
Parcours in het bos 

Bikkelen 

Niet vies van beetje blubber 

 

 

 

 

De 17e Passaat Cross in Papendrecht  

Zaterdag 3 november 2018 

Spikes 



Zaterdag 3 november 2018 bij atletiekvereniging Passaat: 

de 17e AV Passaat Cross.  
 

Deze cross is onderdeel van de  
Pupillen- en juniorencrosscompetitie regio Dordrecht. 

 
Start en finish is op de atletiekbaan aan de  

Andoornlaan 38, 3355 LC Papendrecht.  
Prachtig parcours door het bosrijke Oostpolderpark. 

 
Voldoende gratis parkeermogelijkheden. 

Ruime kleed - en douchegelegenheid aanwezig. 
 
Prijzen 
Voor de eerste drie dames en heren van de A en B junioren, 
senioren en de masters zijn er prijzen in natura. 
 
Inschrijven 
Voorinschrijven t/m 1 november via www.inschrijven.nl 
Na-inschrijven tot een half uur voor aanvang wedstrijd. 
Voorinschrijving: pupillen € 2,00, overigen € 4,00 
Na-inschrijving: pupillen € 2,50, overigen € 5,00 
 
Informatie 
Els Verberkmoes,  
tel: 078-6150417 en inschrijven@avpassaat.nl 
 
www.avpassaat.nl 
 
Deelname is geheel voor eigen risico en verantwoording. 

Programma 
 
11:00 uur  Mini pupillen jongens en meisjes 
11:10 uur  C pupillen jongens en meisjes 
11:20 uur  B pupillen jongens en meisjes 
11.30 uur  *A pupillen jongens 1e jaars 
11.40 uur  *A pupillen jongens 2e jaars 
11.50 uur  *A pupillen meisjes 1e jaars 
12.00 uur  *A pupillen meisjes 2e jaars 
12:10 uur  D junioren meisjes 
12:20 uur  D junioren jongens 
12:20 uur  C junioren meisjes 
12.40 uur  C junioren jongens 

13:30 uur  Korte Cross (wedstrijd en recreatie) 
  B+ A junioren 
  Senioren + masters  
  (1 klasse dames, 1 klasse heren) 
 
14:00 uur  Lange Cross (wedstrijd en recreatie) 
  B + A junioren jongens 
  Dames senioren + masters 
  Heren senioren 
  Heren masters 35+/45+/55+/65+ 

 
 

800 meter 
800 meter 

1.000 meter 
1.200 meter 
1.200 meter 
1.200 meter 
1.200 meter 
1.600 meter 
1.600 meter 
2.000 meter 
2.500 meter 

3.000 meter 
 
 
 
 

6.000 meter 
6.000 meter 
8.000 meter 
8.000 meter 

Bij een klein deelnemersveld kunnen alle wedstrijden maximaal 
een half uur worden vervroegd 

NB. *A pupillen kunnen worden samengevoegd en starten in dat geval 
om 11.30 uur (jongens en meisjes apart). 


