
44e ACHILLES-CROSS. Durf jij het aan? 

 
ARV Achilles uit Etten-Leur organiseert op zondag 22 februari de jaarlijkse Achilles-cross.  Er ligt in de 

Kogelvanger een uitdagend parcours voor pupillen, junioren, senioren en masters.  

 
Iedereen binnen en buiten de club is welkom deel te nemen aan onderstaand programma. Deze 

wedstrijd is tevens de finale voor de ARWB crosscompetitie (regio 12). Toelichting hierover op 

volgende pagina.  
  

Wedstrijdprogramma Pupillen en C/D junioren 
11.00 uur C-junioren (meisjes)  2.200 meter 

  C-junioren (jongens)  3.000 meter 

  D-junioren (meisjes)  1.650 meter 

  D-junioren (jongens)  2.200 meter 

 
Ca 11.45 uur Mini pupillen      550 meter 

  Pupillen   1.100 meter 

  A-pupillen (jongens)  1.650 meter 

Ca 12.30 uur Prijsuitreiking ARWB klassement jeugd 

 

Wedstrijdprogramma A/B junioren/Senioren/Masters/Trim 
13.00 uur B-junioren (meisjes)  3.635 meter 

  A-junioren (meisjes)  4.810 meter 

  Vrouwen Senioren  4.810 meter 

  Vrouwen Masters 35, 45, 55 4.810 meter 

  Vrouwen Trim (naar keuze) 2.460 – 4.810 meter 

Ca 13.35 uur    Prijsuitreiking vrouwen 

 

13.30 uur B-junioren (jongens)  4.810 meter 

  A-junioren (jongens)  5.985 meter 

  Mannen Masters 45, 55 7.160 meter 

  Mannen Senioren  8.335 meter 

  Mannen Masters 35  8.335 meter 

  Mannen Trim (naar keuze) 2.460 – 4.810 meter 

Ca 14.30 uur   Prijsuitreiking mannen 

  

 

Parkoers in het bos/wei gebied 'De Kogelvanger' aan de Zandspui tussen Etten-Leur en Rijsbergen. 

Rijksweg A58 Breda-Roosendaal v.v. Afrit 18  r.a . Stoplichten l.a. Rotonde l.a. richting 

Rijsbergen(Couperuslaan). Borden naar parkoers volgen.  

Bij komst uit de richting Roosendaal neemt u afslag 18 en gaat dan linksaf. Bij de stoplichten pakt u de 

route op zoals hierboven beschreven. 

 

 

Inschrijfgeld  Bij voor-inschrijven Bij na-inschrijven 

A/B junioren  € 1.50   € 2.50 

Senioren, Veteranen € 2,50   € 3,50 

Prestatielopers  Gratis (ja, echt!) € 3.50 

A/B/C/D pupillen Gratis (ja, echt!) Gratis (ja, echt!) 

C/D junioren   Gratis (ja, echt!) Gratis (ja, echt!) 

 

 

 
Adres/Info ARV Achilles, Postbus 561, 4870 AN Etten-Leur  076- 5014537  

  E-mailadres wedstrijdsecretariaat: CROSS@ARVACHILLES.NL 

 

Voor de meest actuele informatie en uitslagen kunt u terecht op onze website www.arvachilles.nl. 

INSCHRIJVEN tot uiterlijk 17 februari 

via de Achilles website 

(www.arvachilles.nl)  

Na-inschrijving  kan ter plaatse, tot 

uiterlijk 30 minuten voor de start. 

 

http://www.arvachilles.nl/
http://www.arvachilles.nl)/


Toelichting deelname voor pupillen en C/D junioren: 

Deze wedstrijd is tevens de finale voor de ARWB crosscompetitie (regio 12). De daarbij behorende 

prijsuitreiking vraagt behoorlijk tijd. Er blijft helaas geen ruimte over voor een prijsuitreiking aan de 

nummers 1, 2 en 3 per categorie. Atleten van verenigingen buiten Regio 12 zijn uitgenodigd deel te 

nemen. Zij worden wel in de uitslag opgenomen, maar ontvangen geen prijs indien zij eindigen op de 

een van de ereplaatsen. Dit omdat we anders tot ver in de middag bezig zijn met prijsuitreikingen.  

Om het leed te verzachten mogen atleten uit deze categorieën GRATIS meedoen. Schrijf dus in en 

kom door het bos rennen nu het nog kan! Het baanseizoen wacht ook weer op jullie en wie weet 

maakt deze cross je net sterk genoeg om op de baan tot grote prestaties te komen.   


