
Zonnige Lukkie Duck Race

en de mensen een leuke dag in het dorp 
beleven.”

BEDRIJFSEEND Verschillende mensen vallen 
in de prijzen wanneer er weer een paar hon-
derd eenden door het waterbassin worden 
gespoten en hun eendjes als eerste aan de 

overkant komen.

Aan het einde van de middag zijn de be-
drijfseenden aan de beurt. Diverse onder-
nemingen hebben een eend geadopteerd 
en deze zo mooi mogelijk opgemaakt. Het 
bonte spektakel gaat onder gejuich het water 
in. Na een spannende strijd zwemt de eend 
van Boshuizen Hoveniers als eerste over de 
finishlijn.

Vincent van der Wardt van de Lions Club is 
enthousiast: ,,Alles zit mee vandaag. Prach-
tig weer en veel toeschouwers. Vanmorgen 
hadden we bijna een waterbreuk met het 
bassin, maar we hebben alles toch nog op 
kunnen lossen. Volgend jaar gaan we weer 
een Lukkie Duck organiseren. We denken 
erover om de race nu aan de Kerkbrink in 
Baarn te houden.”

SCOOTER Van der Wardt en zijn vrienden 
van de Lions Club Eemland hebben de eerste 
slag voor De Lukkie Duck Race in Baarn al 
geslagen. Burgemeester van Baarn Mark 
Röell won namelijk de hoofdprijs, een scoo-
ter. De Baarnse burgervader heeft zo onge-
twijfeld een goede indruk gekregen van de 
succesvolle en gezellige Lukkie Duck Race.

Over de opbrengst van het zonnige watere-
venement wil penningmeester Ruud Prior 
van de Lionsclub nog geen mededelingen 
doen.

,,Ik vertel nog geen bedrag, maar wat ik wel 
weet is dat het er zeer positief uitziet. Zodra 
wij allen facturen en kosten hebben verwerkt 
maken wij de opbrengst bekend. Wat ik wel 
kan melden is dat de drie goede doelen, 
Lot’s Foundation, SAM² en Cabrio, een mooi 
bedrag tegemoet kunnen zien.”

‘De goede doelen kunnen een mooi bedrag tegemoet zien’

De Van Weedestraat is 
tot aan het kruispunt met 
het Nassauplantsoen 
veranderd in een 
evenemententerrein. De 
organisatoren van de 
Lions Club Eemland 
waren wat van plan. Een 
stormbaan, een 
volleybalveld en een 
waterbassin zijn de 
eyecatchers van de 
Lukkie Duck Race.

Peter Beijer

De omstandigheden voor 
een waterspektakel zijn 
optimaal tijdens de Lukkie 

Duck Race die afgelopen zondag gehouden 
werd. Veel Soesters zijn op deze warme dag 
op het evenement afgekomen, al dan niet 
in het bezit van een lot of liever gezegd een 
Lukkie Duck.

DUIKPLANK Rens Smit is een van de orga-
nisatoren van de Lions Club Eemland. Hij 
is in zijn felgele shirt, dat alle medewerkers 
dragen, eenvoudig te herkennen. Bewonde-
rend kijkt Smit naar de stormbaan. Kinderen 
laten zich vanaf een meter of vier vallen, een 
kussen vangt ze op.

,,Ja, daar moet ik niet meer aan denken. 
Dat is toch een beetje het Soester Natuur-
bad-syndroom. Tot 12, 13 jaar durfde ik van 
de duikplan af, daarna was het afgelopen!”

FORMULE 1 Richard Buss kondigt ondertus-
sen de Lukkie Duck Race aan. ,,Over tien 
minuten race numero uno”, roept de Soester 
spraakwaterval door zijn onafscheidelijke 
microfoon. De mensen drommen al samen 
bij het waterbassin waar honderden plastic 
eendjes zijn verzameld.

Nadat Buss het startsein heeft gegeven 
worden de eendjes door stoere brandweerlie-
den met krachtige waterstralen in beweging 
gebracht. Buss geeft commentaar alsof hij 
bij de Formule I staat. ,,Ondertussen heeft 
zich een kopgroep verzameld. Het is razend 
spannend mensen! O ja, notaris Van Veeren 
controleert alles. Het is maar dat u het weet.”

SATE Toeschouwer Peter van den Brink ziet 
het vanaf een afstandje glimlachend aan. 
De Soester zet zijn tanden in een vers bereid 
stokje saté.

,,Ik sta met bewondering en verwondering te 
kijken hoe die mensen dit allemaal georga-
niseerd hebben. Dit is een nuttig evenement, 
doordat er goede doelen gesteund worden 

 p Verschillende mensen vallen in de prijzen. 

 p Aan het einde van de middag zijn de bedrijfseenden aan de beurt. Diverse ondernemingen hebben een eend geadopteerd en deze zo mooi mogelijk opgemaakt. 

 p Een stormbaan, een volleybalveld en een waterbassin zijn de eyecatchers van de Lukkie Duck Race.
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