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De laatste voorbereidingen voor de start 
van de 55ste Abdijcross, in het week-
end van 18, 19 en 20 januari 2019 in 
Kerkrade-Rolduc, bevinden zich in de 
eindfase. De wedstrijdorganisatie doet 
er alles aan om het crossevenement tot 
een succes te maken. Het is de vierde 
wedstrijd van het Nationaal Crosscircuit. 
Tevens heeft de Abdijcross opnieuw 
een Europese erkenning gekregen en is 
daarmee een EAA-permit meeting.

Doubdle Ladies Night Fun Run
De Doubdle Ladies Night Fun Run staat vrijdagavond 18 
januari voor de derde keer op het programma, aanvang 
19.00 uur. Het is een sportieve uitdaging voor alle vrou-

wen om in het donker 
met vriendinnen of 
kennissen door het 
bosquet van Rolduc te 
lopen of te wandelen. 
Het moet vooral fun 
worden. Het parcours 
is ten opzichte van 
de vorige edities iets 

gewijzigd. De steile helling is uit het parcours gehaald. 
De loopsters lopen nu een groot gedeelte buitenom het 
mooie complex van Rolduc, waarvan een gedeelte op 
een geasfalteerde weg. Er kan gekozen worden uit de 
afstanden 3,2 of 4,8 of 6,4 km, oftewel 2, 3 of 4 ronden. 
Verder is het de bedoeling dat de deelneemsters een 
verlichting dragen. Elke deelneemster ontvangt bij het 
afhalen van het startnummer een lampje. Verder zijn 
er prijzen voor de drie mooist verlichte deelneemsters. 
Na afloop is er nog een afterparty met een DJ te Rolduc 
waar deze prijzen worden uitgereikt.
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Programma: 
Behalve de Eurode Trail Run op zaterdag 19 januari, zijn 
op die zaterdag vanaf 13.00 uur de starts van alle pupil-
lengroepen. Zondag 20 januari begint traditiegetrouw 
met de MOVARE Abdij-kidscrossen vanaf 9.30 uur. Om 
10.30 uur zijn twee G-lopen voor jongens en meisjes 
met een beperking. De Rabobank scholierenloop voor 
leerlingen van het voortgezet onderwijs over 3 km start 
om 10.45 uur gelijktijdig met de recreantenloop/busi-
nessloop over 5,2 km. Vanaf 11.30 uur start het wed-
strijdprogramma van de Atletiekunie, onderdeel van 
het Nationaal Crosscircuit. De start van de lange cross 
mannen over 10,5 km is om 13.00 uur, gevolgd door de 
lange cross vrouwen over 7,4 km. De Abdijcross wordt 
afgesloten met de korte cross voor vrouwen en mannen 
vanaf 15.45 uur over 2,6 km. Voor alle bijzonderheden 
en verdere informaties over alle wedstrijdlopen, kijk op 
de website www.abdijcross.nl. De termijn van de voorin-
schrijvingen sluit op uiterlijk 13 januari. Na-inschrijven is 
beperkt mogelijk.

Parcours Eurode Trail Run
Het parcours van de korte trail is uitgezet in de bosrijke 
omgeving van Rolduc en de twee voormalige mijnge-
bieden Berenbos en Carisborg. De korte trail is 10,5 km 
en de lange trail 21 km. De deelnemers aan de lange 
trail lopen na Carisborg richting Kaffeberg naar Graven-
rode en de Groene Long met kasteel Erenstein. Via de 
Kaffeberg, Carisborg en Berenbos gaat het daarna naar 
Rolduc. Beide trails starten zaterdag 19 januari gezamen-
lijk op het sportveld van Rolduc om 13.00 uur.
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