Woensdag 4 juli zijn 3 leden van team Tony ( Tony Danny en Dennis) vertrokken naar
Schwertzingen
Aangezien de versnellingsbak van de auto van Dennis het halverwege begaf en we op de
snelweg in Duitsland stil stonden kwam team Tony pas tegen middernacht bij het hotel
‘s morgens vroeg (gelukkig) op tijd gewogen en ingedeeld en geholpen als scheidsrechter
Alles was prima verzorgd en de wedstrijden verliepen allemaal prima
Het was alleen zo warm dat we s’nachts op de hotelkamer geen oog dicht deden
Vrijdag was het dan zo ver.. alle 3 de leden moesten die dag banken, eerst Dennis en Danny
die al zenuwachtig genoeg waren. alle jongens van de PLH stonden klaar voor ons en hielpen
ons overal mee
Omdat ik normaal altijd al al mijn jongens van team Tony coach maar nu moest opwarmen
voor me eigen wedstrijd heeft Eray die taak van me overgenomen en dat ging perfect
Danny en Dennis behaalde beide een nieuwe PR Danny 135 kg en Dennis 137,5kg
Toen was ik zelf aan de beurt goed opgewarmd, shirt aangetrokken en klaar voor de wedstrijd
Toen bleek dat de pauze van 5 minuten verlengt was naar een half uur
Zware tegenvaller, dus shirt opnieuw uit en wachten toen opnieuw opwarmen
Begin beurt met 200kg ging makkelijk en goed daarna verhoogd naar 207,5kg die tijdens de
trainingen ook makkelijk gingen
Maar wegens te weinig slapen de warmte en de ingelaste pauze was alle energie ineens op
En miste ik 2x de 207,5kg
‘s Avonds nog goed gelachen met andere van de bond tijdens het show worstelen die in het
zelfde gebouw werden gehouden
En de volgende dag moesten we helaas al terug om onze leenauto terug te brengen
Dus hebben we het afscheidsfeest helaas moeten missen
Alle lof naar de Duitse bond voor het perfect regelen van het EK
Nu weer volle bak trainen voor het WK waar heel teamTony weer bij aanwezig zal zijn
Sportieve groet Tony van Chastelet

