
Clubcross 2018 
      door Rinus Jeroense 

 
Het 1e evenement voor het OSP-klassement 2018 werd onder winterse omstandigheden. 
De deelnemers werden getrakteerd op een snijdende oostenwind met een 
gevoelstemperatuur een eindje onder het vriespunt. Geen ideale omstandigheden dus. 
Dit was dan wellicht de reden dat de opkomst beperkt bleef tot 25 deelnemers. 
 
De start en finish was t.o.v. andere jaren aangepast aan de koude omstandigheden. 
Door enkele lopers was de lengte van het parcours “uitgepeild” op 650 meter. 
Voor de dames betekende dit met 5 ronden een afstand van 3250 m en voor de heren  
met 7 ronden een afstand van 4550 m. 
 
Gelijk na de start namen “de jonkies” het heft in handen. Robin voorop, Jil, Rien en Dianne  
daarachter. Zo liep een lang gerekt lint van lopers aan de rand van het bos lekker in het 
zonnetje met de wind in de rug om de vijver.  
Maar dan: uiteindelijk kregen de deelnemers toch die snijdende koude wind op kop. 
Het was al snel duidelijk wie in de diverse categorieën de meeste punten voor het  
OSP-klassement zou pakken. 
 
De cateraars Frein en Piet hadden weer goed hun best gedaan en de lopers lieten zich de 
warme chocolademelk en erwtensoep dan ook prima smaken. 
 
De jury kreeg assistentie van Corné die nog steeds met een vervelende blessure te kampen 
heeft. Wordt wel april was het niet zo vrolijke vooruitzicht, aldus Corné.  
 
De uitslagen: 
Dames t/m 44 jaar      Dames 45 jaar en ouder 

pl naam tijd  pl naam tijd 

1e Jil Geluk 14.05  1e Dianne van Eekelen 15.25 

2e Anouk Kerstens  14.40  2e Angelique van Schilt 16.55 

3e Ingrid Broekhuis 20.15  3e Diana Schats 19.40 

    4e Petra Kuipers 20.15 

    5e Bep Tielemans 20.30 

 
Heren t/m 49 jaar     Heren 50 jaar en ouder 

 
 

pl naam tijd  pl naam tijd 

1e Robin Jonkers 19.07  1e Rien van Vossen 20.15 

2e Marco Kruf 21.10  2e René Aalbrechtse 21.10 

3e Marcel Goudzwaard 22.40  3e Perry 22.20 

4e Dennis v.d. Kroon 23.20  4e Ad van Eekelen 22.45 

5e Vanya Lock 25.00  5e Peter Simons 23.00 

    6e Herman van Oost 23.05 

    7e Toon Huijbregts 23.25 

    8e Anton Suikerbuik 23.30 

    9e Ronald Schats 23.50 

    10e Harold Verstraeten 23.52 

    11e Kees Stroo 26.30 

    12e Ton van Oevelen 26.50 


