
St. George cross te Spierdijk 

Zondag 12 december vliegt de hele meeuwen kolonie naar West-Friesland, waar in Spierdijk de St. 

George cross georganiseerd wordt. Wat zijn we blij dat deze cross gewoon doorgaat!  

Eerst een stukje achtergrond informatie over deze cross. Hiervoor heb ik even aangeklopt bij mijn 

vader, Nico, die opgegroeid is in Spierdijk. We lopen zelfs met de cross nog langs het huis waar hij 

gewoond heeft in de Wogmeer en waar mijn opa en oma vroeger een bollenbedrijf hadden. Waarom 

heet de cross eigenlijk St George cross? Nou de kerk in Spierdijk is vernoemd naar een Heilige namelijk 

de heilige Georgius ook wel Sint Sjors of Joris genaamd. Er gaat een legende over deze heilige die jullie 

allemaal wel kennen. St. Georgius heeft in het jaar 303 namelijk een draak verslagen met zijn lans. Een 

stadje in het huidige Turkije werd al tijden geteisterd door deze draak. Op de kerk van Spierdijk zie je 

een afbeelding van St Georgius en de draak, ook wel St. Sjors en de draak of Joris en de draak (ja van 

de Efteling). Alle verenigingen in Spierdijk hebben ook de naam van St. George. De voetbal, de handbal, 

de tennisvereniging en zo ook de atletiek. Wat ons brengt bij de wedstrijd van vandaag! 

 

 

 

Maar 25 meeuwen reisden af naar Spierdijk dus er konden flink wat punten gepakt worden! Na de 

start renden we het dorp uit en gingen we een weiland in. Door de regen de afgelopen dagen was het 

weiland veranderd in een modderpoel. De kunst was om een beetje dicht langs de kant te lopen dan 

liep je op het gras, waarbij je weer moest uitkijken dat je niet uitgleed. Dan kon je namelijk zomaar in 

de sloot belanden! Dit was echt het aller slechtste stuk van de wedstrijd. Het viel dan ook tegen dat 

we dit stuk op de terugweg weer moesten passeren.  De race ging daarna verder over een soort dijkje 

waarbij je achter elkaar moest lopen, toen een stuk verharde weg waar je weer flink wat tempo kon 

maken. Vervolgens weer een weiland door en daarna dus nogmaals dat blubberige weiland.  

Na de cross was iedereen snel vertrokken, vandaar dat ik als verslaggever niet veel spannende verhalen 

kon vinden over deze wedstrijd. Bij de mannen was het voor Joost Zaunbrecher wel duidelijk dat hij 

ging winnen. Tweede werd Robin Kras die heel blij was dat hij Jeroen Lautenschutz voor kon blijven. 

Jeroen werd derde. Bij de dames wint Petra Lautenschutz ook deze wedstrijd. Sportief als ze is, vangt 

ze wel Sandra Butter op die uitglijdt in de modder, maar evengoed een tweede plek pakt. Gina van 

Riesen wordt derde. Zij hoopt volgende week op het asfalt weer lekkerder te lopen. Arno van Ballegooij 



werd gemist, maar die bleek ’s ochtends vroeg al een 

rondje gelopen te hebben over het asfalt. Hij durfde de 

blubber niet aan. Ook Margriet Sta van Uitert liep sterk 

en kon Yvonne Bond en ondergetekende voorblijven. 

Punten scoorde ook Reinier Stijvers. Dat lopen door de 

modder gaat hem goed af en hij finishte totaal als 

zevende. Hein Kroon vond het een zware wedstrijd en 

ook Cees Groot moest wat gas terug nemen. Theo Mossel 

houdt erg van het crossen maar kwam wel misselijk over 

de finish. Toch wel erg diep gegaan om Greetje Veerman 

voor te blijven. Het lopen door de modder zorgde voor 

flink wat glijpartijen. Elsa Lautenschutz, Gina van Riesen, 

Henk Overeem en ik ben er vast nog iemand vergeten, 

gleden onderuit. Bij Ton Mosch schoot het zelfs in zijn lies 

en hij moest uitstappen. Zonde, want hij was net weer zo 

lekker aan het lopen.  

Volgende week weer een asfaltloopje, sommigen vinden 

dat veel leuker, anderen weer niet. We zijn in ieder geval 

weer lekker bezig geweest op deze troosteloze, 

regenachtige zondagochtend. En nu lekker in de bank de 

Formule 1 bekijken! 

Tot volgende week, groetjes Afke Collet 


