Fantastische resultaten van THOR Masters op het NK 2017

Een groep THOR masters, bestaande uit mannen en vrouwen in de leeftijd van 40 tot 75+ hebben
een truckload aan medailles gewonnen op het Nederlands Kampioenschap.
De 7 atleten, 5 mannen en 2 vrouwen wisten in totaal 14 medailles te behalen na deelgenomen te
hebben aan 16 onderdelen.
Van die 14 plakken zijn er 7 goud, 3 zilver en 4 brons.
De vrouwen deden het prima, Monique Snuverink-van Dorst won goud op zowel Hoog (1,44 m) als
Ver (4,33 m). Jeanine van Overveld behaalde 3 keer goud op; 800 meter (2.51); 1500 meter (5.40);
2000 meter steeple (8.51)
Bij de Mannen behaalde de jonge Master (40+) Eltjo van Mechelen , de eerste plaats op de 5000
meter, in een tijd van 15.38
Ruud Woord, net 60 geworden, behaalde zilver op de 10 km. (38.00) en brons op de 5000 meter
(18.39)
Yiannis Tsipouras (overgekomen van Diomedon, om bij ons lekker in een groep te kunnen trainen) is
ook net 60 en werd tweedee bij het speerwerpen met een worp van 41,02 meter.
Gillis Bosman, de nestor van deze ploeg (75+), net hersteld van een blessure, behaalde brons op de
800 meter (3.39) en zilver op de 5000 meter (26.09)
Tot slot het absolute fenomeen van deze ploeg , Frans van Boven (70+) deed maar liefs mee aan 5
onderdelen en bepaald niet de minst belastende. Hier volgt een opsomming van zijn resultaten:
Goud 80 meter horden (16.69); brons 300 meter horden (1.16.57); 6e hoogspringen (1,21 m); brons
hink stap sprong (6,54 m); 5e verspringen. Eerder dit jaar heeft Frans ook al deelgenomen aan het
wereldkampioenschap in Zuid Korea waar hij ook tot aansprekende resultaten kwam.
De mannen atleten maken ook deel uit van onze Masters competitieploeg die meedingt naar het
Nederlands kampioenschap. In de kwalificatie hiertoe staan ze momenteel 4e op een totaal aantal
ploegen van ongeveer 50 in ons land. Op 25 juni (helaas op de dag van onze halve van Roosendaal)
nemen ze deel aan de laatste kwalificatiewedstrijd die in Zevenbergen plaats zal vinden. Dus als je
deze klasbakken eens aan het werk wilt zien…..
De vrouwen masters ploeg is naarstig op zoek naar een aantal nieuwe leden zodat ze ook weer aan
de nationale competitiestrijd deel kunnen nemen. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten, je
hoeft geen nationale topper te zijn om mee te kunnen doen.
Sportieve groet
Jack Gelens

