Atleet…..maakt indruk in eerste editie Dijkencross Pannerden
Door Benno Stevering
PANNERDEN – In de eerste editie van de Dijkencross Pannerden – gewonnen door ….- begon de strijd
tegen de elementen tussen de regionale favorieten. Belangrijkste signalering: ….kwam snel alleen te
lopen.
Atleet na eerste editie favoriet voor strijd in de Dijkencrosscompetitie.
…toonde zich de sterkste en rapste uit een kopgroep van een vijftal lopers met ook de
topatleet….Dedit eerste editie in Pannerden kenmerkte zich door elkaar uit te testen. Dankzij een
uitgekiende aanval in de finale slotkilometers won de Liemers atleet…..
De eerste editie van de Dijkencross omspande eigenlijk twee wedstrijden. De atleet …won de eerste
editie door een welgemikte aanval in de slotfase. Hij toonde zich de sterkste en slimste uit de
kopgroep van 6 lopers met ook de rappe …..
Achter deze vluchters was een tweede wedstrijd: het gevecht tussen de klassementslopers. Al vroeg
op de dijk richting Aerdt trok de atleet…. ten aanval om zijn mindere optreden in de afgelopen
wedstrijden wat draaglijker te maken.
De aanwezige snelle atleten wil het publiek spektakel bieden. ‘’We moeten ons bewust blijven
focussen en hier en daar zoeken naar verbeterpunten.’’
Over zijn kansen is atleet … duidelijk: …Ik zou de Dijkencross kunnen winnen, al wordt het zeker geen
makkie.’’
De suggestie dat …in vergelijking met vorig seizoen met meer blsssures kampt, wuift van…..weg. ‘’Het
zijn er niet meer, ze zijn wel langduriger van aard. ..De concurrent…is niet altijd fit geweest, …was
even geblesseerd, ….had pech met zijn knie. Nu ligt… er lange tijd uit met zijn achillespees en
is….ziek.

…had niet de benen en de vorm om met de besten over de dijk te lopen. Hij sloot in de slotfase wel
weer aan en klom naar de ….plek. Volgende week hoopt hij beter voor de dag te komen in de
wedstrijd….
Verder viel op dat ….al snel bakzeil moest halen. De atleet van de Liemers liet zich tactisch van zijn
beste kant zien door amper energie te verspelen aan de achtervolging op …. Duidelijk is dat zijn strijd
in de achtervolging zeker gevoeld zal worden. De strijd tegen de elementen in Pannerden, het was
gezien het milde weer slechts een voorbode wat nog te wachten staat. Lijkt het erop dat er nog
gelopen werd met ijspegels onder de oogleden definitief achter ons ligt.?
Achter de twee vluchters was een tweede wedstrijd: het gevecht tussen de klassementslopers. Al
vroeg in de wedstrijd trokken de atleten ten aanval om hun mindere optreden in de voorafgaande
wedstrijden wat draaglijker te maken. Ondanks de hulp van medeontvluchters……lukte het de
vluchters niet om hun zelfvertrouwen wat aan te scherpen.
…had niet de benen om met de besten aan kop in de Dijkencross mee te komen. Halverwege op de
Deukerdijk sloot hij wel weer aan en klom naar de zesde plaats. Hij hoopte vandaag in Pannerden
beter voor de dag te komen dan in de afgelopen wedstrijden.
Albert Jansen is voorzitter.

De winst in Pannerden bij de vrouwen , waarvan het een breed startveld kende, was dit keer
weggelegd voor een outsider.
Bij de mannen was er een brede groep sterke atleten te bespeuren. Dat zorgde voor een mooie
strijd.

Verder viel op dat… al snel alleen kwam te lopen en niemand hem uit de wind wilde houden. De
koploper liet zich tactisch van zijn beste kant zien door amper energie te verspelen aan de
achtervolging op ….. en … Duidelijk is dat het wegvallen van zijn vader…..dit jaar de sporen heeft
nageloten. Dikwijls kwam de Ethiopier kijken naar zijn zonen.
De strijd op de Dijk tussen Pannewrden en Aerdt was het pittigste . Enigszins vals plat. Het is de vraag
wat ons bij de strijd tegen de elementen in Pannerden nog te wachten staat.
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