Brabantse Kampioenschappen CD-junioren.
Op zondag 9 juli 2017 hielden Noortje Lambregts (MD),
Julia Haverkamp (MD), Amber Broeren (MD), Eva van
Mook (MD), Sem Rijnders (MC), Ernson van den Bos (JC)
de eer hoog voor onze Roosendaalse club bij de
Brabantse Kampioenschappen voor cd-junioren.
De dag begon met de estafette, die door de D-junioren
meisjes gelopen werd. Helaas moest de ploeg op het
laatste moment gewijzigd worden, door een vervelende
blessure van Brittany Cools, die daardoor vandaag niet mee kon doen. Julia werd toegevoegd als
laatste loopster. Helaas zijn de meiden 6e geworden, terwijl ze gemikt hadden op een
podiumplaats. Het was wel een super ervaring en de trainingen voorafgaand aan de wedstrijd
waren erg leuk.
Julia, Noortje en Eva waren daarna als eerste aan de beurt bij het
hoogspringen. Julia behaalde een hoogte van 1,10 m en werd hiermee
17e, Noortje sprong 1,30 m en behaalde hiermee de 8e plek. Beide meiden
sprongen 5 cm onder hun persoonlijk record. Eva sprong een nieuw
persoonlijk record; 1,55m waarmee ze ook beslag wist te leggen op de
Brabantse titel.
Sem Rijnders kwam uit op het hoogspringen voor de meisjes C-junioren.
Een spannende wedstrijd omdat 8 van de 11 atleten een PR hadden
tussen de 1,50 – 1,55 m. Van de 1,40 m tot en met de 1,50 m ging het
zonder al te veel problemen. Maar bij de 1,55 m begonnen de zenuwen
mee te spelen en lukte het niet om deze hoogte te bedwingen. Met 1,50 m
in de eerste poging behaalde Sem een gedeelde 4e plaats.
Amber Broeren wist zich via de series van de 60 m
te plaatsen voor de halve finale en later ook nog de
finale. Ze behaalde een knappe 8e plek, zeker
gezien het feit dat dit haar eerste kampioenschap
was. Julia moest na de series helaas afhaken.
Bij het verspringen kwamen alle vier de D-meisjes
uit. Julia (3,67 m) en Noortje (3,78 m) behaalden
een nieuw persoonlijk record en werden
respectievelijk 20e en 18e. Amber (4,28 m) en Eva
(4,30 m) behaalden beide de finale en eindigden op
de 8e en 6e plek.
Daarna was het de beurt aan Noortje om te gaan speerwerpen. Zij zat niet lekker in de wedstrijd,
en het lukte haar helaas niet in de buurt te komen van haar persoonlijke record.
Daarna liep Ernson een prachtige 1500 m in een tijd van 4:25,67. In de laatste ronde wist hij het
gat met de koploper kleiner te maken, maar het lukte hem helaas niet meer hem in te halen. Een
hele mooie 2e plek voor Ernson, die pas eerstejaars C-junior is.
De dag werd afgesloten door Eva met het kogelstoten. Na een teleurstellende voorronde ging ze
met haar hakken over de sloot naar de finale, waar ze nog een paar plaatsjes wist op te schuiven
in het klassement. Uiteindelijk werd ze 5e met een stoot van 9,28 m.
Al met al was het een succesvolle en gezellige dag, die smaakt naar meer! Hopelijk volgend jaar
met nog meer Thorrekes.

