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De laatste dag alweer. Willen we nog een kans houden de overwinning moeten we zeker alle 

punten behalen. Maar ook om de Dutch Divas voor te blijven zullen we nog flink aan de bak 

moeten. 

De opdrachten zijn weer bijzonder, op de foto met het team bovenop een trein die ergens 

in een park staat en met een standbeeld. Maar ook een foto van een teamlid zittend op een 

kratje Heineken. Daarnaast moet er nog een Philips TV-afstandsbediening mee genomen 

worden naar de jury. En er moet een feestje gebouwd worden met 20 Hongaren. 

De eerste 2 foto’s waren makkelijk en de plaatselijke Makro had natuurlijk Heineken in z’n 

assortiment, dus ook die was (nadat we met een klant met een Makro pas mee naar binnen 

waren geglipt) snel gemaakt. Het foto moment bij de trein was ook weer ouderwets gezellig, 

omdat daar meerdere runners tegelijk waren. 

Helaas lukte het niet om een afstandsbediening te scoren bij diverse elektronica zaakjes, of 

op de Chinese markt in Budapest. Maar gelukkig hebben ze in Hongarije ook een 

Mediamarkt en daar liggen in de winkel bij de TVs ook (licht) gebruikte afstandsbedieningen 

 

Het feestje bleek (zelfs ondanks onze speakers) moeilijker. De Hongaren die wij ontmoet 

hebben bleken zeer gereserveerde mensen te zijn. Na dagen van hartelijkheid en warme 

ontvangsten in Duitsland, Tsjechië Polen én Slowakije, was dit even een tegenvaller voor ons. 

Men liet zich slechts moeilijk overhalen en daarom was het voor ons onmogelijk om 20 

Hongaren tegelijk te laten feesten.  

Dus met 8 punten in de pocket terug naar de camping. We hadden sowieso niet de indruk 

dat onze Belgische Lada vrienden punten zoude laten liggen en dus maakte het verder niet 

veel meer uit m.b.t. de 1e plek. En de gedeelde 2e plek was ook binnen, de Divas zouden 

alleen nog gelijk kunnen komen. 

Voor het eerst deze week waren we een beetje op tijd op de camping, dus rustig wat 

drinken, eten en kletsen met andere Runners. Toen Marco en Erik kwamen met de uitslag 

was het zoals verwacht: samen met de Dutch Divas zijn we 2e geworden en de Arendjan en 

Gilles zijn de winnaars van The Cannonballrun 2015.  

En nog even over de Divas: zij zijn ieder jaar erg druk met het regelen van sponsors voor 

een goed doel. Dit jaar zou het bedrag gaan naar Stichting Ambulance Wens. Maar omdat ze 

ook de Stichting Dravetsyndroom NL/VL een warm hart toedragen hadden ze besloten om 

ook € 100 aan deze stichting te geven. Wat een geweldige actie, die wel zeer goed het 

Cannonball Run gevoel weergeeft. Lekker strijdlustig overdag om de punten te pakken, maar 

een geweldige sfeer en leuke onderlinge verhoudingen in de avond. Hellen en Evelien super 

bedankt! 

Daarna was het nog een tijdje onrustig op de camping, o.a. met de Eurvisiesongfestival 

inzending van Nederland voor het jaar 2016: De Spiders (aka. The Fileflirters) met in de 

backing the Am8ulance en het nummer “Cannonballllllllllll”. 

All Right bedankt, dat we even jullie apparatuur mochten misbruiken. En bedankt voor jullie 

toffe optredens! 



The day after…….. 

 

Op zaterdag kom je dan weer met je voeten terug op aarde. Het voelt alsof je een van een 

serie (zoals bijv. House of Cards of Breaking Bad) alle seizoenen in één ruk achter elkaar 

bekijkt. Je hebt van iedere minuut genoten, maar omdat er zoveel is gebeurd weet je niet 

alles meer precies te herinneren. Je moet goed nadenken over waar je wanneer was, welke 

dag had nou welke opdrachten etc. Gelukkig zijn er veel foto’s van ons en andere team, 

komt er straks nog een film, etc. Het was weer een mooi weekje! 

Dus volgend jaar gewoon weer opnieuw gaan beleven………. 
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