
Limburgs Kampioenschap Cross. 
Op zondag 2 december stond voor een aantal atleten van Atletiek Maastricht het Limburgs 
Kampioenschap Cross op het wedstrijd programma. Van een aantal verschillende categorieën 
stonden er atleten aan de start voor het LK cross 2018. Het waren twee senioren atleten, twee 
master atleten, twee B Junioren, twee C Junioren, drie D Junioren en drie A Pupillen. Deze atleten 
werden door trainer Hub Tummers en Rick Paffen (ook atleet) begeleid tijdens de wedstrijd. 
 
Als eerste mocht Ricardo Floris (TalentteAM lid) zijn titel gaan verdedigen op de lange cross. Voor de 
lange cross waren het vier rondjes met een totale afstand van 7200 meter. Ricardo wilde gelijk hard 
starten en de concurrentie achter zich laten. Het parcours was modderig en er zat een stijlen heuvel 
in. Ricardo wist in een tijd van 25 min 28 sec te winnen en hierdoor heeft hij zijn titel kunnen 
verdedigen op de lange cross. 
 
Mechtild Dackus-Panhuysen en Michel Deckers deden mee aan de lange cross bij de Masters. 
Mechtild werd in een tijd van 33 min 25 sec eerste in haar categorie en is dus de nieuwe Limburgs 
Kampioene Cross 2018-2019. Michel werd tweede tijdens het Kampioenschap in een tijd van 32 min 
05 sec.  
 
De derde atleet was Rick Paffen (TalentteAM lid). Vorig jaar wist Rick het Limburgs Kampioenschap 
korte cross te winnen. Helaas heeft de wedstrijd organisatie besloten om dit jaar geen Limburgs 
Kampioenschap te koppelen aan de korte cross. De wedstrijd bestond uit drie rondes wat een totale 
afstand van 5475 meter is. Rick werd tweede met een tijd van 19 min 29 sec.  
 
Na de senioren mochten de A Pupillen. Het waren drie atleten, een meisje en twee jongens. De 
afstand voor de A Pupillen was ongeveer 1000 meter en er lagen op het parcours obstakels. Siep 
Trommelen werd in de race tweede in een tijd van 3 min 54 sec. Als tweede van Atletiek Maastricht 
kwam Koen Schiepers over de finish met een tijd van 4 min 19 sec en werd hiermee zevende. Myrthe 
de Koning stond voor de eerste keer aan de start voor een cross en werd hier heel knap vierde. 
 
Na de A Pupillen was het tijd voor de drie D Junioren. De D Junioren moesten een ronde van 2000 
meter rennen. In deze ronden zat ook de stijlen heuvel. Jules trommelen kwam als eerste van 
Atletiek Maastricht over de finish streep en werd in de wedstrijd vijfde met een tijd van 8 min 34 sec. 
Op een achtste plaats finishte Gido Geuskens in een tijd van 8 min 56 sec. De laatste D Junior was 
Emma Aarts. Emma werd tweede bij de D Junioren meisjes in een mooie tijd van 8 min 49 sec. 
 
Falco Aarts stond samen met Robin Hartmans klaar voor zijn 2000 meter bij de C Junioren. Falco wist 
met een sterke eindsprint te winnen in een tijd van 7 min 12 sec. Falco is dus Limburgs Kampioen 
2018-1019 geworden vandaag. Robin Hartmans eindigde op een mooie achtste plaats in 8 min 36 
sec. 
 
Als laatste waren de twee atlete van de B Junioren aan de beurt. Romy Krabman werd vierde en 
Brenne Caubergh vijfde. Beide hebben ze helaas net naast het podium gegrepen. Romy liep op de 
2000 meter een tijd van 9 min 17 sec en Brenne liep een tijd van 9 min 19 sec. 
 
Namens Atletiek Maastricht alle atleten proficiat met de prestaties en 
trainers en ouders bedankt voor de begeleiding. 


