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De laatste spannende dagen voor de 
start van de 55ste Abdijcross, in het 
weekend van 18, 19 en 20 januari 2019 
in Kerkrade, zijn aangebroken. De wed-
strijdorganisatie draait op volle toeren 
om alles op tijd klaar te krijgen voor dit 
crossevenement. Na Tilburg, Amsterdam 
en Soest de vierde cross binnen het Nati-
onaal Crosscircuit.

Sterk deelnemersveld lange cross 
mannen
De organisatie doet er alles aan om een kwalitatief 
hoogstaand deelnemersveld aan de start te krijgen. 
Met ruim tien nationaliteiten, waarbij het accent vooral 
ligt op Euopese atleten, is bij de mannen lange cross 
een spannende strijd te verwachten. Tot de favorieten 
behoren de Spanjaard Chakib Lachgar, winnaar van 
de laatste editie, de Zweed David Nilsson, winnaar van 
2017, de Duitser Samuel Fitwi en de nationale toppers 
Khalid Choukoud, Michel Butter en Edwin de Vries.
Bij de vrouwen op de lange cross is de winnares van 
2018 Sylvia Medugu uit Zweden wederom favoriet. Zij 
krijgt concurrentie van de Duitse Laura Hottenrott en 
Britt Ummels.

Zoals bekend start het crossevenement vrijdagavond 
om 19.00 uur met een Ladies Night Fun Run. Zaterdag 
om 13.00 uur starten de deelnemers aan de Eurode Trail 
Runs over 10,5 en 21 km en tevens zijn op dat moment 
de lopen voor alle pupillencategorieën. De zondag 
begint traditiegetrouw met de Movare-kidsruns vanaf 

9.30 uur, gevolgd door twee IBA G-lopen en de Rabo-
bank scholierenloop voor leerlingen van het voorgezet 
onderwijs. Het voorprogramma wordt om 10.45 uur 
afgesloten met de business/recreantenloop over 5,2 
km. Vanaf 11.30 uur begint het hoofdprogramma met 
jeugdlopen en om 13.00 uur de lange cross voor man-
nen, gevolgd door de lange cross voor vrouwen. Met 
twee korte crossen voor mannen en vrouwen vanaf 
15.45 uur wordt deze editie van de Abdijcross afgeslo-
ten. Voor meer informatie over het deelnemersveld, 
kijk op de website www.abdijcross.nl.

Na-inschrijven on-line
Nu de officiële termijn van voorinschrijven op zondag 
13 januari is gesloten, kan nog tot donderdag 17 janu-
ari tot 20.00 uur on-line worden na-ingeschreven via 
www.inschrijven.nl. Extra inschrijfkosten 2,50 euro. Op 
de wedstrijddag is tot een uur voor de start nog be-
perkt na-inschrijven mogelijk.
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Bezoek de Abdijcross
Zelf geen deelnemer, kom dan de lopers en loopsters 
aanmoedigen en ontmoet vrienden en kennissen. De 
deelnemers zullen dat leuk vinden en het zorgt voor 
een gezellige sfeer rondom het parcours en het ge-
bied rond de start en finish op het middenterrein van 
Rolduc.
 

 

Parkeren/verkeer
Een deel van de Roderlandbaan bij Rolduc, vanaf de 
Nieuwstraat tot de tweede rotonde richting Chèvre-
mont wordt afgesloten. De Roderlandbaan wordt 
gebruikt als parkeerplaats voor de personenauto’s van 
de deelnemers en bezoekers. De aanleg van de buiten-
ring in Zuid-Limburg is nagenoeg gereed. Op sommige 
plekken kan men de borden Abdij Rolduc volgen. De 
deelnemers en bezoekers kunnen het beste de Roder-
landbaan inrijden via de Nieuwstraat, rotonde bij 
EBC-gebouw.
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