Highlandgames en feestavond
Autoband rollen (wat een zwaar kreng, kon het niet wat minder), Jupiler Run
(verplaatsen staande op Jupilerkratjes, die leeg waren – al opgedronken?),
Farmers Walk (jerrycans met water sjouwen, niets stiekem er uit laten lopen?),
grote bal (5 kg, was eerst de bedoeling van 10 kg, wat niet beschikbaar, jammer!)
dragen, kennisronde (30 vragen omtrent Schotland, oh oh, wat waren er toch
moeilijke vragen bij) en spijkerbroek hangen (je zult maar 83 seconden aan een
broek hangen hé René) waren de ingrediënten die de deelnemers aan de
sport/spelmiddag voorgeschoteld kregen.
Het team De Sneeuwvlokjes, bestaande uit Anouk, Jos, Herman en René, ging met
de hoogste eer strijken. Team Nieuwjaarsgeluk, bestaande uit – hoe kan het ook
anders – Jil, Dianne, Marco en Ad, eindige als 2e.
Arné, Vanya en Anton vormden het team De Kampioenen en werden 3 e.
Het Topteam of was het Tobteam, bestaande uit Peter, Bep, Tonneke en Toon, en
het team Oe eete me nou, bestaande uit Harold, Antoon en Miriam, hadden evenveel
punten vergaard en eindigden op plaats 4. Onder genot van warme chocomelk en
glühwein – was wel nodig want het was koud – werd er nog nagepraat over de
onderdelen. Wederom een leuk festijn op sportpark De Beek.
Tijdens de feestavond werden de teams naar voren geroepen en ontvingen hun prijs
in de vorm van een kei.
Vanaf 20.30 uur ging de feestavond met een koud buffet van start. Er werd flink
gebruik van gemaakt. Nagenoeg alles ging op aan de grote eetlust van de
Olympianen. Daarna voltrok zich de prijsuitreiking van de Highlandgames.
Vervolgens vond de prijsuitreiking van het OSP-klassement 2017 plaats. Jil had voor
iedere deelnemer die aan minimaal 4 onderdelen had deelgenomen weer een fraaie
oorkonde gemaakt. De prijswinnaars kunnen aan de “bak” met hun prijsjes in de
gedachte van “Heel Olympia Bakt”. We zijn benieuwd naar de bakprestaties?
Tussendoor werden de voornemens op sportief gebied aan het papier toevertrouwd.
Komend jaar zullen jullie door Petra op de hoogte gehouden worden omtrent de
resultaten van een marathon, Bruggenloop, Surpriseloop!, Zevenheuvelenloop,
blessurevrij blijven etc
Als laatste onderdeel van de avond vond de bekendmaking van de OLYMPIAAN
2017 plaats. Dit jaar viel de eer te beurt aan Theo van der Kroon.
Tijdens een bestuursvergadering werd hij op het verkeerde been gezet.
Een complete verrassing dus. Het spel de meisjes tegen de jongens, geleid door
Hans en René, werd maar nipt gewonnen door de meisjes. Zij wisten de antwoorden
omtrent atletiek en Olympiavragen beter te beantwoorden dan de jongens.
Wanneer komt de revanche?
Een gezellig samenzijn besloot de avond.

