
Crosstraining zaterdag 7 december 2013 
 
Wat vliegt de tijd hè? 29 juni was het dat voor de BAV recreanten voor de eerste maal een crosstraining werd gegeven. 
Het was voor iedereen afwachten hoe het zou gaan. Is er voldoende animo? Is het te doen voor recreanten? Vinden de 
deelnemers het leuk? Na afloop was het wat de trainers betreft wel duidelijk, het was een enorm succes. 56 deelnemers 
en bijzonder veel positieve reacties. 
 
En nu de herfst op zijn hoogtepunt is en de winter nadert, wordt het tijd op weer een crosstraining te gaan doen. Cross is 
echt iets voor de wintermaanden, kijk maar naar onze eigen BAV wintercup en de Sylvestercross in Soest die ieder jaar 
populairder wordt. 
 
De deelnemers van de vorige crosstraining hoef ik niets uit te leggen hoe het er aan toe gaat. Voor de mensen die het 
niet kennen: Het is afwisselend, zwaar, goed voor je conditie + kracht, maar het is vooral ontzettend leuk! Oneffen 
paden, heuveltjes en zand zijn ruimschoots aanwezig in de Soester Duinen en om het compleet te maken is er dan 
hopelijk ook modder, kou, storm en regen! 
 
De trainers zorgen wel voor een afwisselend programma, als de recreanten weer voor een grote opkomst zorgen gaan 
we met z'n allen weer een leuke training meemaken. 
 
We verzamelen op het parkeerterrein bij Groeneveld en rijden dan naar de parkeerplaats aan de 
Foekenlaan te Soest, bij Kiosk “De Lange Duinen” . Het is ongeveer een kwartiertje rijden en om te 
voorkomen dat we heel erg laat terug zijn, is het vertrek om 08.45. De training zal ongeveer een uur 
duren en na een cooling down (erg belangrijk, vooral na een crosstraining) rijden we terug. We zijn 
naar verwachting rond 10.45 terug bij Groeneveld. 
Voor de lopers die een crosstraining niet leuk vinden of om andere redenen niet mee willen/kunnen 
doen is er een gewone training om 9 uur bij Groeneveld. 
 

Tot 7 december! 

 

De trainers. 


