Verslag NK Survival – 21 Oktober Neede
Machielse wint voor de 3e keer op rij
Zondag 21 oktober 2018, voor sommigen een gewone zondag. Echter niet voor de
deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Survival Brandweer. Zij strijden in het
Achterhoekse Neede om Nederlands kampioen te worden op een uitdagend parcours
met een lengte van ongeveer 7 km.
De weersvoorspellingen zijn goed. Goed voor de deelnemers, maar ook goed voor de
250 vrijwilligers die er mede voor zorgen dat de run ieder jaar weer een succes wordt.
De deelnemers kunnen hun borst letterlijk en figuurlijk nat maken. Waterdoorwadingen,
boomstam lopen en hakken, lange apenhangen, een swing in het net, vele touwen,
triangels, pijl en boogschieten. Slechts een kleine greep uit één van de vele
hindernissen die getrotseerd moeten worden.
De favoriet dit jaar is Christian Machielse uit Standdaarbuiten. Dat kan ook niet anders
als je 2 jaar op rij Nederlands Kampioen bent geworden. Maar er staan meerdere
voormalig Nederlands Kampioenen aan de start. Thijs Velthuis van brandweer
Enschede bijvoorbeeld en Rob Dimmendaal van brandweer Neede. Kunnen zij nog een
rol van betekenis spelen?
Na de start zit het tempo er al goed in. Gelijk een swingover en weer door naar de
volgende hindernis. In de survivalsport draait het om een combinatie van snelheid,
kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid. Wie heeft deze combinatie het beste onder
de knie? Het venijn zit bij deze run in de staart. Het is een optelsom van de vele
hindernissen en krachtsinspanningen. In de eindhindernis boven het water belooft het
een spannend seconden spel te worden. Favoriet Christian Machielse weet Thijs
Velthuis met slechts 3 seconden verschil net voor te blijven.
Johan Hoek uit Havelte eindigt als 3 e op een achterstand van 4 minuten.
In het veteranen klassement (40+) wordt de uitslag ook bepaald in de laatste hindernis.
Klaas Postmus uit Norg weet Rob Dimmendaal uit Neede met 17 seconden verschil te
verslaan.
Wil je meer weten over het NK Survival Brandweer in Neede?
Voor info kun je een mail sturen naar info@survivalbrandweer.nl
Wie weet tot volgend jaar!
Hieronder de top 3:
Algemeen
1. Christian Machielse (Standdaarbuiten) 00:53:06 min
2. Thijs Velthuis (Oldenzaal)
00:53:09 min
3. Johan Hoek (Havelte)
00:57:24 min
Veteranen (40+)
1. Klaas Postmus (Norg)
2. Rob Dimmendaal (Neede)
3. Martijn van der Deure (Bovenkarspel)

01:07:36 min
01:07:53 min
01:32:01 min

