Verslag NK WIELRENNEN – 8 JULI AMSTERDAM
Hierbij het verslag van één van de deelnemers van het NK wielrennen in juli.
Kees Splinter eindigt als 3e tijdens NK wielrennen voor de brandweer
Zondag 8 juli jl. werd in (Amsterdam) Sloten het NK wielrennen voor de brandweer
gehouden. Op deze mooie zonnige dag deden 10 personen verdeeld over verschillende
leeftijdscategorieën een gooi naar diverse titels. De organisator, de wielervereniging
Amsterdam had, aansluitend op hun eigen clubkampioenschap, alles uit de kast
gehaald om een mooi kampioenschap voor de brandweer, inclusief barbecue, te
organiseren. Even na 15:00 werd het startschot gegeven voor een wedstrijd over één
uur en zes rondjes (van elk 2,5 km). Na een flitsende start moest Splinter helaas net
voor het einde van het eerste rondje afscheid nemen van het peloton dat met een
gemiddelde snelheid van bijna 43 km/uur als een geheel de rest van de wedstrijd over
de baan scheurde. Met een eigen snelheid van ongeveer 33 km/uur betekende dit dat
hij gedurende het uur dat hij alleen over de baan reed 3x gelapt werd. Dit mocht de pret
niet drukken en met een constante snelheid reed hij zijn rondjes. Van opgeven was
geen sprake en dat resulteerde in een verdiende 3e plaats in zijn leeftijdscategorie: 50 –
59. Dat er slechts drie personen deelnamen in deze categorie was slechts een treurig
gegeven.
Met een mooie bos bloemen en een bronzen medaille voor zijn dochter ging Kees na
anderhalf uur fietsen tevreden weer richting Almere.
Nb: alle gekheid op een stokje: leuk dat ik derde ben geworden maar het was veel
leuker geweest als ik laatste was geworden van 100 renners. Sporten met een
brandweertintje is leuk, gezond, je leert je grenzen beter kennen en je komt als bonus
leuke collega’s uit het land tegen. Dit is dan ook meer een oproep om deel te nemen
aan activiteiten die voor jou als brandweermens georganiseerd worden. Dit met als
hoogtepunt de World Police and Fire Games, WPFG, die in 2021 in Rotterdam en
volgend jaar in Chengdu China gehouden worden. Een prijs winnen is leuk maar
deelnemen is leuker. Wil je ook frequenter meedoen met brandweer sportactiviteiten
meld je dan aan voor één van de vele sportactiviteiten die maandelijks voorbij komen in
deze nieuwsbrief.
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