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Spanje naast voetbal- ook Olympisch kampioenMcBek valt in 
goede smaak PUTTEN – Maarliefst 150 vuurrode 

Olympische fakkels liepen er gister 
over het veld tijdens de Olympische 
Spelen van Putten. Het eremetaal werd 
bewaard in de koelkast om smelten te 
voorkomen. Het koningsnummer was 
de grote stormbaan waar vooral de 
kleinere kinderen als een speer 
overheen vlogen. 

Veel landen waren vertegenwoordigd 
zoals China, Zwitserland, Italië, Nederland 
en Rusland. Ze streden in de felle Putten-
se zon om de eindoverwinning. En dat 
ging gepaard met de nodige zweetdrup-
pels. Zo werd er keihard gedraafd tijdens 
het wielrennen en werd de schotkracht van 
de kinderen op de proef gesteld tijdens de 
biatlon. De met water besprenkelde 
stormbaan zorgde voor de nodige verkoe-

ling. Uiteindelijk haalden de Spanjaarden 
onder leiding van Esther de meeste 
punten binnen en mochten zij het ereme-
taal om hun verbrande nekken hangen. 
Daarnaast had Jaring nog een verrassing. 
Hij had van een zekere vriend gehoord dat 
de Spanjaarden als dank voor het harde 
werken hun schoen (of slipper) mochten 
zetten. Om vijf uur doofde het Olympisch 
vuur en doken de sporters de kleedkamers 
van het Olympisch dorp weer in. Of er 
vanochtend in de afgetrapte Nike’s en 
Puma’s naast een slechte geur, ook een 
chocoladeletter zat is niet bekend. Wel 
had Esther een soort Sinterklaas op een 
bezem gesignaleerd. ,,Alleen had hij geen 
zwarte piet maar een kooitje met een 
kanariepiet bij zich.”

V. F.

27.3˚c

Vandaag 110% kans op zon en 
-10% kans op regen. 
Windkracht 2, windrichting Oost.

Actrices in topvorm! Wild West in Putten Warme en fanatieke sportmiddag

WEER HET WAAR

Terwijl de rest van de kampleden aan 
de overheerlijke nasi en macaroni zat, 
smulden de oudste dames van Jong 
Advendo van hun McDonalds-cheque. 
En de bestelling loog er niet om.
Mc Chickens, Big Macs en louter 
grote milkshakes stonden op het 
lijstje, terwijl de dames gister juist 
aangaven dat ze aan de lijn waren. 
Hoofdleiding Bart schrok er van. 
,,Er was niet één iemand die een 
salade bestelde.” De dames vonden 
het allemaal wel meevallen en 
peuterde schijnheilig de groente 
tussen de burgers weg.  


