
Beeckestijncross voldoet mede door regen aan alle eisen

Bersee snelt in
Àtl€tiek * De Beeckestijncross werd
zondag steeds meer een cross. De re.
genval zorgde voor modderige pa-
den en gladde stukken. Maar daar-
door was er wel sprake van een echte
cross. Lineke Kroon en Dominic BeÍ-
see sprongen uiteindelijk het beste
met de omstandighealen om.
lrlak voor de start van de wedstrij-
alafstanden gaat het steeds iets har-
der Íegenen. Het d€ert de atleten
niet want ze weten waar ze voot in-
getekend hebben. Namelijk een
cross op landgoed Beeckestijn in
Velsen-ZI,}id.

Glad

Eerder in de week waren er wel wat
zoÍgen bij de orgaoiselende yereni-
ging Suomi. Sneeuw en bevÍoren
ondergrond maakte het parcours
mogelijk onveilig. ,,Er waren atle..
ten die het parkoers hadden afge-
legd en wisten te melden dat de hel-
ling wel wat glad was geworden. Ge-
lukkig waren de vooruitzichten ver-
derop in cle week wat beter en nu is
het dus geen pÍobl€em om te star-
ten. Hetis alleen jamm€r dat het re-
gent want daardoor blijven recrean-
ten die zich normaliter na zouden
inschrijven weg", zegt Paul de Boer
nam€ns de organisatie, ilie z5o voor-
insórijvingen had. In totaal kwa-
men zondag 3or atlet€n op verschil-
lende afsanden aan de start.
Bij de vrouwen stond er geen maat
op Kroon, Na 6.4 kilometer kwam
zij in 28.14 als eerste ov€r de meet.
Na de eerste ronde koesterde ziJ al
een voorsprong op de andere loop-
sters. ,,Het ging wel lekker. Dit was
mijn eerste cross yan het circuid',
merkte ile winnares na afloop op.

,,Ik \.vist niet helemaal hoe het zou
gaan, want ik heb net de griep ge-
had. Ik was dan ook wel blij dat we
hiersamen metde mannen van start
gingen. Anders was het een sruk
zwaarder geweest", aldus de atlere
van KAVHollard, die normaliter op
de weg actief is. ,Je moer zo nu en
dan afwisselen. Ik kdjg hier alrijd
nieuwe energie van."
Achter Kroon legde Eva Cornet in
z9.z5 beslag op de tweede plaats.
Ilonka Betjes werd in 29.42 derile.
Teun Plegt was met 29.34 de snelste
man op deze afstand.

Onbedreigd
Bij de maonen leek Jim Rothweiler
zrn titel bij de Beeckesrijncross re
gaan prolongeren. Na twee van de
drie ronde[]iepde Haarlemmer on-
bedreigd aan kop, Bersee en Bram
Prins volgden op gepaste afstand.
,,Ik liet BÍam het meeste kopwerk
iloen, \4,aardoor ik redelijk fit bleef.
W€ kondenJim wel de hele tijd ziefl
lopen, I[ de derde ronde voelde ik
me nog steeds goedwaardoor ik kon
versnellen. Al was het lastig om echt
iloor te kunnen lopen, Er waren na-
tuurlijk achterblijveÍs op het par-
cours en daaÍdooÍ moest ik soms
wat slalommen. Een kilometervooÍ
de finish had ikJim te pakken", blik-
te Bersee teweden terug.

Verstand op nul
Helemaal tevreden was hij met nog
zo'n vierhonderd meter te gaan. Hij
liep weg bij Rothweiler.,,Dat laatste
sruk is relatiefrecht en ik kon door-
trekkeri. Verstand op nul en gaan.
Dat bleek dus uiteindelijk yoldoefi-
de."
Met twaalfseconden voorsprong op
Rothweiler passe€rde BeÍsee na 9.6
kilomereÍ de finish. BeÍsee klokre
36.48 tegen 36.56 van Rothweiler.
Prins werd derde in 37.3s, De snelste

Lineke Kroon dendert de heuvel af

vÍouw op de lange afstand was
Anouk Tramper in een eindtijd van
49.37.

ti.iden5 de BeeckesUncross.

,,Het is altijd ee n mooi uitdagend en
afwissel€nd parkoeÍs. Door de regen
werdhet og eens Ír1ooier. Alles wat
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de Beeckesti.illcross liep' Twee jaar

geleden was ik zesde en votig làar
rweede. Nu dus eerste'


