Eindklassement Dijkencrosscompetitie Pannerden nadert ontknoping
Door Benno Stevering
PANNERDEN – Het eindklassement in de Dijkencrosscompetitie van Pannerden nadert haar
ontknoping. Komende zondag wordt de vierde en afsluitende wedstrijd in het kader van de 39e
competitie gehouden, waarna de prijzen worden verdeeld. Men gaat hierbij uit van de drie beste
tijden bij elkaar geteld van de vier. Tot nu toe staat John Loke uit Dieren bovenaan. Het verschil in
zijn voordeel op zijn plaatsgenoot Wim Ritsma is slechts zeven tellen. Hier kan dus nog van alles
gebeuren. Nicole Wijnschenk uit het Duitse Huthum heeft de beste papieren voor de eindzege.
Aukje van Egteren uit Zelhem die echter in een andere categorie uitkomt volgt overall op de tweede
plek op vijf minuten, gevolgd door Lisette Dijkman uit Didam. Jeroen van Daalen uit Duiven staat
bovenaan met drie beste tijden op de vijf kilometer. Jeugdloper Rijk Nabuurs uit Zevenaar heeft een
verschil van dertig tellen goed te maken om overall Van Daalen te onttronen. Pim van Sadelhoff uit
Duiven staat in het tussenklassement op de derde plek. Veertig plusser Anja van Eldik uit Slijk-Ewijk
heeft op de vijf kilometer bij de vrouwen nog een ruime voorsprong op Monique van der Goes uit
Herveld. Daan Reintjes uit Oud-Zevenaar liep in de tweede editie de beste tijd op de tien kilometer
met 32 minuten. Eline de Jong uit Didam liep naar een snelste tijd in de competitie bij de vrouwen
van 38.19 minuten. Brigit Willemse uit Zevenaar zette de tweede tijd neer van 44.01 minuten,
gevolgd op vijf tellen door Famke Heijnst uit Spijk. Op de 5,3 kilometer was het Frank Futselaar uit
Arnhem die de snelste tijd overall neerzette met 16 minuten en 27 seconden. Met een tijd van 19.43
minuten was het Sandra de Jonge uit Roozendaal die het rapste was op de vijf kilometer. Annemiek
Keijer uit Arnhem kwam tot een tijd van 20.08 minuten. Klassementsloopster Floortje Gierman
noteerde 20.28 minuten. Maar ook Edwin Wissema (Didam) en Frank Reintjes (Oud-Zevenaar),
Kirsten van Embden (Elten) deden goede zaken in Pannerden. Lof voor de oudste lopers onder de
Dijkencrosscompetitie, Tonny Schiphorst (Beek), Johan Schrader (Spankeren), Wim Grob (Pannerden)
en Willy Gunsing (Zevenaar). Voorzitter Albert Janssen kijkt met het Dijkencrosscomite positief naar
komende zondag uit. De sfeer in Pannerden is opperbest. Met de kerst kreeg iedere deelnemer een
mooie kerstmuts en met oudejaarsdag was er voor een ieder een overheerlijke oliebol. Na evaluatie
kan de Dijkencross zich opmaken voor de 50e jubileumeditie eind van het jaar.
Tussenklassement Dijkencross Pannerden, drie beste tijden bijelkaar geteld: 1. John Loke (Dieren), 2.
Wim Ritsma (Dieren), 3. Geert Bruns (Loo). Vrouwen 10 kilometer: 1. Nicole Wijnschenk (Huthum-Dld), 2.
Aukje van Egteren (Zelhem), 3. Lisette Dijkman (Didam). 5 kilometer Mannen Overall: 1. Jeroen van
Daalen (Duiven), 2. Rijk Nabuurs (Zevenaar), 3. Pim van Sadelhoff (Duiven). 5 kilometer Vrouwen: 1. Anja
van Eldik (Slijk-Ewijk), 2. Monique van der Goes (Herveld), 3. Marloes van Daalen (Arnhem).

