Drie outdoor clubrecords tot nu toe

Sinds het outdoor seizoen op de atletiekbanen zijn gestart in Terneuzen (testwedstrijd) zijn er
tot nu toe drie clubrecords gesneuveld. Felicitaties gaan uit naar Lucian de Nooijer, Tim van de
Broeke en Diede Fennema!
Tijdens de winderige wedstrijd op 2 april in Oostburg heeft
Lucian de Nooijer
het clubrecord balwerpen voor Jongens pupillen B verbeterd. Lucian wierp de bal na een
enorme aanloop 36.63 meter ver weg. Hiermee verbeterde hij de afstand die Daimy Schild
enkele jaren geleden wierp. De afstand was tevens ook een baanrecord!
Tijdens dezelfde wedstrijd in Oostburg verbeterde
Diede Fennema
het speerwerprecord van Yvonne Wisse met een afstand van 33.40 meter. Yvonne Wisse, met
afstand de houdster van de meeste clubrecords wierp haar afstand destijds in Santiago in Chili,
dat klinkt toch anders dan Oostburg… Overigens is Yvonne weer begonnen met trainen na een
knieblessure en richt ze zich op plaatsing van de Olympische spelen in Londen, klik
HIER
voor een interview met filmpje.
Een week later heeft
Tim van den Broeke
tijdens de baanwedstrijd in Goes het clubrecord op de 3000 meter verbeterd tot 9.51.60. Tim
maakt er een gewoonte van om de clubrecords op de middenafstand telkens aan te scherpen.
Volgende keer de 1500 meter?
Daarnaast waren er natuurlijk enkele bijna clubrecords waarbij het spannend is of deze dit
seizoen verbroken gaan worden. Meldenswaardig is Jason Gillissen die jaagt op het clubrecord
op de 100 meter van Thomas Kempe van 11.69. Hij is er twee keer zeer dicht bij geweest.
Opvallend is ook Finn de Leng die behalve op kogel en speer zich nu ook bekwaamt op het
polstokhoogspringen. Hij kwam met 2.20 meter al dicht bij het oude record van 2.30 meter van
Romy van Vlieland. Een groepje enthousiastelingen heeft dit onderdeel opgepakt op de oude
baan in Vlissingen, ook als moet je hiervoor de kap van de polstokbak met 10 man verschuiven
door de roest en het onkruid. Gelukkig krijgen we op de nieuwe baan een spiksplinternieuw
exemplaar en kunnen we hier vaker op trainen. Tot zover de update van de clubrecords dd 6
mei 2011. Mocht iemand denken een clubrecord verbroken te hebben zonder dat het is
opgemerkt, mail dan clubrecords@zeelandnet.nl !
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