
 
  
 

zaterdag 22 december 2012 Indoorwedstrijden Nieuwjaarsmeeting VITA, Genk (B) 
Onze jeugd was present in Gent België. René van de Ven schrijft: ‘Al om 7 uur 's ochtends vertrokken we met 
de groep richting Gent, want om 9.45 uur was het al de beurt aan Vivian om te beginnen met het eerste 
onderdeel: de 60 m horden. De onderdelen volgden elkaar in rap tempo op en omstreeks 12.30 uur waren de 
pupillen en junioren D klaar met hun wedstrijd. Ik deed zelf mee aan kogel en 400 m. De eerste poging bij 
kogel was best aardig te noemen (10,84 m) maar daarna kwam ik niet meer verder en dus was ik alles 
behalve tevreden. De 400 m deed ik zomaar een keer. Zonder in te lopen (want ik kwam net van de finale 
kogelstoten af) en zonder tijd om mijn startblokken goed te zetten was ook dit alles behalve een goede 
prestatie. Maar ach, zo blijft er nog wat te verbeteren over.  
Na afloop natuurlijk zoals het hoort afgesloten met Vlaamse frieten. Wat mij betreft een zeer geslaagde dag 
voor alle deelnemers. Hopelijk gaan er volgende keer nog meer (jeugd)leden mee en worden er nog meer 
clubrecords verbroken. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
60 m horden Vivian Pijnenburg 36

e
 MjunD 12.67 sec  CR   

 Tom Michielsen 26
e
 JpupA 13.54 sec    

 Luuk van Kuringen 32
e
 JpupA 14.41 sec    

 Stijn van Beers 33
e
 JpupA 15.34 sec    

 Lars van Kuringen 33
e
 JjunD 16.37 sec  CR  

        
60 m Tom Michielsen 49

e
 JpupA 10.22 sec  CR  

 Luuk van Kuringen 55
e
 JpupA 10.43 sec    

 Stijn van Beers 61
e
 JpupA 10.97 sec    

 Vivian Pijnenburg 64
e
 MjunD 9.97 sec  CR  

 Lars van Kuringen 56
e
 JjunD 9.86 sec  CR  

        
400 m René van de Ven 27

e
 Msen 1:07.65 min  CR  

        
1000 m Tom Michielsen 27

e
 JpupA 4:00.64 min  CR  

 Stijn van Beers 39
e
 JpupA 4:29.20 min    

 Lars van Kuringen 49
e
 JjunD 4:00.08 min    

        
hoogspringen Vivian Pijnenburg 31

e
 MjunD 1,15 m    

        
kogelstoten Tom Michielsen 25

e
 JpupA 5,24 m   PR 

 Luuk van Kuringen 33
e
 JpupA 4,44 m    

 Stijn van Beers 37
e
 JpupA 4,16 m    

 Vivian Pijnenburg 53
e
 MjunD 4,65 m    

 René van de Ven 6
e
 Msen 10,84 m    

        
verspringen Lars van Kuringen 33

e
 JjunD 3,39 m  CR  


