De Recordwedstrijd van 24 juni 2017 is als een open wedstrijd georganiseerd: het ARO-open
We mochten behalve 14 van onze jeugdleden ook 6 kinderen begroeten die als gast aan de wedstrijd
hebben meegedaan.

Trainer Marlies en Kees zorgden voor een korte warming-up.
De kinderen, in 2 groepen verdeeld, begonnen met verspringen en bal /speerwerpen,
ring/discuswerpen en kogelstoten. Er werd enthousiast gesprint. Normaliter wordt 1 keer gesprint,
maar bij ARO mag je, als je wilt, 3 keer starten met een wisselende tegenstander. Het hoogspringen
was het laatste van de zgn technische onderdelen.
Ondertussen ging een beker limonade er wel in na al dat geren en hielden we een korte pauze.
Voor de belangstellende vaders, moeders, oma en opa was er gelegenheid om koffie / thee met wat
lekkers aan te schaffen.
Het wedstrijdprogramma werd afgesloten met de onvermijdelijke duurloop van 600m voor de jongste
deelnemers en1000m voor de overigen.
Flink aangemoedigd werd uitstekend gepresteerd.
In het AtleticHome werd hard gewerkt door Karin, met hulp van Rosan, om al de prestaties uiteindelijk
op een mooi Diploma geprint te krijgen.
Om het wachten te bekorten had voorzitter Rene nog een spel bedacht wat de kinderen een
versnapering opleverde.
Alle deelnemers kregen een Prestatiediploma uitgereikt en elk gesneuveld record leverde een
medaille op.
Voor de gast-deelnemers was er een Aanmoedigingsmedaille.
Sprint: Fiona, Marit, Ilse, Jamie en Bas
Duurloop: Jamie en Bas
Hoogspringen: Fiona en Marit
Verspringen: Fiona, Ilse en Jamie
Kogelstoten: Marit, Liam, Eva en Indy
Discus/ringwerpen: Liam, Fiona, Ilse en Indy

Per onderdeel hebben we een Wisselbeker voor degene die zichzelf het meest heeft verbeterd.
Bas kreeg de beker voor de Sprint en de beker voor de Duurloop.

Marit ging met de beker voor het Hoogspringen naar huis
Fiona won de beker voor het Verspringen
Liam veroverde de beker voor het Kogelstoten en de beker voor het Discuswerpen.
De jeugdcommissie en trainers en voorzitter kijken terug op een aangename wedstrijddag.
Fotograaf Wil heeft alles vastgelegd En ook deze keer ontbrak het niet aan helpende handen van
ouders bij het uitvoeren van de wedstrijdonderdelen. Dank hiervoor!

“Last but not least” bedanken we PartyGarden voor de sponsoring.

