Wk 2012 kampen
Team tony was woensdag 31 oct met 5 man al aangekomen in kampen om te helpen met
de opbouw van het wk. Na alles te hebben opgezet in de sporthal zijn we terug gekeerd
naar de boot “de brandaris” waar wou zouden slapen
Donderdags al vroeg in de sporthal om als scheidsrechter mee te kunnen helpen en
savonds een deel van de lifters van vrijdag gewogen
Vrijdag was de dag waar 4 man van team tony aan de bak zouden moeten
Nadat de powerlifters waren geweest waren wij aan de beurt
We begonnen met single ply banken waar henk een nieuw pr neerzette
En dennis uitermate goed presteerde ondanks al zijn zenuwen
Tony verbrak het nederlands record met 2,5 kg
Toen gelijk door met het RAW banken. Danny bankte een mooie 120 kg
En tony drukte 165 kg en miste net de 170kg maar het was toch genoeg voor een wereld
record!
Na een half uur pauze was het deathliften aan de beurt waarbij tony dennis en henk ook
aan zouden meedoen. Ook hier werdt er prima getild en hadden henk en dennis een
nieuwe pr en tony trok weer een nieuw wereld record!!!
Met dank aan coert voor het helpen en aangeven
Inmiddels waren de 5 andere van team tony ook aangekomen en na de weging waar tony
ook bij moest helpen zijn we met complete team in kampen uitgebreid wezen eten en
drinken
Aangezien er 2 atleten zaterdag nog aan de beurt moesten zijn die verstandig op tijd naar
huis gegaan
Zaterdag de dag waar de grote gewichten werden getrokken
Het was al een stuk drukker qwa publiek die alle “grote”jongens wilde zien
Patrick en gerdie begonnen met het RAW bankdrukken waar ook hun een pr behaalde
Na het banken was alleen gerdie nog aan de beurt voor het deathliften en haalde hierbij
een nieuw wereld record!
Dus ook dat moest weer gevierd worden savonds!!!
Hierbij wil ik ten eerste jaap fred en esther bedanken voor alles wat hun hebben moeten
doen voor deze geslaagde 3 dagen… geloof me er gaat een hele hoop werk inzitten!!!!!
Uiteraard ook alle scheidsrechters en het podiumcrew die ook 3 dagen hard hebben
moeten werken.
We kunnen wel zeggen dat alles goed is verlopen en hopen dat alle atleten tevreden zijn
met hun prestaties.
Zoals jullie inmiddels weten neem ik na de open NK in maart de stok van fred over en
wordt de nieuwe voorzitter en
Ik zal me best doen om de bond voor iedereen gezellig en sportief te houden
Proberen om in de loop van de tijd nog wat extra wedstrijden te kunnen organiseren
En hopelijk veel nieuwe gezichten te gaan zien door middel van nieuwe leden voor de

bond
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