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Tifenn Pilot Doco, nog maar twintig lentes oud, is de 
favoriete bij de vrouwen. De Francaise studeert momen-
teel in Maastricht en is er op gebrand om in Kerkrade te 
vlammen. Veerle Dejaeghere uit België en haar landge-
note Imana Truyers zorgen voor de concurrentie, tevens 
starten twee Zweedse atletes. De Duitse Alima Reh is 
degene die momenteel in bloedvorm verkeert en zich 
een podiumplaats toedicht. Bij de korte cross mannen en 
vrouwen is de complete nationale top present.
Dat de Abdijcross continue aan de weg timmert, blijkt 
wel uit het feit dat het inmiddels uitgegroeid is tot een 
driedaags evenement. Vrijdag 13 januari is voor de eerste 

De laatste spannende dagen voor de 
start van de 53ste Abdijcross, in het 
weekend van 13, 14 en 15 januari 2017 
in Kerkrade, zijn aangebroken. De wed-
strijdorganisatie draait op volle toeren 
om alles op tijd klaar te krijgen voor dit 
crossevenement. Na Tilburg en Soest de 
derde cross binnen het nationaal cross-
circuit.

Internationaler dan ooit

De organisatie heeft er alles aan gedaan om een kwali-
tatief hoogstaand en internationaal deelnemersveld aan 
de start te krijgen. Met ruim tien nationaliteiten, waa-
rbij het accent vooral ligt op Euopese atleten, is zowel 
bij de mannen als de vrouwen een spannende race te 
verwachten. Meerdere atleten die op de startlijst staan, 
deden in december mee aan de Europese kampioen-
schappen cross in het Italiaanse Chia. 
Bij de mannen is de winnaar van 2016, de Belg Dame 
Tasama, ook nu weer in Kerkrade aanwezig. Hij moet 
onder meer afrekenen met meervoudig crosskampioen 
Khalid Choukoud. Uit Zweden komt David Nilsson, die 
zowel bij de sterk bezette veldlopen in Tilburg (4e) als 
Soest (3e) bewees uitstekend in vorm te zijn. Atleten uit 
Spanje, Frankrijk, België, Duitsland en Italië completeren 
het veld. De op papier sterkste deelnemer is echter Daw-
it Wolde uit Ethiopië die zondag nog de halve marathon 
van Egmond aan Zee won. Outsider is de man uit Burun-
di, Onesphore Nkunzimana, tweevoudig deelnemer aan 
de Olympische Spelen.
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keer de Doubdle Ladies Night fun Run, waarvoor zich nu 
al meer dan 200 dames aangemeld hebben. Op zaterdag 
14 januari is er de Eurode Trail Run over 10,5 en 21 kilo-
meter en de lopen voor de pupillen.  Zondag 15 januari 
begint het crossspektakel om 9.30 uur met de lopen voor 
leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onder-
wijs, met aansluitend de recreantenloop. Het middag-
programma vanaf 11.30 uur staat geheel in het teken 
van het nationaal crosscircuit. Voor meer informatie: 
www.abdijcross.nl.

Running café tijdens Abdijcross

In de grote eetzaal van Rolduc vindt op zaterdag 14 janu-
ari een Running café plaats, aanvang 20.00 uur. Gastheren 
zijn Sander Kleikers van L1 en oud-atleet Cor Lambregts. 
Gasten bij het thema Abdijcross zijn Sander Schutgens, 
Wilma Rusman-Zukrowski en Wim Sangen. Bij het thema 
talentontwikkeling Antoinette Stöcker, Arno Deckers en 
Geert Ruigrok en bij het thema training Louis Delahaye, 
Khalid Choukoud en Theo Joosten. De entree is vrij.

Na-inschrijven on-line

Nu de termijn van voorinschrijven op zondag 8 januari 
te gesloten, kan echter nog tot donderdag 12 januari 
om 20.00 uur on-line worden na-ingeschreven via www.
inschrijven.nl. Extra inschrijfkosten 2,50 euro. Op de 
wedstrijddag is tot een uur voor de start nog beperkt 
na-inschrijven mogelijk.

Pakeren/verkeer

Een deel van de Roderlandbaan bij Rolduc, vanaf de 
Nieuwstraat tot de tweede rotonde richting Chevremont 
wordt afgesloten. De Roderlandbaan wordt gebrui-
kt als parkeerplaats voor de personenauto’s van de 
deelnemers en bezoekers. Vanwege de aanleg van de 
buitenring in Zuid-Limburg wordt op diverse plaatsen 
het verkeer omgeleid. In de omgeving van Kerkrade is 
het van belang om de verkeersborden goed in de gaten 
te houden en de borden met K te volgen. Hou rekening 
met mogelijk enige vertraging.
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