
DES Dieprijtcross 13 maart 2022 
Recreatiepark ter Spegelt Eersel 
 

 
 
Organisatie:   av DES Eersel 
Locatie:  Recreatiepark ter Spegelt Postelseweg 88, 5521 RD Eersel 
Parcours: Bos en gras  
 
 
Programma           
10:00    Trimloop voor recreanten          1, 2, 3, 4 of 5 grote ronden   
        1,9 t/m 9,5 km  
             
11:00   Mannen senioren   5 grote ronden, 9,4 km 

Mannen masters    4 grote ronden, 7,5 km 
Vrouwen senioren   4 grote ronden, 7,5 km 
Vrouwen masters    4 grote ronden, 7,5 km 

   Mannen U20    4 grote ronden, 7,5 km  
   Vrouwen U20    3 grote ronden, 5,6 km  
   Mannen U18    3 grote ronden, 5,6 km 
   Vrouwen U18    2 grote ronden, 3,8 km 

 
 
  



12:10   Korte cross mannen   2 middel ronden, 2,9 km 
   Korte cross vrouwen   2 middel ronden, 2,9 km    
           
 
12:30   Jongens junioren C   2 middel ronden, 2,9 km 
   Meisjes junioren C   2 middel ronden, 2,9 km 
 

12:50 Jongens junioren D   1 middel ronde 1,5 km           
                              Meisjes junioren D   1 middel ronde 1,5 km 

 
13:00   Jongens pupillen mini  2 kleine ronden, 0,8 km  

Meisjes pupillen mini   2 kleine ronden, 0,8 km 
   Jongens pupillen C   2 kleine ronden, 0,8 km 
   Meisjes pupillen C   2 kleine ronden, 0,8 km 
 
13:05   Jongens pupillen B   2 kleine ronden, 0,8 km 

Meisjes pupillen B   2 kleine ronden, 0,8 km 
 
13:15   Jongens pupillen A   1 middel ronde, 1,5 km  
 
13:25   Meisjes pupillen A   1 middel ronde, 1,5 km 
 
             
Eremetaal voor de eerste 3 deelnemers van elke wedstrijdcategorie. 
 
Na elke wedstrijd is de prijsuitreiking zo snel mogelijk nadat de laatste loper is gefinisht. 
Prijzen die niet persoonlijk bij de prijsuitreiking worden afgehaald komen te vervallen.  
 
Voor alle recreanten, senioren en masters geldt dat tegen inlevering van het 
startnummer Erwtensoep, koffie of thee kan worden verkregen. 
 
Inschrijven 
Voorinschrijving Uiterlijk donderdag 10 maart via www.inschrijven.nl  
Na-inschrijving is in tegenstelling tot voorgaande edities niet mogelijk op de dag zelf bij 
het wedstrijdsecretariaat. 

 

Inschrijfkosten     voorinschrijving  na-inschrijving 
Trimloop t/m 15 jaar:     € 3,50    € 5,00 
Trimloop 16 jaar en ouder:     € 6,00    € 8,00 
Wedstrijd pupillen, junioren U18 en U20  € 3,50    € 5,00 
Wedstrijd senioren en masters:    € 6,00    € 8,00 
 
Voorinschrijvingen worden automatisch geïncasseerd.  
 
Uitslagen op www.uitslagen.nl  
 
Let op: De start/finish is in tegenstelling tot vorige edities niet op de camping 
maar bij het parkeerterrein van restaurant de Keizer tegenover Recreatiepark 
ter Spegelt. Het wedstrijdsecretariaat is net als voorgaande edities gevestigd 
aan de Postelseweg 88 tegenover het parkeerterrein.  
 
Algemeen Deelname op eigen risico. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen 
kunnen er aanvullende Corona eisen worden gesteld voor deelnemers en/of publiek. Deze 
maatregelen zullen bekend worden gemaakt op www.avdes.nl.  
 



Verwarmde kleedruimte is aanwezig. 
 
Meer info Twan van der Heijden 06-53546354 of wedstrijden.avdes@gmail.com  
 
Parkeren  
Parkeren kan op het parkeerterrein van Recreatiepark ter Spegelt Postelseweg 88, 5521 
RD Eersel. 
 
 

                       
 

     
                                                       

 


