Acht THOR pupillen in de prijzen bij eerste wedstrijd in Goes
Na een lange periode zonder wedstrijden werd er eindelijk weer een atletiekwedstrijd gehouden. Op
12 juni organiseerde AV 56 te Goes een wedstrijd voor de pupillen.
Aan de start van de wedstrijd verschenen maar liefst 135 deelnemers, waarvan er 26 uitkwamen
voor THOR. Door het grote aantal atleten was de sfeer die dag erg goed en de persoonlijke records
vlogen je rond de oren.
Bij de C-Pupillen Meisjes werd Popke Maas eerste met een puntenaantal van 1256. Haar tijd van 7,2
sec op de 40 m en een sprong van 2,74 m bezorgde haar een groot deel van haar punten.
Meike Terhell behaalde in diezelfde categorie een tweede plaats met een puntenaantal van 1219.
Meike presteerde goed op de 600m waar ze een mooie tijd liep van 2:18.
Bij de C-Pupillen Jongens behaalde Vic Gerdes een tweede plaats met een puntenaantal van 1452.
Vic scoorde veel punten op de 40 m sprint met een tijd van 7,1 sec en de 600 m die hij liep in 2:15.
Bij de B-Pupillen Jongens was het twee keer raak. Sebastiaan van den Biggelaar behaalde daar een
tweede plaats met een puntentotaal van 1694. Hij scoorde goed bij het verspringen met een sprong
van 3,33 m en liep een scherpe tijd van 6,6 sec op de 40m. Thomas Blom kwam ook sterk uit de
hoek. Hij werd derde met 1602 punten. Hij liep een mooie 7,0 sec op de 40m en kwam ook goed voor
de dag met het kogelstoten. Hij plofte de 2 kilo kogel naar de 5,43 m.
Bij de A-pupillen Meisjes behaald Annelin van den Biggelaar de eerste plaats met een puntentotaal
van 2027. Annelin kwam erg sterk voor de dag bij het verspringen met 4.05 m. En met een tijd van
9,2sec op de 60m bleef ze haar concurrentie voor. In dezelfde categorie werd Bente Brouwers derde
met 1668 punten. Ook zij deed het erg goed bij het verspringen, zij behaalde daar een afstand van
3,93m.
Ook de nieuweling bij THOR Sil Schenk uit Nispen kwam in zijn eerste wedstrijd sterk voor dag. Hij
werd bij de A-Pupillen Jongens derde met een puntentotaal van 2055. Hij liep op de 1000m een
fantastische tijd van 3:23.3 sec en maakte een sprong van 3,92m bij het verspringen.
Al met al dus een zeer geslaagde dag en mooie opening van het wedstrijdseizoen. THOR heeft laten
zien dat in het bezit te zijn van zeer sterke atleten, waar rekening mee gehouden moet worden. Dit
smaakt dus naar meer!

