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Brons voor CD-junioren in finale stedencompetitie
Geplaatst door vincent op 24 Sep 2007 - 23:51

Afgelopen zaterdag (24 september) was er de finale van de stedencompetitie voor de CD-junioren in Nijmegen.
Samen met nog 5 andere verenigingen had AV Wijchen zich geplaatst voor de grote finale. In deze finale
behaalden alle Wijchense tweede jaar-teams van zowel de meisjes als de jongens en van zowel de D- als de
C-junioren een zilveren plek. Met name deze klasseringen zorgden ervoor dat AV Wijchen in het
verenigingsklassement uiteindelijk op de derde plaats eindigde. Hiermee bleven zij o.a. gerenommeerde clubs als
Arnhem, Wageningen, Doetinchem en Deventer voor. De eerste en tweede plaats waren voor respectievelijk AV'34
van Apeldoorn en Nijmegen Atletiek.

Voor de atleten zelf was deze wedstrijd de laatste mogelijkheid om de limieten te halen voor het individuele
medailleklassement. Vele atleten verbeterden hun persoonlijke records en behaalden de limieten van een hoger
edelmetaal. Het voert te ver om ze allemaal op te noemen.Wel was de prestatie op de 600m van Koen de Jong
(het wordt een beetje saai) noemenswaardig. Hij liep deze afstand maar liefst 12 seconden sneller dan het
bestaande clubrecord naar een toptijd van 1.36,29. Deze tijd onderstreept nog maar eens dat hij niet voor niets
door de Atletiek Unie (voorheen de KNAU) is geselecteerd voor de landelijke trainingen van de MiLa talentengroep.
Tenslotte moeten we de prestatie van Iris Gerrits bij het speerwerpen niet vergeten. Met haar worp over 29,32m
gooide ze haar speer beduidend verder dan het bestaande clubrecord van Noami Derks.
De organisatie van de finale was in handen van Nijmegen Atletiek en AV Wijchen. Zij kunnen terug zien op een
succesvol verlopen wedstrijd. Met bijna 300 ingeschreven deelnemers, die ieder 5 onderdelen moesten afwerken
was het wedstrijdprogramma erg vol. Het chronoloog (van Wijchense hand) zat goed in elkaar en de wedstrijd liep
als een t........ Klokslag 17.30 uur begon de prijsuitreiking exact op de afgesproken tijd. Complimenten aan alle
vrijwilligers, begeleiders en atleten.

Voor foto's van de prijswinnende teams en de totale groep klik hier
Voor alle uitslagen: Klik hier

pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

