Eindelijk is het gelukt. Na 23 jaar lidmaatschap Clubkampioen 2017!!!
Natuurlijk dankzij ons geweldig, enige vrouwenteam,
Merijam van Eekelen, Luci Verhoeve en mijzelf.
De kunst is om je van te voren opgegeven 5 km tijd zo goed mogelijk te
benaderen. Altijd een leuke uitdaging.
7 seconden was het verschil van ons drieën samen met de opgegeven tijd.
Of dat ooit nog eens zal lukken, weet ik niet, want 7 seconden is wel heel
bijzonder.
Maar het gaat natuurlijk ook om het clubgevoel en de gezelligheid.
De onderlinge competitie tussen de 11 teams en het strategische overleg
maken ook deel uit van het plezier met de clubkampioenschappen.
De lokatie van de clubkampioenschappen was opnieuw De Menmoerhoeve in
het buitengebied van Etten-Leur. Het is een ideale lokatie voor de start en
finish, maar ook perfekt als uitvalsbasis voor de afterparty.
Lekker gezamenlijk napraten met een drankje en daarna BBQ-en.
Het weer was bijzonder goed en zonnig. Voor sommige lopers mocht het wel
een paar graadjes minder. Voor andere clubleden bood het een mooie
gelegenheid als gezinsuitje.
De organisatie willen wij bedanken en zeker complimenteren. Alles was prima
geregeld. CHAPEAU!!
Dinie Megens en Luci Verhoeve.
Ik sluit me aan bij Dinie en Luci.
Wat een mooie, gezellige vereniging hebben wij.
Trots zijn wij ook op de organisatie en de vele vrijwilligers die wederom
geholpen hebben om dit evenement weer te laten slagen. Zonder vrijwilligers,
geen verenigingsleven.
Onze uitslag was echt zo super :
Merijam van Eekelen 8A
Dinie Megens 8B
Luci Verhoeve 8C

0:27:21
0:25:07
0:23:56

0:27:36
0:25:13
0:23:28

0:00:15
0:00:06
0:00:28

0:24:50

0:00:01

Ook de individuele uitslag was top.
Ronald Demmers 3B

0:24:51

Dinie Megens 8B
Ilse Janssen 6A

0:25:07
0:29:20

0:25:13
0:29:26

0:00:06
0:00:06

Na afloop was er weer een heerlijke barbecue. Ook het vochtgehalte moest
weer op peil komen natuurlijk.
Na een voldaan gevoel, weer heerlijk op de fiets naar huis gereden en wij
kunnen weer terugkijken op een mooie sportieve zondag.
Op naar een bijzonder feestelijk jaar 2018.
Lieve sportgroetjes,
Merijam van Eekelen

