Atletiek Vereniging Wijchen :: :: Uitslagen &amp; Verslagen

Junioren D2 AVW 3e in landelijke finale
Geplaatst door ed op 12 Sep 2011 - 20:53

De zes jongens junioren D 2e jaars (Bas Bernts, Jochem Fliervoet, Maarten Kerckhoffs, Chiel van der Looy, Rick
van Mastbergen en Luuk Verploegen) behaalden afgelopen weekend in de landelijke finale van de competitie 2011
bij AV General Michaelis in Best een derde plaats. Een unieke prestatie voor de jongens junioren D van AV
Wijchen.
De basis voor het succes werd in de voorwedstrijden en de gebiedsfinale gelegd waar ze telkens als tweede
eindigden. Naast de zes winnaars van de gebiedsfinales plaatsten zij zich als derde vereniging uit de
best-of-the-rest. Qua puntentotaal stonden ze zelfs zesde, met slechts 200 punten achter de nummer drie. Dit bood
dus perspectief voor een podium in Best.

De atleten vertrokken vol goede moed zaterdag samen met ouders, drie trainers (Claudia, Robin en Yoeri) en fans
naar Best. De opstelling van het team uit de gebiedsfinale was niet gewijzigd door de trainers. Vandaag moesten
ze het gaan waarmaken; de goede resultaten van de laatste wedstrijden omzetten in een topprestatie; het behalen
van een podiumplek in deze finale.
Na de traditionele vlaggenparade, waarin AV Wijchen als laatste ploeg voor gastheer Best mocht starten, stond de
estafette op het programma. Het team stond in de tweede serie ingedeeld. Luuk was na het startschot als
startloper snel uit de blokken, Bas stoomde vervolgens goed door, Chiel zette nog een tandje bij en Rick kwam bij
de finish als derde over de streep in 42.89 sec, een vijfde tijd. Alle wissels gingen perfect en het was meteen een
wel zeer fraai nieuw clubrecord; maar liefst 1,2 sec sneller dan het oude record uit 2004. Een mooier begin van de
wedstrijd hadden we niet kunnen bedenken. De stemming zat er direct goed in.
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Hierna waren hoog en discus aan de beurt. Bij het hoogspringen was Luuk ingezet. Hij had een PR op 1.35 m
staan en realiseerde zich dat hij vandaag hoger zou moeten. Dus deed hij wat hij wilde en sprong over 1.40, een
nieuw PR en een gedeelde vierde plek. Maarten moest gelijktijdig bij het discuswerpen aan de slag. Hij verbeterde
met 25.28 m zijn PR en werd op dit onderdeel tweede. De goede start werd dus goed voortgezet.
Nu was de 80 m horden aan de beurt met Chiel in de tweede serie en Bas in de derde.
Chiel ging goed van start en kwam als tweede over de finish in 14.78 sec, een nieuw PR en uiteindelijk goed voor
de elfde plek. Bas was in de snelste serie geplaatst op basis van zijn goede PR. Dus daar werd wat van verwacht.
Helaas kwam Bas wat moeilijk uit het startblok, maar wist zich goed te herstellen. Na de laatste horde geraakt te
hebben kwam hij als tweede over de streep in 12.49 sec, 0,05 sec sneller dan zijn eigen clubrecord. Dus nu een
nieuw clubrecord en een tweede tijd overall.
Na deze vier onderdelen, halverwege het dagprogramma stond AV Wijchen derde achter AV Spiridon uit Gilze
Rijen en SV Noordkop uit Den Helder, maar voor Ciko â66 uit Arnhem (vijfde en de favoriet voor de tweede plek).
Voor Jochem en Luuk kwam de 1000 m er aan. Beide atleten waren in de eerste serie ingedeeld. Luuk kwam
onder zware omstandigheden (benauwd en warm weer) in 3.32.20 min over de streep. Helaas geen PR. Jochem
had 3.46.66 min over de streep, ook hij had de tong op de schoenen hangen. Na de tweede serie werd duidelijk
dat hun prestaties neerkwamen op de achttiende en twintigste plek en wisten we dat we wat punten hadden laten
liggen.
Om dit weer enigszins te compenseren mocht Bas zich uitleven bij verspringen. Hij kwam vandaag tot 5.12, helaas
geen PR, maar toch goed voor een tweede plek.
Maarten moest aantreden bij kogelstoten. Na zijn clubrecord vorige week (10.05 m) was hij er op gebrand om het
record nogmaals scherper te zetten. Hij zat goed in de wedstrijd en na een eerste stoot van 10.20 m kwam hij in
zijn laatste poging zelfs tot 10.26 m, dus een nieuw clubrecord. Zijn prestatie was ook wederom goed voor een
tweede plek op de kogel.
Na zeven van de acht onderdelen stond AV Wijchen zelfs tweede in het klassement, achter SV Noordkop en voor
Ciko â66. De kans dat het podium gehaald zou worden werd steeds groter. De stemming en de spanning steeg
steeds verder en we hadden goede hoop op een fantastisch einde van deze wedstrijd.
Als laatste stond de 80 m sprint voor Chiel en Rick op het programma. Zij moesten proberen snel de finish te
bereiken. Beide atleten liepen in de tweede serie tegen elkaar. Chiel finishte in 11.50 sec en Rick in 11.84 sec,
goed voor de veertiende en de achttiende tijd en PRâs. Chiel wist Ciko net achter zich te laten, dus wisten we dat
zij ons niet voorbij zouden gaan in punten. In de laatste serie kwam een loper van AV Spiridon in 9.75 sec over de
streep. Deze pakte zoveel punten dat zij ons vermoedelijk voorbij zouden gaan in het klassement.
Het zou spannend worden of we derde, vierde of vijfde zouden worden. Robin en Yoeri waren constant met een
internetapplicatie aan het rekenen en vroegen de concurrenten naar hun tijden. Het zou spannen tussen plaats drie
of vier.
Het verlossende woord kwam bij de prijsuitreiking. Ciko â66 werd vierde en met 15 punten meer werden onze
jongens derde. Een unieke prestatie: een jongens junioren D team van AV Wijchen op het podium in de landelijke
finale. FANTASTISCH RESULTAAT!!!
De hele ploeg (atleten, trainers, ouders en fans) gingen uit hun dak.
De jongens waren apetrots op hun beker en hun prestaties, vooral toen ook nog eens bleek dat er een nieuw
clubrecord puntentotaal behaald was: 4404 punten (het oude record stond op 4196 uit 2007).
Dus AV Wijchen jongens D tweede divisie team derde in de landelijke finale met 4 clubrecords en vele PRâs.
Na dit kleine feestje in Best zijn we naar het clubhuis van AV Wijchen gereisd waar Tim, Bram en Mike ons van een
verfrissing, frites en snacks voorzagen en we gezellig de wedstrijd nog nabesproken hebben.
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Trainers bedankt voor jullie begeleiding van de atleten en ouders en fans bedankt voor jullie ondersteuning voor
deze ploeg. Volgend jaar worden de jongens C junioren en zullen met deze grandioze ervaring vol goede moed
aan een nieuw competitie seizoen willen beginnen. Zien hoe ver ze dan gaan komen. Succes in ieder geval
gewenst door mij, de ploegleider en coÃ¶rdinator, Ed.
Voor alle uitslagen: klik hier
Voor alle foto's: klik hier
?
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