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Vrouwen goed op 3e senioren competitie
Geplaatst door timothy op 05 Jun 2007 - 09:10

[mg2:11170 class=right]De 3e competitie wedstrijd voor senioren is weer achter de rug. Wijchen stond weer aan de
start met 2 goed gevulde competitie teams. De vouwen hadden serieus zicht op een plaats in de finale en moesten
dus vol aan de bak. De Mannen probeerde ook nog zo hoog mogelijk te eindigen.

Bij de vrouwen was het vooral de sfeer in het team en de mentaliteit die er voor zorgde dat de vrouwen voor de 3e
keer op rij goed presteerde. Meerkampster Femke van Loendersloot was de enige die podiumplaatsen wist te
behalen. Ze werd met 5.17m tweede bij het verspringen en met een tijd van 26.25sec (2e tijd ooit gelopen door een
Wijchense atlete) eveneens 2e bij de 200m. Hieruit blijkt ook dat de ploeg vooral in de breedte goed presteert.
Dat het onderste uit de kan werd gehaald blijkt ook uit het aantal PRÃ¢â¬â¢s die bijna werden behaald of zelf
werden verbroken, dit waren namelijk: Marjolijn van Geest op de 100m, 12.51sec. Cindy Jansen op de 400m,
76.43sec. Sanne Janssen en Nathalie Benda liepen beide een PR op de 1500m. Respectievelijk 5.51.62min en
6.24.77min.
Wederom was het vrouwen team ijzersterk op de zweedse estafette. Ze werden hierop 3e en benaderde op twee
seconde na het clubrecord. Ze liepen een tijd van 3.31.8min.
Een plaats bij de beste 8 zou een ticket voor de finale beteken. De vrouwen stonden 8e, maar zoals nu blijkt
uiteindelijk 9e dus de finale zit er net niet in. Dat is wel heel jammer.
Bij de mannen waren het vooral de junioren en de nieuwkomers die de wedstrijd tot een succes maakte. Vooral
B-junior Peter Versandvoort zorgde voor een verrassing. Na een degelijke 100m (12.01sec) liep hij een uitstekende
200m. Met 23.72sec zijn hij niet alleen zijn PR scherp neer maar loopt hij ook een beste seizoenprestatie bij de
mannen bij Wijchen. A-junior Yoeri Steenbergen liep een goede 100m en verbeterde zijn PR naar 11.99sec.
B-junioren Bart van Beusekom (55.76sec) en Siem Leijdekkers (57.45sec) liepen beide een PR op de 400m.
De nieuwkomers van dit jaar liepen beide een 800m. Martijn Vergeer pakte op dit onderdeel de punten met een tijd
van 2.06.44min. Twan Hendriks verbeterde zijn PR naar 2.10.89min. Natuurlijk was het Erik Spaan die voor veel
punten zorgde voor de mannen ploeg. Hij behaalde bij zowel het kogelstoten als bij het discuswerpen een 1e
plaats.
Het is dus nog even afwachten of 1 van de ploegen een finale plaats heeft behaald. Als dit het geval is dan leest u
dit spoedig op deze site.
Update: Foto's van Peter Tenbult online
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