Een mooie dag voor C- en D-junioren THOR op Brabantse Kampioenschappen
Terwijl de meeste jeugd nog genoot van het laatste vakantieweekend, besloten maar liefst 15 C- en Djunioren van THOR deel te nemen aan de Brabantse Kampioenschappen afgelopen zaterdag in Rijen.
En dat leverde heel wat medailles en een hoop PR’s op.
Zo begonnen de C-jongens al vroeg al aan de 4x100m estafette waarbij ze als 3e eindigde. Dit na een
hele spannende race waarbij slotloper Finn van Someren nog net voor de finish werd geklopt. Toch
maar mooi brons.
Ondertussen werd al gauw duidelijk dat Mila van Mook goud ging pakken op kogel met een afstand
van 11,20m. Maud Lambregts en Marit Verschuren werden knap 6e en 7e met 7,99 en 7,95m wat voor
Marit een nieuw PR betekende. Later die dag boekte Marit een nieuw PR op discus van 20,90m; goed
voor brons.
Daarna was het voor de D-dames haasten naar sprint waar Mila van Mook en Fatimatu Barrie zich
beiden plaatsten voor de finale. Dit resulteerde in zilver voor Mila en een knappe 5e plaats voor
eerstejaars D-junior Fatimatu. Beiden ruim onder de 9sec. en voor beiden een PR.
Bij hoogspringen had Mila één poging meer nodig dan de uiteindelijke nummer 1 wat zilver opleverde.
Bij de D-junioren jongens moest Max v.d. Boom even op gang komen bij speer, maar wierp al gauw
verder en verder en eindigde als 3e met een worp van 28,35m. Sieb van Manen eindigde hier als 7e
met een worp van 24,05m waarmee hij zijn PR met ruim 2m verbeterde.
Max had ondertussen de smaak te pakken en herhaalde zijn kunstje bij discus. Ook hier brons, alle
worpen ruim boven zijn PR hetgeen 4m winst opleverde met een worp van 20,10m.
Met genoeg brons op zak was het tijd voor zilver op kogel waarbij Max zijn PR verstevigde van 8,26
naar 8,70m.
Ondertussen was D-junior Daniël Schuller op het sportpark gearriveerd met wat bijhorende
wedstrijdspanning voor de 1000m. Terwijl Daniël in de competitie nog bleef steken net onder de
4minuten, had hij onlangs een knappe 3:26 weggezet en vond hij dat dit vandaag maar weer moest
sneuvelen. Iedere loper weet dat dit niet meermaals met zulke grote sprongen gepaard gaat maar hij
eindigde toch maar mooi als 6e in een tijd van 3:22;32min.
Tot slot wist Jamie van Steen op de 800m voor C-junioren jongens een welverdiende zilveren medaille
te veroveren in een tijd van 2:15,44min.
Zie voor alle uitslagen de site van atletiek.nu
Het was in ieder geval voor velen een topdag na meer dan een jaar hard trainen in coronatijd.
met sportieve groeten,
Marco Lodiers

