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VOORWOORD
Een nieuw jaar is gestart en veel mensen hebben weer allerlei goede voornemens. Persoonlijk vind ik dat je
het hele jaar door je doelen nastreven beter is dan een focus op 1 januari te leggen. Voor goede
voornemens is 31 oktober hetzelfde als 1 januari.
De eerste weken als beoogd voorzitter zitten erop, je denkt te weten wat er staat te gebeuren maar dan
zijn er toch altijd verrassingen. Vragen over een nieuwe versterker, lidmaatschapsgelden, allemaal zaken
waar je van weet dat ze bestaan, maar nu moet je er ook een mening over hebben. De eerste
bestuursvergadering is aftasten, vooral inventariseren wat staat er nog te doen en gevoel te krijgen wie wat
gaat doen. Krijgt een vervolg in de volgende bestuursvergadering. De eerste gesprekken gevoerd met een
aantal commissie om een idee te krijgen wat er zoal speelt.
Naast de bestuurszaken sta je dan ook ineens voor andere zaken, bij de indoorjeugdwedstrijden op 11
december in sporthal Die Heygrave de prijzen uit te reiken. Het enthousiasme straalt van de jeugd af en
zeker als ze dan ook nog een prijs hebben gewonnen. Er was een goede vertegenwoordiging van
verenigingen en de organisatie verliep perfect, uitstekend werk van de vrijwilligers. En de uitslag
verwerking via de website van Atletiek.nu ging razend snel. Nico van Disseldorp zat relaxed achterover, z’n
team was goed voorbereid.
De Oliebollenloop was een succes, groot aantal deelnemers en leuke parcoursen in de duinen waar op alle
niveaus kon worden gelopen met na afloop in de stal van Geitenhouderij Van Rooij oliebollen en warme
chocolademelk.
DDL
Komende periode is de DDL-commissie druk met de voorbereiding voor de Drunense Duinenloop. Door het
afscheid van Jaap Verstraate en Erik Tausch hebben de sponsoren te weinig aandacht gekregen. Een taak
voor de commissie PR om dit op te pakken, ook zal van het hoofdbestuur meer inspanning nodig zijn om dit
te ondersteunen.
Lokale acties van de Rabobank en Jumbosupermarkten die voor DAK een mooi financieel voordeel hebben
gehad:
o Rabo, Spek de Clubkas € 928,79
o Jumbo, Sparen voor je sportvereniging, € 948,- te besteden aan sportartikelen.
Hiervoor alle leden die hieraan hebben meegedaan: bedankt. Tenslotte zorgen zij voor de behaalde
resultaten.
Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2017
Een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie in een ontspannen sfeer. Een korte terugblik op het afgelopen jaar
de hoogtepunten en een belangrijk punt: de huldiging van de kampioenen, verzorgd door Wilma Linders en
Justus van Nierop. In een nieuwe opzet waarbij per categorie de prijzen werden uitgereikt, waardoor het
geheel wat sneller verliep.
En de huldiging van de jubilarissen, de verenigingsprijs en was speciale huldigingen, verder in het clubblad
meer hierover.
Rinus Krijger
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NIEUWJAARSRECEPTIE 6 JANUARI 2017
huldigingen en bedankjes
WOC
In het WOC zijn het afgelopen jaar wijziging geweest, waarvoor de terugtredende leden worden
bedankt
o Voorzitterschap, Walther de Vaan heeft zijn taken overgedragen aan Nico Disseldorp
o Wedstrijdsecretariaat, Ria van Musters, na 25 jaar gestopt met wedstrijdsecretariaat,
assisteert nog wel bij de evenementen, secretariaat overgenomen door Marianne van den
Bosch

Jubilarissen
Helaas was van de jubilarissen alleen Danny van Nooy aanwezig.
Rika Bikker
1 oktober 1991
25 jaar lid

John van Heeswijk
Danny van Nooij
Wil van de Lee

1 juni 1991
1 juli 1991
15 december 1976

25 jaar lid
25 jaar lid
40 jaar lid

Verenigingsprijs
Door het bestuur is unaniem beslist de verenigingsprijs 2016 toe te kennen aan Jan van Bladel.
Helaas is het beeldje behorend bij de verenigingsprijs niet op tijd aangekomen. Er is een papieren versie
uitgereikt, zodra de echte binnen is zal deze worden overhandigd.
Jan verricht voor DAK een aantal vrijwilligers taken.
o GEEN lopend DAK-lid, we zien hem wel vaak lopen
o Vader van Mare van Bladel, wel DAK-lid
o Coördinatie onderhoudsgroep, één van die mannen die ’s avonds langs de baan schuifelen,
maar ervoor zorgen dat wij kunnen trainen
o DDL Coördinatie dranghekken
o Organisatie DAK DevilsTrail Start en Finish
o Kan de rust bewaren in de situatie
o Goede communicatie naar de mensen die hij aanstuurt

Red de Verenigingprijs
Door de 4 nieuwe bestuursleden is een éénmalige prijs in het leven geroepen, dit om de bestuursleden die
met de beperkte bezetting, toch de bestuurstaken op zich hebben genomen.

Kees Klerx
Fieneke Vermaas
Jan Brok
In de ALV februari 2015 treden een aantal bestuursleden af, alleen Kees Klerx en Fieneke Vermaas blijven
aan en laten de vereniging niet in de steek, wat een extra druk op hen legt.
In februari 2015, met slechts een beperkt bestuur, meldt Jan Brok zich toch aan als penningmeester,
wetende dat de taak zwaarder zal zijn dan met een voltallig bestuur.
De najaarsactie over het ophouden van DAK, heeft tot resultaat dat er 21 DAK-leden zich aanmelden voor
functies binnen DAK en weer een voltallig bestuur.
Namens DAK

Dank voor deze bijzondere inzet van het afgelopen jaar
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DRUNENSE DUINENLOOP
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Laat uw werknemers meedoen aan de Drunense Duinenloop
en profiteer van de voordelen!

Laat uw werknemers deelnemen aan de
ondernemersloop!
De eigen keuze is hierbij belangrijk. U of uw
werknemers hoeven ook niet allemaal
dezelfde loopafstanden af te leggen.
Dit maakt het voor iedereen aantrekkelijk en
u bevordert uw werknemers om te bewegen.
(Iedereen kan meedoen ter bevordering van
het bewegen.)

Wat krijgt uw bedrijf voor slechts € 500,- ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Logo op één zeil (200x100 cm) in het centrum van Drunen
Logo of naamsvermelding op de website met een doorlink naar de site van uw bedrijf
Deelname aan trainingen van DAK als voorbereiding op de loopafstanden voor maximaal 10
werknemers
Elke deelnemer ontvangt een medaille
Uw naam op het startlogo mits ingeschreven voor 27 februari 2017
Elke deelnemer ontvangt gratis een loopshirt (maximaal 10 deelnemers)
Foto van de deelnemers
Geen kosten deelname en kosten BiBTag voor maximaal 10 werknemers
Nazit – uitnodiging voor een VIP arrangement voor 4 personen

Alle deelnemers aan de ondernemersloop kunnen gratis een loopshirt bestellen. Er kan alleen een shirt
worden besteld voor 6 maart 2017.
Voor specifieke informatie over de ondernemersloop en/of commercieel partnerschap kan contact worden
opgenomen met:
Bas Moerkerke via mail ddl@dakdrunen.nl

commissie Drunense Duinenloop
ddl@dakdrunen.nl
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Herinneringsmedaille
Herinneringsmedaille, vorig jaar ontworpen door Arjan Marisael. We hebben hier weer voor
gekozen vanwege de lovende reacties van u, de atleten.
Het is weer de open medaille met daarin het logo van de DDL afgebeeld. Dit zijn vijf
beeldbepalende gebouwen in Drunen. Cultureel centrum De Voorste Venne, de kerk, het
gemeentehuis, het carillon van LIPS, de pas gerestaureerde molen.
Elke gefinishte loper ontvangt deze mooie medaille gratis als herinnering aan zijn prestatie.
Succes met de voorbereiding.
Commissie Drunense Duinenloop

Pagina 9

OnderDAK
Nummer 1 16 januari 2017

Pagina 10

OnderDAK
Nummer 1 16 januari 2017

LOOPSHIRT DRUNENSE DUINENLOOP
Alle volwassenen, die aan een van de loopafstanden deelnemen, kunnen een professioneel loopshirt
bestellen. Op het inschrijfformulier kan men dat aangeven.
De shirts zijn speciaal gemaakt voor de atletiek en vangen de transpiratie uitstekend op.
Voor de editie van 2017 is gekozen voor een groen loopshirt.
Op de dag zelf kunnen geen shirts worden besteld.
Hoe te bestellen?
Als je inschrijft voor de Drunense Duinenloop kun je via het inschrijfformulier gelijktijdig een shirt bestellen.
Als je bestelt ga je akkoord met automatische incasso. Het unieke loopshirt kost €19,50.
DAK-leden en niet DAK leden, die niet meelopen maar toch interesse hebben in een loopshirt, kunnen het
loopshirt bestellen via een bestelformulier. Als u bestelt geeft u de vereniging een machtiging om eenmalig
het aankoopbedrag van €19,50 van uw rekening af te schrijven .
Het bestelformulier is te vinden op de site van de DDL www.drunenseduinenloop.nl onder “Inschrijven/
Loopshirt.
De bestelling is mogelijk tot 6 maart 2017
U ontvangt dan een bewijs per mail waarmee U op zondag 26 maart het shirt kan afhalen in de Voortse
Venne tussen 09.30 – 16.00 uur.
Commissie Drunense Duinenloop
Walther de Vaan
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50 JAAR DAK
In het vorige clubblad stond al iets over 50 jaar DAK.
Het wordt nu al wat meer concreet. Samen met leden van het WOC hebben leden van een commissie
genaamd DAK50, overleg gehad.
Hoe kunnen we invulling geven aan het jubileum: het 50-jarig bestaan van onze vereniging in mei 2018.
Het WOC gaat aan de slag om te kijken welke wedstrijden we in 2018 hier in Drunen zouden kunnen gaan
organiseren. Met uiteraard ook mogelijkheden voor onze eigen leden om eraan mee te doen.
DAK50 gaat proberen invulling te geven aan de organisatie van festiviteiten rondom het jubileum.
Zoals het er nu bijstaat zullen deze festiviteiten in het weekeinde van 26/27 mei 2018 (vooralsnog onder
voorbehoud) worden gehouden. Over de invulling hiervan kan op dit moment nog weinig gezegd worden.
Daar wordt nog over gedacht, gesproken, geïnformeerd e.d. Wat dat betreft zijn er bij de leden van onze
vereniging misschien ook nog wel ideeën. Als dat zo is, laat het ons weten!!!!
In het vorige artikel hebben we ook al gevraagd of er bij leden nog, met name oude, foto’s e.d. aanwezig
zijn. Die zijn altijd welkom. Kijk er eens naar, of misschien ken je iemand die ze zou kunnen hebben. We zijn
er blij mee.
In de komende tijd zullen we via OnderDAK regelmatig informatie geven over zaken m.b.t. het jubileum.
Langs deze weg alvast bedankt voor de medewerking.
We hopen dat we er met z’n allen iets leuks/moois van kunnen gaan maken.
Commissie DAK50,
Harry Seijkens, Willian Muskens, Anouk van Gent, Judith Cornelissen, Harrie van Delft.

Namens Commissie 50 jaar DAK
Harrie van Delft
( harton@live.nl )

DAKEXIT VOORKOMEN - TOEKOMST NAAR 50-JARIG JUBILEUM
Wij willen iedereen, die aan onze oproep om de vacatures binnen DAK op te vullen, bedanken!
Een positieve ontwikkeling, maar er zijn nog meer handjes nodig om alle openstaande functies in te vullen.
Niet blijven meedenken, maar je opgeven!
Harrie van Delft en Harry Seijkens
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DE WANDELENDE TAK
Struinen door de duinen
Op woensdag 28 december waren alle
DAK-leden uitgenodigd om ‘s morgens
mee te wandelen met de wandelafdeling
van DAK.
Er werd verzameld op de parkeerplaats
aan het Steegerf. Om 09.00 uur werd er
vertrokken met 23 personen richting de
Rustende Jager.
Het was een mistige ochtend die lopende de ochtend een klein beetje wegtrok. De tocht voerde
grotendeels dwars door de duinen over het zand. Sommige mensen hadden het over. Dit is nu echt
struinen door de duinen.
Door het weer kon je helaas niet zo genieten van de vergezichten over de zandvlaktes. Op de terugweg was
dit gelukkig beter. Je hoorde wat dames praten over de verbrande calorieën tijdens deze tocht, want dat
het een pittige tocht was is zeker.
Van de zandvlaktes ging het soms over op smalle paadjes De groep vormde dan een lang lint. Oppassen
voor boomstronken anders zou er weleens een domino-effect van vallende mensen kunnen ontstaan.
Na het nuttige van een over heerlijk bakkie koffie in de Rustende Jager werd de terugweg ingezet.
Omstreeks 11.30 uur waren we zeer voldaan weer terug bij het Steegerf.
Alles bij elkaar 9 km afgelegd dwars door de duinen onder leiding van Wilhelmien Muskens.
Riny Walters
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GROTE CLUBACTIE 2016
Ook dit jaar heeft DAK Atletiek- en wandelvereniging ook weer mee
gedaan aan de Grote Clubactie.
Alle mini’s, pupillen en junioren A hebben een verkoopboekje met eenmalige machtigingen ontvangen om
hiermee loten te verkopen waarvan een gedeelte van de opbrengst voor onze club is.
Dit jaar was het tevens mogelijk om online loten te kopen. Hierover hebben alle leden een mailtje
ontvangen en het stond tevens op de DAK-site, maar helaas liep deze verkoop niet echt. Het is misschien
bij velen tussen alle andere mailberichten terecht gekomen en heeft men daardoor geen actie
ondernomen. Het was juiste een mooie mogelijkheid om de club te steunen middels een kleine bijdrage,
want het blijkt dat niet ieder volwassen lid een kind van onze club tegenkomt die loten verkoopt.
Van ieder verkocht lot ad € 3,00 komt rechtstreeks € 2,40 op de bankrekening van DAK.
De opbrengst dit jaar is ruim € 1.000,00 waarvoor wij onze verkopende jeugd voor willen bedanken.
Dit bedrag zal ook grotendeels voor de jeugd gebruikt worden bij activiteiten en voor de aanschaf van
materialen.
Alle kinderen die 10 loten of meer hebben verkocht is er een mooie attentie die in de loop van december is
uitgereikt.
Tevens ontvingen alle kinderen die 20 of meer loten verkocht hebben ook nog een gratis toegangskaart
(i.c.m. 1 volbetalende persoon) voor een paar pretparken.
De drie beste verkopers, in dit geval drie meisjes, krijgen een cadeaubon zoals vermeld in de
informatiebrief. Dit jaar is de uitslag hiervan als volgt:
Cadeaubon € 20,00
Cadeaubon € 15,00
Cadeaubon € 10,00

42 verkochte loten
30 verkochte loten
29 verkochte loten

Isis van de Water
Puk de Laat
Daniek van Loon

Het Jeugdbestuur wil bij deze iedereen bedanken dat zij de moeite hebben genomen om voor onze club op
pad te gaan. Wij zullen ervoor zorgen dat het bedrag goed besteed gaat worden en zullen jullie daarover
nog informeren.
Nogmaals bedankt en tot volgend jaar!
Jeugdbestuur DAK
Marjolein van der Sanden
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IMPRESSIE OLIEBOLLENLOOP
De Oliebollenloop was een succes, groot aantal deelnemers en leuke parcoursen in de duinen waar op alle
niveaus kon worden gelopen met na afloop in de stal van Geitenhouderij Van Rooij oliebollen en warme
chocolademelk.
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COLUMN
De marathonlopers van Gran Canaria
Sinds een jaar acht gaan we in januari naar een van de Canarische eilanden om het grijze, grauwe en soms
ook koude Nederland voor een dag of acht te ontvluchten. De Spaanse eilanden stellen ons nooit teleur: al
die jaren hebben we kunnen genieten van prachtig weer, ruim twintig graden, en een buitengewoon
relaxte omgeving. Even geen nieuws over opgerolde weetplantages, het geschetter van Wilders komt even
niet tot ons.
Ook deze keer hadden we het getroffen met een prima huisje in Playa des Ingles op Gran Canaria. Tot het
strand was het weliswaar bijna twee kilometer lopen, maar dat was alleen maar goed om de appetite aan
te wakkeren of nadien het verteren van het eten - de vis was weer fantastisch - een beetje sneller op gang
te brengen.
Ook lekker: elke morgen een fikse strandwandeling maken naar Maspalomas, al met al zo'n twaalf
kilometer vice versa met uitzicht op rollende golven waarover kitesurfers op hoge snelheid
scheerden. Keek je de andere kant op, dan zag je de duinen van Maspalomas. Te vergelijken met die van
ons. Alsof Drunen een paar duizend kilometer naar het zuiden was verkast.
Op Lanzarote werken allerlei nationaliteiten in de horeca. Grieken, Marokkanen, Roemenen: een melting
pot van culturen, die elkaar verstond door vloeiend Spaans te spreken. Opvallend: op Gran Canaria,
althans in Playa des Ingles, is het de inlandse bevolking die de drankjes verzorgt, het eten bereidt.
Toch springt er één bevolkingsgroep uit: de Afrikanen. Zoals overal op de Canarische eilanden proberen ze
met ambulante handel hun kostje bij elkaar te scharrelen. Met armbanden, met zonnebrillen, met
horloges, met speelgoed. Ze komen langs de tafeltjes in de restaurants. 99 van de honderd keer krijgen ze
nul op het rekest - als ze al een antwoord krijgen. Wegkijken, zo hebben we door de jaren heen
ondervonden, is de beste manier om van hen af te komen.
Afrikanen zijn de beste langeafstandlopers ter wereld. Het zijn volhouders, ze geven niet op. Ze hebben
altijd de langste adem, want ze bezetten altijd de treden van het ereschavot. Geen wonder dat de
Afrikanen, de zelfstandigen zonder poen, op Gran Canaria dit leven dag in dag uit vol kunnen houden. Ook
zij zijn marathonlopers, lopen maatschappelijk achteraan, maar halen ook de eindstreep. Elke dag weer
wordt die getrokken: is er met de kreet "Very, very good, very, very nice, blinky, blinky" genoeg verdiend
om eten en onderdak te betalen.
Kees
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SNELWANDELEN
Winterserie 20 november 2016 Rotterdam.
Het debuut voor Merijn Verdijk.
De tweede wedstrijd van deze serie. Het weer was bijzonder, het begon met een harde wind, die langzaam
overging naar een storm. Aan de start stonden; Jan Netten M45 en Han Holtslag M55 op de 10 km, Anne
van Andel V-sen, Boetje Huliselan M60, Yvonne Grootswagers V35 , Harry Bijnen M60 en Ad Leermakers
M65 op de 5 km en Merijn Verdijk J-Jun D en Bart Grootswagers J-pup A op de 1 km.
Jan snelwandelde de 10 km in 58:59 min(10,20 km/u) en in een buitengewoon vlak tempo. Tot de laatste
ronde was het snelheidsverschil nog geen 0,2 km/uur. In de laatste ronde gaf Jan gas en legde die ronde af
in 10,5 km/uur.
Han legde zijn 10 km af in 1.05:14 uur(9,19 km/u) Han was daarmee ongeveer een minuut sneller dan begin
november. Zijn herstel zet gelukkig goed door. Han begon in een goed tempo, maar versnelde daarna iets
te enthousiast en moest daardoor wat gas terugnemen. In zijn laatste ronde kon hij toch nog versnellen.
De 5 km werd gewonnen door Anne in een tijd van 29:03 min (10,32 km/u) waarmee Anne sneller was dan
begin november. De eerste helft was iets behoudend, maar daarna versnelde Anne sterk en verbeterde
daarmee haar tijd van begin november.
Boetje startte behoudend, hij versnelde en koos vervolgens een constante snelheid, Zijn eind- tijd van 29:56
min (10,02 km/u) was beter dan begin november.
Yvonne startte vlot, maar moest daarna iedere ronde wat inleveren. Gelukkig kon Yvonne de laatste ronde
versnellen. Eindtijd 34:40 min (8,65km/u).
Harry startte voortvarend, maar ondervond ook veel hinder van het weer. Eindtijd 36:53 min (8,13km/u).
Ad Leermakers liep zeer vlak naar een eindtijd van 38:36 min (7,77km/u).
Merijn Verdijk deed voor de eerste keer mee aan deze winterserie en wel op de 1 km en deed dat zeer
goed. Hij kwam als eerste over de streep van de 1 km. Eindtijd 7:12 min (8,33km/uur).
Bart Grootswagers zat vlak achter Merijn en Bart eindigde in 7:30 min (8,0km/u)
Alle lopers hadden veel last van de harde wind, er waren plaatsen waar je bijna stilstond als de wind direct
in je gezicht blies. Gelukkig waren de junioren toen al binnen, anders was het nog maar de vraag of deze
lichtgewichten snelwandelend de eindstreep hadden gehaald.

Winterserie 4 december 2016 Rotterdam.
In deze winterserie een goede afvaardiging DAKkers. Op de 10 km Han Holtslag en op de 5 km Anne van
Andel, Yvonne Grootswagers en Ad Leermakers. Bart Grootswagers startte op de 1 km.
Op de 5 km had Anne er zin in en startte vlot, nam daarna iets gas terug en versnelde vervolgens iedere
ronde en eindigde op de eerste plaats in 27:21min (10,97km/u) ruim 2 min sneller dan begin november.
Yvonne startte ook vlot en kon na een korte snelheidsvermindering de laatste ronde weer door versnellen.
Eindtijd 34:08 min(8,79km/u) en daarmee sneller dan in november.
Harry liep een zeer vlak tempo en had daardoor voldoende energie om de laatste ronde te versnellen.
Eindtijd 35:14 min(8,51km/u). Ook sneller dan in november
Ad startte in een constant tempo, maar moest in de voorlaatste ronde gas terug nemen, waarna hij zich
herstelde in de laatste ronde. Eindtijd 37:22 min(8,02km/u) beter dan in november.
Bart was sterk op de 1 km. Hij kwam als eerste over de streep in een persoonlijke record tijd van 6:45
min(8,88km/u).
Een succesvolle snelwandeldag met allemaal goede prestaties en beter weer dan enkele weken geleden.
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Winterserie 8 januari 2017 Rotterdam.
Een bijzonder dag. Het weer was de dag ervoor slecht en de vrees was, dat het geheel niet zou doorgaan.
Gelukkig kon de organisatie uitwijken naar een nabij gelegen fietspad.
En de sterke delegatie presteerde uitstekend. Anne van Andel, Jan Netten en Han Holtslag startten op de
10 km, Yvonne Grootswagers en Boetje Huliselan en Harry Bijnen startten op de 5 km en Bart Grootswagers
op de 3 km.
Anne en Jan startten in een gelijk tempo gedurende de eerste 5 km, de helft was nu afgelegd waarna Anne
het tempo sterk opschroefde met een uitschieter naar 11,2 km/uur. Eindtijd 56:43 min(10,57km/u).
Hiermee verbeterde Anne zich weer t.o.v. haar laatste wedstrijd begin december.
Jan Netten trok gelijk op met Anne gedurende de eerste 5 km en Jan vervolgde zijn wedstrijd in een
constant tempo en eindigde zijn 10 km in 57:43 min(10,40km/u) en kwam zo weer in de buurt van zijn
eigen clubrecord.
Han Holtslag startte vlot en stabiliseerde zijn snelheid en eindigde in nagenoeg dezelfde tijd als begin
december. Vlak gelopen. Eindtijd 1.04:40 uur(9,27km/u).
Yvonne Grootswagers liep, geïnspireerd door de prestatiebeker tijdens de Nieuwjaarsreceptie, de snelste
tijd van deze winterserie in 33:02 min(9,08km/u). Een vlakke wedstrijd met een versnelling de laatste
kilometer.
Zoon Bart startte voor de eerste keer op de 3 km en bouwde dit, in een mooie snelwandel stijl, rustig op
naar een tijd van 23:26 min (7,68km/u).
Een mooie snelwandeldag.

WEDSTRIJDVERSLAGEN
Indoor Hinkstap Springen in Vught.
Zaterdag 17 december 2016
Cas Weijers had er zin in. Afgelopen zomer had Cas goede prestaties neergezet en hoe zou de huidige stand
van zaken zijn? Zijn eind resultaat was prima met een dik persoonlijk record van 11,38 m, daarmee 80 cm
verder dan zijn oude PR van een half jaar geleden op onze baan.
De wedstrijd verliep toch wat lastig, maar Cas paste zich na ieder poging heel goed aan.
Bij de eerste sprong zat Cas ruim voor de balk. Dus een correctie. Het duurde enkele sprongen voordat Cas
met het goede been de balk trof. Daarna enkele techniek accenten verwerkt, die direct aansloegen. De
laatste sprong gaf een hoorbare en zichtbare goede Hink en stap, echter de krachten waren iets te groot en
Cas kon zijn sprong niet goed afmaken. Wel een PR gesprongen.
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