Europees Kampioen
naar WK 2010
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Ik doe al sinds mijn 7de jaar aan atletiek, en ik heb
b
meer dan 35 jaar moeten wachten op een echtt
m
p
es
persoonlijk hoogtepunt. In 2009 werd ik Europees
Ka
eef
Kampioen op de Vijfkamp bij de Masters 45 en bleef
met mijn puntentotaal
punte
et
slechts 40 punten verwijderd van het
a
aar
Wereldrecord. In de jaren daarvoor eindigde ik weliswaar
ap
p-bijna altijd op het podium op Internationale Kampioenschapno
ogg
pen, maar die echte overwinning, die gouden plak ging tot nog
r
rm
toe aan mijn neus voorbij. Het was dan ook een enorm
en
n.
prettige ervaring om in Ancona het Wilhelmus te horen.
Speciaal voor mij.
Ik denk dat ik nog meer in mijn mars heb en vind ook eigen-lijk dat ik als Europees
Kampioen mee moett
‘’Eigenlijk vind ik dat ik als doen aan de Wereld
reld
oor
Kampioenschappen
voor
Masters in
Europees Kampioen aan
2010 in Kamloops (1-6 maart 2010, Canada). Ik
het WK moet deelnemen’’ moet me kunnen meten met de concurrenten van
de andere continenten. In Amerika en Australië staat
de atletiek, ook bij de Masters, op hoog niveau. Maar aangezien ik zo dicht bijj het WR
puntentotaal eindigde moet ik ook daar voor de winst kunnen strijden.
jden.
en. Ik zal
zelf zorgen dat ik er fysiek klaar voor ben. Dan rest alleen nog dee
deelname en reis- en verblijfkosten. Kon ik voorgaande jaren mijn
n
gezin nog strikken voor volledige sponsoring
ponsoring uit het huishoudpotje,
huishou
huis
,
dit keer zijn de onkosten daarvoor
veel te hoog.
hoo
og. Ze
Z gunnen het mij van
harte en hopen dat ik tezamen
met een
eeen aantal sponsoren de
(financiële) puzzel compleet kan
krijgen.
kkrijg
Wan Bakx ((februari 2010))

Sponsoring WK 2010
In plaats van te zoeken naar een grote sponsor die het volle
bedrag wil sponsoren wat ik denk nodig te hebben voor
deelname, reis en verblijf ben ik op zoek naar veel
kleintjes. En geloof mij, het idee van de puzzel had
ik al voordat AH ermee kwam. Een kleine
rekensom met de belangrijkste
ngrijkste
onkosten geeft aan dat ikk
zo’n € 1500 nodig heb.
Dat is best veel maar
met 10 sponsoren van €
150 kan ik op weg.
Landewé is al over de
streep en vult een deel van
de puzzel. Mijn gezin doet
ook mee. Ik hoop op termijn
rmijn
de puzzel kompleet te krijgen
zodat ik naast de voorbeoorbereidende training ook deelname,
elname,
reis en verblijf kan gaan regelen.
Mocht er minder nodigg zijn voor
deze reis, of mocht ik onverhoopt
niet kunnen deelnemen,
en, ik word
tenslotte ook een dagje ouder, dan is
de sponsoring niet weggegooid.
gegooid. In Juli
2010 worden de Europese
ese Kampioenschappen georganseerd in Hongarije en
daar kan ik ook steun voor
or gebruiken.
Alvast bedankt voor de interesse. Ik hoop
dat we tot een sponsor overeenkomst kunnen komen.
Groetjes,
Wan Bakx
www.wanbakx.nl
jpgbakx@gmail.com
06-15624038

Eigen ontwerp (2009)

