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waarna Van der Horst het startschot gaf voor 
de jeugdcross die in tal van leeftijdsklassen 

garant stond voor veel hardlooplezier. en 
onderdeel dat laat zien hoe de hardloopsport 
zich ontwikkeld, gezien de vele aanmeldin-
gen in de diverse categorieën.
 
prEStAtIE- EN trIMLoop Zo’n 150 deelne-
mers, vrouwen en mannen, gingen van start 
voor 8,8 km lange prestatieloop. Een cross 
niet alleen voor wedstrijdlopers, maar ook 
voor crossers zonder wedstrijdlicentie. Het 
door de regenval zwaar geteisterde parcours 
liet ook deze atleten niet onberoerd wat in de 
gelopen duidelijk te zien was. Winnaar bij de 
heren werd net als vorig jaar Milco Driessen 
uit Almere: ,,Ten opzichte van afgelopen jaar 
best wel een lastig en zwaar parcours. Scha-
kelen, keren en nog eens schakelen maakten 
het extra vermoeiend. Ik heb deze cross in 
mijn programma opgenomen ter voorberei-
ding op de marathon van Barcelona waaraan 
ik in maart deelneem. Een prima conditie-
training die ik naar alle waarschijnlijkheid 
ook in 2017 deel laat uitmaken van mijn 
oefenprogramma. Wat een geweldige sfeer 
en een goede organisatie.” Bij de vrouwen 
was het Sandra van Doorn die als eerste over 
de meet kwam. 

Veel recreanten stonden ook dit jaar 
weer aan de start van de trimloop waar op 
diverse afstanden kon worden ingezet (2,2, 
4,4, 6,6 of 8,8 km). Ondanks dat er werd afge-
zien, bereikte iedereen op zijn eigen wijze de 
finish en kon trots terugblikken op geleverde 
prestaties.
 
De Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse 
Bergcross, een kuitenbijter eerste klas die 
zeker ook in 2017 op de atletiekkalender zal 
staan. 

Zwaar parcours door de vele regenval

De Klaverblad 
Verzekeringen 
Amersfoortse Bergcross 
kende in het vijfde 
lustrum een record 
aantal deelnemers en 
blonk ook nu weer uit in 
de professionele manier 
van uitvoering en 
organisatie.

Huub van Aerssen

De 25e editie van de Kla-
verblad Verzekeringen 
Amersfoortse Bergcross 

mocht ook dit jaar weer in alle opzichten als 
geslaagd worden genoemd. Wederom was 
het organisatiecomité van atletiekvereniging 
AV Altis onder leiding van ‘loopgoeroe’ Ron 
van Megen er in geslaagd om de deelne-
mers te laten genieten van een topcross, die 
al decennia in de volksmond bekend staat 
als de enige en echte kuitenbijter. Een kui-
tenbijter vanwege de hoogteverschillen en 
de talloze bochten. Van Megen: ,,We zijn er in 
geslaagd om het aantal deelnemers van 2015 
te overtreffen, wat aangeeft dat dit loop-
spektakel erg in trek is. De verplaatsing van 
maart naar januari heeft het beoogde effect 
opgeleverd, naar alle waarschijnlijkheid 
houden we dat zo.”
 
GoED DoEL Deze jubileumeditie was voor de 
gelegenheid in een ander jasje gestoken. Niet 
dat er wijzigingen waren met betrekking 
tot de uitvoering of het parcours, maar er 
werd onder andere aandacht besteed aan het 
goede doel. Dat goede doel was de ‘Stichting 
Kansarmen Sri Lanka’ (SKSL), een project 
waarbij het realiseren van schoon drink-
water en veilige toiletten op basisscholen 
in Sri Lanka centraal staat. Voorzitter van 
de Stichting Kansarmen Sri Lanka, Jan van 
der Steen, ontving uit handen van AV Altis 
voorzitter Hubert Fermina een cheque van 
in totaal zo’n 800 euro. ,,We zijn als Stichting 
bijzonder verheugd met deze bijdrage die in 
zijn geheel zal worden bestemd voor sanitai-
re voorzieningen op één van de basisscholen 
in dit in 2004 door de Tsunami getroffen 
gebied. Dank aan allen die aan dit initiatief 
hebben bijgedragen”, aldus de zichtbaar ge-
emotioneerde en oprecht verheugde Jan van 
der Steen.
 
JEUGDCroSS Voor aanvang van de jeugd-
cross werd aan Ties van der Horst (stond 
aan de basis van de eerste Bergcross) door 
Hubert Fermina een bloemetje overhandigd, 

 p Wilco Driessen uit Almere (links) prolongeerde zijn titel bij de prestatieloop voor mannen senioren.

 p De Bergcross bleek populair bij jonge sportievelingen. 

 p AV Altis voorzitter Hubert Fermina overhandigd aan voorzitter SKSL een cheque voor het beoogde 
goede doel.
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