3 zilveren medailles tijdens de Brabantse
kampioenschappen meerkamp.
Afgelopen weekend 3 en 4 Juni waren de Brabantse meerkamp te Gemert.

Er waren 4 Thor atleten actief tijdens deze mooie meerkamp.
B junioren Amy Hasselton en Jim van Mook, D Junioren Eva van Mook en Brittany Cools.

B-junior Amy Hasselton.
2e overall en 2e van Brabant geworden op de zevenkamp.
100 m horden, dat ging super in een nieuw pr van 14.93 sec.
Hoogspringen 1.58m gesprongen. Kogelstoten, in de regen naar een nieuw pr van 10,03 m.
En als laatste onderdeel van de eerste dag had ze op de 200m een pr gelopen van 26.71
sec.
De tweede dag had Amy als eerste verspringen. Dat begon gelijk goed met een nieuw pr van
5,44 meter.
Speerwerpen eerste poging naar 31,43 meter, jammer dat de tweede poging ongeldig was
waardoor ze op het speerwerpen toch een aantal punten laat liggen.
En als laatste onderdeel de 800m 2.22,91 min gelopen, wel een nieuw outdoor pr.
Amy als 1e jaars tussen de 2e jaars B junioren, met een nieuw puntentotaal van 4801 punten
op maar 48 punten van nummer 1.
Maar wel een verbetering van haar eigen clubrecord.
In totaal had Amy 6 persoonlijke records.
Ze was hier super tevreden mee.

B junior Jim van Mook.
2e van Brabant en 10e overall geworden op de tienkamp.
De 1e dag had Jim de onderdelen: 100 meter, verspringen, kogelstoten,
polsstokhoogspringen en de 400 meter.
De 100 meter ging ver boven verwachting, tijd van 12,66 sec (pr). Verspringen waar hij 5,57
m sprong alweer boven verwachting en een PR.
Kogelstoten had Jim meer uit kunnen halen maar ook hier een nieuw PR van 9,51 ondanks
de regen.
Hierna kwam polsstok, best spannend, want Jim had dit onderdeel nog nooit op een
wedstrijd gedaan, toch behaalde hij hier na een moeizaam begin een hoogte van 2,70m.
Toen kwam de 400 meter aan het einde van een heel vermoeiende dag, hier kwam hij over
de finish in een tijd van 1:01,19 , hier was hij eigenlijk helemaal niet tevreden over. 1e dag
ging dus heel erg goed met 4 PR's van de 5 onderdelen.
De tweede dag met de onderdelen 110m Horden, discus, hoogspringen, speerwerpen en de
1500m.
110 meter horden, hier had hij een tijd van 19,02 sec (pr), hier was Jim alles behalve
tevreden mee ondanks dat het een PR was. De discus wierp Jim maar 24,44 m.
Hoogspringen 1,74 m terwijl Jim zich had gefocust op een hoogte van 1,80 wat zijn pr is.
Maar kon wel weer veel punten inhalen.
Speerwerpen beste worp van 37 meter.
Toen kwam het laatste onderdeel van de dag , de 1500 meter.. Na een moeizame dag, was
dit dan toch het onderdeel waar hij zichzelf op verbaasde. Jim kwam over de finish met een
tijd van 5:18,56 min. Geen slechte tweede dag dus met een totaal van 3 PR's op de 5
onderdelen.
Uiteindelijk is Jim met deze prestaties nog op het podium terecht gekomen met een 2e
plaats in het Brabantse klassement met een puntentotaal van 4350, waar hij enorm blij mee
is.

D2-junior Eva van Mook.
6e van Brabant en 12 overall op de zeskamp.
Het was een zeskamp met 60mhorden, hoogspringen, speerwerpen, verspringen,
kogelstoten en 600m.
Op de eerste dag moest Eva als eerste hordenlopen. Dat ging niet helemaal zoals ze wilde,
maar behaalde wel een pr van 12.17 sec. Bij het hoogspringen had ze een evenaring van
haar pr gesprongen van 1.50m. Daarna had ze bij speerwerpen een pr van 16.80 meter. De
eerste dag kon beter, maar was wel goed gegaan en was heel gezellig.
Op de tweede dag het verspringen. Met haar verkeerde been nog tot een sprong van 4.06m.
Daarna het kogelstoten. Dat ging super goed, want hier had ze een halve meter over haar pr
gestoten: 9.72m.
De afsluiting van de zeskamp was de 600m. Net niet onder de 2 minuten, 2:01.55 min.
Uiteindelijk werd Eva met 3 persoonlijke records met een punten totaal van 2588.

D1 junior Brittany Cools
2e van Brabant en 5e overall op de zeskamp
Brittany had een zeskamp met de volgende onderdelen: 60m horden, verspringen,
speerwerpen, hoogspringen, kogelstoten en 600m op het programma.
60m horden ging niet zo goed in een tijd van 12.34 sec. Verspringen een afstand van 4.03 m
Hierna was het speerwerpen. Dit was geen succes want dit is haar slechtste onderdeel en
liet veel punten liggen.
De 2e dag hoogspringen evenaring van haar pr, ging dus wel goed.
Daarna kogelstoten en hierbij stootte Brittany naar 7.82 m (Pr).
Toen haar favoriete onderdeel de 600m in een tijd van 1:51.75 min ook een pr. Uiteindelijk
had Brittany 2 persoonlijke records en een puntentotaal van 2292 voor haar eerste
tweedaagse meerkamp en was hier heel blij mee.

