REGIMENTSSPORTDAG

Door de Regimentsadjudant Bert Oost

De laatste donderdag van juni, zo langzamerhand traditioneel de datum waarop
de jaarlijkse Regimentssportdag georganiseerd wordt. Een prima moment, in ieder
geval de laatste jaren, om te kunnen genieten van mooi weer en ook nu waren ‘de
weergoden’ ons goed gezind. Bovendien is dit de datum dat de schoolvakanties
nog net niet begonnen zijn en, naar wij als organisatie hopen, er niet zo veel grote
oefeningen meer gepland staan en de opkomst dus maximaal kan zijn.
Ook dit jaar bleek echter dat tal van regimentsleden door oefening of om andere
redenen verstek moesten laten gaan. Gelukkig stonden er met het ochtendappel
toch een flink aantal regimentsleden aangetreden toen de regimentscommandant, lkol
Jaap de Feiter, de sportdag aftrapte met een
toespraak waarin hij in ging op het verbindende element van ons Verbindelaren en de
sportdag. Ook werd op voorhand de werkgroep bedankt die in de voorbereiding naar
deze sportdag al de nodige werkzaamheden
verzet had. Aansluitend het woord aan de
voorzitter van deze werkgroep de adjudant
Hans Dimmers die nog wat organisatorische
maatregelen afkondigde en de teamcaptains
verzocht om z.s.m. na het appel contact op
te nemen met de coördinator van hun sportonderdeel.
Ook dit jaar weer de bekende onderdelen
als kleinterreinvoetbal, militaire- en ludieke
vijfkamp, (beach) volleybal, survivalrun e.d.
terwijl ook het onderdeel touwtrekken weer
nieuw leven ingeblazen was. Als clinic stond
er dit jaar paintball op het programma en
voor leden die ervaring hadden met Geo
Caching lagen er enkele routes gereed bij
de noordpoort van de kazerne.
Na een dagje sportief strijden, waarbij het
kennelijk niet mogelijk om de (kleine) blessures buiten de deur te houden, was het even
na 14.30 uur tijd voor het commandantenspel. Terwijl de commandantenbezig waren
elkaar op sportieve wijze de loef af te steken
werd er door de LO/S organisatie koortsachtig gewerkt om de resultaten op papier te
krijgen. Om 15.00 uur stond een ieder weer
gereed in afwachting van de prijsuitreiking,
maar niet voordat de regimentscommandant
drie loten getrokken had waarop de hoofdprijzen (luxe koffiezetapparaat, digitale
camera en hartslagmeter) van de verloting
gevallen waren.
Na het eindappel kreeg een ieder nog een
handdoek met geborduurd Verbindingsembleem uitgereikt als aandenken aan deze
mooie dag.
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Uitslagen
Petanque
1e plaats Aoo Wensink en Sm Mantje
(SVBDD)
2e plaats Lkol Bongers en Aoo Brandenburg
(OOCL)
3e plaats Sm v.d. Ploeg en Sm Cor (SVBDD)
Ludieke Vijfkamp
1e plaats SVBDD
2e plaats 101 CISBat
3e plaats 400 GNK
Volleybal
1e plaats CISBn
2e plaats CISBn
3e plaats 101 CISBat
Run-Kickbike-Run
1e plaats Stst 11 Lumbl
2e plaats A-Cie 101 CISBat
3e plaats 2 CISCoy
Klein terreinvoetbal
1e plaats BPV Pel SVBDD
2e plaats 1 CISCoy
3e plaats 2 CISCoy
Touwtrekken
1e plaats C-Cie 101 CISBat
2e plaats 1 CISCoy
3e plaats KCT

Wisselprijzen

Survival-Run
1e plaats Sgt Pastor (11 Lumb)
2e plaats Sgt Schepman (CISBn)
3e plaats Kpl1 Regelink (100 B&T)
Beste Dame Sgt1 Heupink (St 101 CISBat)

Zilveren bericht
SVBDD

Vijfkamp Militair
1e plaats KCT Vbdpel
2e plaats 11 Lumb
3e plaats 11 Lumb

Kol Huygensbeker
CISBn

Commanders Battle
1e plaats C-Cie 101 CISBat
2e plaats St 101 CISBat
3e plaats A-Cie 101 CISBat

Gouden Antenne
11 Lumb

Vijfkamp Vbdpel
KCT
Sportiviteitprijs
VOOV KMS VTO
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Foto’s met dank aan de heer R. van der Eijk
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