarna was het de beurt aan de heren/masters. En weer was het Rolino Dircken die daarbij
een knappe wedstrijd liep. Niet gehinderd door atleten vlak voor hem, noch vlak achter hem
kon hij een ontspannen wedstrijd lopen. Na 7(!) rondes (10.580 m.) werd een 5e plaats
binnen gehaald in 42:25. Ook een erg goed gevoel had John Lewis Garcia na de wedstrijd.
Alleen jammer dat de deelname toch wel erg matig was, waardoor 3 categorieën (masters
45+, masters 55+ en master 65+ ) tot één categorie werden samengevoegd in de uitslag.
Maar met zijn tijd van 34:32 was John Lewis wel de snelste master 55+. Als oudste
deelnemer sloot René de Kok als enige master 65+ de rij met 38:32.
De prijsuitreiking van het ARWB-circuit vindt plaats op vrijdagavond 3 maart in de kantine
van AVO’83 in Oudenbosch. Prijswinnaars ontvangen (via de vereniging) een uitnodiging
voor de prijsuitreiking.

