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VOORWOORD
Op het moment van schrijven vinden de Wereldkampioenschappen atletiek plaats in het ZuidKoreaanse Daegu. Schitterend om te zien hoe de atleten daar op het hoogste niveau tegen
elkaar strijden. Alle onderdelen zijn stuk voor stuk mooi om te zien.
Bij de sprintnummers is het de geweldige explosie in combinatie met de ontspannen
gezichtsuitdrukking die me aanspreekt. Enerzijds één brok energie en aan de andere kant de
relaxte houding om alle energie in het sprinten te kunnen leggen. Het was jammer om te zien dat
Usain Bolt op de 100 meter gediskwalificeerd werd vanwege een valse start. Juist hij kan die
ontspanning zo mooi combineren met een geweldige sprint.
Bij de werp- en springnummers kun je goed zien dat de beweging technisch tot in de puntjes
verzorgd is. Natuurlijk komt daar ook een flinke portie snelheid en kracht bij kijken, maar de
uitvoering is allesbepalend. En bij de langere loopnummers vind ik vaak de tactiek in combinatie
met de spanning in de strijd zo mooi. Over tactiek gesproken, wat heb ik genoten van de
overwinning van David Rudisha op de 800 meter. Gewoon op kop beginnen en op het moment
dat het erom gaat zo hard versnellen dat niemand je meer kan volgen. Ik hoop dat jullie ook zo
kunnen genieten van deze topwedstrijden.
Voor de jeugd onder ons kan het wellicht de juiste inspiratie geven om ook hard te gaan trainen,
zodat jullie zelf over enkele jaren op het hoogste niveau meedoen. En ja, ik kan jullie vertellen,
dat dit ook mogelijk is voor atleten bij DAK. Denk maar terug aan Patrick van Balkom, die zijn
carrière bij DAK begon en uiteindelijk een bronzen WK-medaille gewonnen heeft en ook
meegedaan heeft aan de Olympische Spelen!
Op de laatste zaterdag in augustus is de jaarlijkse DAK-wandeltocht geweest. Met meer dan 500
deelnemers was dit weer een zeer geslaagde dag. Het was een mooie dag om te wandelen en ik
heb dan ook veel deelnemers enthousiast binnen zien komen na hun wandeling. Het viel me op
dat onze wandelcommissie onder aanvoering van Louis Muskens de organisatie weer piekfijn
voor elkaar had en dat zorgde ervoor dat ze op de dag zelf vrij relaxed rond liepen.
Op zondag 18 september moet de senioren mannenploeg in Weert nog een keer vol aan de bak
in de promotie/degradatiewedstrijd. Ondanks goede prestaties in de derde en laatste wedstrijd
kon deze strijd tegen degradatie niet ontlopen worden. De vrouwen deden het wat dat betreft net
iets beter en stelden deelname in de 2e divisie voor volgend seizoen al wel veilig. Ik wens de
mannen bij hun strijd veel succes! Iedereen die ze daarbij wil aanmoedigen is uiteraard welkom
om met ze mee te gaan.
Martien van Weert,
Voorzitter
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ALGEMENE INFORMATIE VERENIGING
Bestuur
Functie
Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Leden

Naam
Martien van Weert
Walther de Vaan
Frans van Nieuwburg
Koen van Nieuwburg
Ad Willemse(vertrouwenspersoon)
Kees Klerx

Telefoon
0416 380373
0416 661773
0416-373896
0416 383123
0416 278111
073 5114559

e-mail
voorzitter@dakdrunen.nl

wadevaan@planet.nl
Mariette.frans@home.nl
koenvannieuwburg@home.nl
ad.willemse@home.nl

c.a.klerx@home.nl

Ledenadministratie
Joke van Gool, Primulastraat 21, 5151 TR Drunen.
Tel. 0416-322225. E-mail: ledenadministratie@dakdrunen.nl.
Alle wijzigingen en afmeldingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail doorgeven. Inning contributie
is per kwartaal. Afmelden uiterlijk 2 weken voor het begin van het volgend kwartaal.

Contributie 2011
Groep
Atletiek
Atletiek
Atletiek
Atletiek
Atletiek
Wedstrijdlicentie
Wedstrijdlicentie
Wedstrijdlicentie
Bodywalk
Nordic Walking
Bodywalk + Nordic Walking
Wandelen
Wandelen
Atletiek/Bodywalk/Nordic
Walking + wandelbond
Donateur

Klasse
Pupillen
Junioren D
Junioren C/B/A
Senioren/Masters
Inschrijven
Pupillen
Junioren
Senioren/Masters
Alle
Inschrijven
Alle
Inschrijven
Alle
Inschrijven
Alle
Inschrijven
Alle
Alle

(Maand)
€
8,15
€
9,85
€
9,85
€ 13,30
€ 10,00
€
7,15
€ 12,70
€ 20,35
€
8,15
€ 10,00
€
9,25
€ 10,00
€ 13,30
€ 10,00
€
5,20
€
3,00
€
€

Eenmalig
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

0,55 Extra
25,00

De contributie wordt per kwartaal geïnd middels automatisch incasso.

Thuishonk
Internetadres

Sportpark De Schroef. Pr. Hendrikstraat te Drunen, Tel. 0416-375930
www.dakdrunen.nl - E-mail algemeen : info@dakdrunen.nl

Wedstrijdinschrijvingen
Uitwedstrijden

Weg- en Crosswedstrijden
Baan- en Indoorwedstrijden
Competitie
Pup/Jun C/D

Thuiswedstrijden

Wandelen

Contactpersoon

Vacant - Elektronisch via website DAK
Vacant
Koen van Nieuwburg Tel. 0416-383123
Marian van Tilborg Tel. 0416 379348
Paul van Delft Tel. 0416-374690 /
inschrijven@dakdrunen.nl
Louis Muskens, tel.: 0416 374102

Redactie Clubblad
Kees Klijn, de Ruyterstraat 24, Tel. 0416-372276 Frans van Delft, Achterstraat 10A, Tel. 0416 320130
E-mail: clubblad@dakdrunen.nl Kopij inleveren, bij voorkeur op e-mail adres: clubblad@dakdrunen.nl , of op
diskette/usb-stick, inclusief uitdraai. Of via de kopij bus in het clubgebouw.
Verschijning volgend clubblad: 26 november. Inleveren kopij uiterlijk zondag 20 november 2011.
Het clubblad verschijnt in 2011 verder niet meer. De data voor 2012 staan in het volgende clubblad.
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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

Mari Pechtold overleden
Op 5 augustus is Mari Pechtold in een ziekenhuis te Maastricht overleden. Mari is jarenlang een
fanatiek hardloper bij DAK geweest. De laatste jaren was hij geen lid meer van onze vereniging.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.
Tanita Hofmans Nederlands Kampioene en deelneemster WJOF
Tanita heeft op zaterdag 9 juli in Alphen aan den Rijn tijdens de Nederlandse Kampioenschappen
de titel veroverd op het hoogspringen bij de Junioren B. Tanita sprong over een hoogte van
1.71m en was hiermee de sterkste. Op maandag 25 juli vertegenwoordigde ze Nederland bij het
Europees Jeugd Olympisch Festival in Trabzon, Turkije. Helaas kwam ze niet door de
kwalificaties, maar het was een mooie ervaring.
Damesploeg handhaaft zich in tweede divisie, herenploeg op herkansing
De damesploeg is er in geslaagd om zich bij hun eerste jaar te handhaven in de tweede divisie.
De herenploeg is hier helaas niet in geslaagd. Zij moeten op 18 september vol aan de bak in
Weert om alsnog handhaving af te dwingen.
Steef Molema voorzitter Recreantencommissie
Steef heeft zich aangesloten bij de Recreantencommissie en heeft daar de rol van voorzitter op
zich genomen. Steef is iemand met veel goede ideeën en wij zijn ervan overtuigd dat hij van veel
waarde zal zijn voor de recreantenafdeling.
Trainerstekort bij jeugdafdeling
Er is een dringend trainerstekort bij de jeugd en met name bij de junioren D. Tijdelijke invulling
wordt nu geregeld en er wordt gezocht naar structurele uitbreiding van het trainerscorps. Mensen
die willen helpen of goede ideeën hebben om dit op te vangen zijn welkom.
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TRAININGSOVERZICHT 2011
Pupillen B/C/Mini’s
Maandag
18.00-19.00
Sportpark
Bianca Holtrop, Sanne van Driel
Donderdag
18.00-19.00
Sportpark
Yvonne van Veen
Pupillen A
Maandag
18.00-19.00
Sportpark
Justus van Nierop, Laura de Gier, Thom van Wijngaarde
Donderdag
18.00-19.00
Sportpark
Yvet van der Sterren, Pieter Kipping, Thom van Wijngaarde
Junioren D
Dinsdag
18.15-19.15
Sportpark
Vacant
Donderdag
18.15-19.15
Sportpark
Jeffrey Himpers
Pupillen en junioren D – wedstrijdgerichte training (vanaf april)
Zaterdag
9.30-11.00
Sportpark
Ron de Vaan, Persijn van den Brink, diverse trainers
Junioren B/C
Dinsdag
19.15-20.45
Sportpark
Frank Smetsers, Theo van Houten, Ad Kivits
Donderdag
19.15-20.45
Sportpark
Theo van Houten, Ad Kivits
Junioren A, Senioren(baanatletiek)
Dinsdag
19.15-20.45
Sportpark
Rob Kamps
Donderdag
19.15-20.45
Sportpark
Rob Kamps
Specialisatie (Senioren en Junioren A/B/C)
Dinsdag
19.15-20.45
Sportpark
Theo van Houten (werpen), Frank Smetsers (springen)
Vrijdag
19.15-20.45
Sportpark
Rob Kamps (atleten op uitnodiging)
Junioren A, Senioren(middel)lange afstand
Dinsdag
19.00-20.30
Sportpark*
Mari van Beurden, Theo van Baardwijk
Donderdag
19.00-20.30
Sportpark
Mari van Beurden, Theo van Baardwijk
Zondag
10.00-11.30
Duinrand
Mari van Beurden
Snelwandelen
Maandag
19.00-20.15
Sportpark
Theo van Houten
Specials
Dinsdag
18.30-19-.30
Sportpark
Ria van Houten
Recreanten Algemene groep 19.00 uur
Maandag
19.00-20.15
Sportpark
Eddy Martoredjo
Woensdag
19.00-20.15
Sportpark*
Eddy Martoredjo
Recreanten Algemene groep 20.00 uur (inclusief starters)
Maandag
20.00-21.15
Sportpark
Piet van Hulten
Woensdag
20.00-21.15
Sportpark
Piet van Hulten
Recreanten Tempogroep en Duurloopgroep
Maandag
19.00-20.15
Sportpark*
Hans v.d. Heuvel (assistent: Marian van Tilborg)
Woensdag
19.00-20.15
Sportpark
Hans v.d. Heuvel (assistent: Marian van Tilborg)
Alle recreanten
Zaterdag
9.00-10.00
Giersbergen Piet van Hulten
Start-to-Run
Woensdag
19.30-20.30
Sportpark
Theo van Baardwijk, John van Heeswijk
Zaterdag
10.00-11.00
Giersbergen Theo van Baardwijk, John van Heeswijk
Wandelgroep
Woensdag
19.00-20.30
Sportpark*
Louis Muskens
Bodywalk
Dinsdagmorgen
9.00-10.00
Duinrand
Ria van Houten
Dinsdagavond
19.30-20.45
Sportpark*
Geertje van der Schans
Donderdagavond
19.30-20.45
Sportpark*
Geertje van der Schans
Nordic Walking
Maandag
9.00-10.15
Duinrand
Harrie van Delft (midden/snel tempo)
Donderdag
9.00-10.15
Duinrand
Ria van Houten (rustig tempo)
Zaterdag
9.00-10.15
Duinrand
Ria van Houten (midden tempo)
*tot 1 oktober Duinrand, vanaf 1 oktober lopen op de weg en verzamelen bij het clubhuis in het sportpark
Theo van Baardwijk
Mari van Beurden
Persijn van den Brink
Harrie van Delft
Sanne van Driel
Laura de Gier
John van Heeswijk
Hans v.d. Heuvel
Jeffrey Himpers

0416-375201
0416-379764
073-5115803
0416-372137
0416-375772
0416-379432
06-52440213
0416-377765
06-25020784

Bianca Holtrop
Ria van Houten
Theo van Houten
Piet van Hulten
Rob Kamps
Pieter Kipping
Ad Kivits
Rinus Krijger
Eddy Martoredjo

073-5185628
0416-377670
0416-377670
0416-375545
073-5114032
Geheim nr
0416-376905
06-41520999
0416-376003

Louis Muskens
Justus van Nierop
Danny van Nooy
Geertje v.d. Schans
Frank Smetsers
Yvet van der Sterren
Marian van Tilborg
Ron de Vaan
Maaike de Wit

0416-374102
073-5116735
06-52408601
0416-338405
06-19204253
073-5116153
0416-379348
Geheim nr
0416-380660
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DAK- AKTIVITEITENAGENDA
Dinsdag September 2011
Zaterdag 17 september
Zaterdag en zondag 24 en 25 Sept
Zaterdag 1 oktober 2011
Zondag 6 november 2011
Zondag 11 december 2011
Zondag 1 april 2012

DAK – ARR meeting
AC Waalwijk - DAK onderlinge competitie jeugdleden
Clubkampioenschappen
Opening nieuwe clubgebouw
Drunense Duinen Cross
Indoor
Drunense Duinenloop

WELKOM NIEUWE LEDEN
Atletiek
Bregje van Beurden
Lars van Spijk
Pien de Munnik
Bert Tigelaar
Nikki van Delft
Cindy van Trier
Henriëtte van Trier

Body Walking

Nordic Walking

Wandelen

Onze vereniging telt nu 485 atletiekleden en 58 wandelleden.

Rectificatie: Recreanten trainen op niveau,
Oproep; vele handen maken licht werk
In het vorige clubblad stond vermeld:
In geval je trainer wilt worden betekent dat je zelf niet meer kunt trainen. Informeer geheel
vrijblijvend naar de mogelijkheden bij een van de trainers of bestuursleden!
Dit had moeten zijn:
In geval je trainer wilt worden betekent dat niet, dat je zelf niet meer kunt trainen. Informeer
geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden bij een van de trainers of bestuursleden!
Kees Klerx
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Overzicht van de commissies en vacatures in onze vereniging
Commissies / Organen

Aanspreekpersoon

Telefoon

Archivaris van DAK
Bestuur, secretariaat
Feestcommissie
Jurycommissie
Juryleden
Clubblad

Harrie van Delft
Walther de Vaan
Thijs van Houten
Frank van Hulten
Vacatures juryleden
Kees Klijn
Frans van Delft
Steef Molema
Theo van Baardwijk
Wilhelmien Muskens
Joke van Gool
Sjef Musters,
Bart de Haan
Kees Klijn
Fysiotherapie Jos Keetels
Kosteloos telefonisch advies
tussen 12.30 en 13.00 uur

0416-372137
0416 661773

Clubgebouwcommissie
Clubhuis
Ledenadministratie
Materiaalbeheer
Media
Medische commissie

0416-383369
0416-372276
0416-320130
0416-378581
0416-375201
0416-374102
0416-322225
073-5114841
0416-372276
0416-378789

Keetels@uwpraktijkonline.nl
www.keetels.uwpraktijkonline.nl

N.A.C.
NevenActiviteitenCommissie Jeugd
PR en Sponsoring
Ranglijsten:
Sen.+A/B-junioren
Pupillen en C/D-junioren

Wallie Span

06-52676287

Danny van Nooy
Danny van Nooy

06-52408601 /
0416-851566

Sleutelbeheer
Technische Commissie
Wandelcommissie
Wedstrijdsecretariaten:
-Thuis
-Uit, weg + cross
Sen. en A/B-jun.
-Uit,
Pup. en C/D jun.
-Uit, baan + indoor Sen. en A/B-jun
-Uit, Competitie
Sen. en A/B-jun.
WOC WedstrijdOrganisatieCommissie
woc-leden

Koen van Nieuwburg
Koen van Nieuwburg
Louis Muskens

0416-383123
0416-383123
0416 374102

vacant

Hille Smit
0416-320128
vacant
Marian van Tilborg
0416-379348
vacant,
Koen van Nieuwburg
0416-383123
Paul van Delft
0416-374690
Frank van Hulten
0416-383369
Henk Liefting
Ria Musters
vacatures
Recreantencommissie
Kees Klerx
Anneke Jonckers
Anne-Marie Verlanden
Rinus Krijger
Steef Molema
Vrijwilligerscommissie
Ton van de Sanden
Marianne van den Bosch
Belangstelling? Dan gaarne contact opnemen met aanspreekpersoon of met een van de
bestuursleden. Oh, ja, het is heel gezellig en leuk om actief bij DAK mee te helpen onze
vereniging draaiend te houden.
Mist u een commissie? Heel eenvoudig. even de secretaris bellen.
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ARBOOTJE 9
Beste DAKkers,
Het is al weer een tijdje geleden dat het vorige Arbootje, nr. 8, verscheen.
Van een kant bezien ook niet zo erg natuurlijk, omdat dit aangeeft dat er op gebied van
arbo/veiligheid geen zaken speelden waar dringend aandacht voor gevraagd moest worden.
In Arbootje 9, wil ik aandacht vragen voor het volgende:
Hoewel nog niet officieel is ons nieuwe clubgebouw de laatste maanden gedeeltelijk in gebruik
genomen.
Als ik een kort zijsprongetje mag maken: dit nieuwe gebouw wordt binnenkort, ook op gebied van
veiligheid en andere arbo-aspecten, geïnventariseerd en getoetst aan de huidige eisen op dit
gebied.
Onze projectleiders, Hans Brok en Theo van Baardwijk, zijn nog steeds volop bezig om het, op dit
gebied, allemaal naar wens te laten verlopen en dit alles ook nog binnen het budget.
Voor dit laatste is veel bouwkundig inzicht en creativiteit nodig, heb ik gemerkt, en het is maar
goed dat we al die kennis “in huis hebben”.
Een ander punt. Het is nu wenselijk om onze EHBO-tas en AED uit het oude clubgebouw te
verplaatsen naar het nieuwe. Meteen als je binnenkomt zie je ze al in de hal staan. In de AEDkast zit nu ook de sleutel van de slagboom, bij de ingang van het park die, indien nodig, geopend
moet worden als er een ambulance nodig is.
De EHBO-tas wordt, na gebruik steeds weer aangevuld door Marian van Tilborg.
Als je iets hieruit gebruikt, meld dit dan aan haar. Mailen mag ook: tilborg14@zonnet.nl.
Dan kan zij adequaat inspelen op het aanvullen.
De AED is ook gedurende de trainingen goed bereikbaar, want we laten de hal (en de toiletten)
geopend. Ik heb de AED ook aangemeld bij AED-alert. Dit betekent dat particuliere hulpverleners
deze mogen gebruiken als er een calamiteit is op het park, maar ook in de onmiddellijke nabijheid
van het park. Dit alles gebeurt binnen goed doordachte regels en wordt aangestuurd via de
meldkamer van 112.
Het bestuur vindt het een prima idee om als club hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het
maatschappelijk gebeuren in onze regio. De tijden waarop het clubgebouw geopend is moeten
door iemand worden beheerd en doorgegeven aan AED-Alert.
Die taak ga ik vervullen en ik wil graag hiermee geholpen worden als door omstandigheden zoals
bijv. vakanties, carnaval, feestdagen e.d. het clubgebouw niet open is.
Mocht de AED om andere redenen, zoals bijv. onderhoud, uitlenen e.d. niet beschikbaar zijn, dan
moet dit ook gemeld worden dus hoor ik graag mededelingen hieromtrent.
Laten we maar hopen dat het allemaal niet nodig is, maar als het dan toch moet…. kun je er maar
beter goed op voorbereid zijn.
Groetjes Ad Willemse,
Coördinatie arbo-zaken DAK

Pagina 13

OnderDAK
nummer 5 10 september 2011

Pagina 14

OnderDAK
nummer 5 10 september 2011

Zee-Strand-Duin training

Zee-Strand-Duin-Training
Op zaterdag 24 september gaan we aan zee trainen.
Er zal er dan een training voor alle recreanten plaatsvinden aan zee, op het strand en in de
duinen.
Deze training wordt gegeven in Rockanje (net voorbij Brielle).
De training zal zo worden opgebouwd dat deze geschikt is voor alle recreanten.
Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:
-

09:00 uur verzamelen bij DAK waarna we met eigen vervoer naar Rockanje gaan.
10:30 uur start training waarbij we langs de zee en in de duinen gaan lopen.
11:45 uur gezamenlijke lunch bij een strandtent of een nabijgelegen restaurant.
13:00 uur samen weer terug naar Drunen of eerst nog een strandwandeling?

Er is (nog) geen luncharrangement vastgelegd. In principe kan iedereen voor eigen rekening
lunchen.
Omdat het DAK-uitje dit jaar niet is doorgegaan, heeft het bestuur besloten een financiële
bijdrage te leveren voor deze training.
Iemand nog tips of ideeën? Deze zijn welkom.
Zin om mee te gaan? Stuur even een mailtje naar recreanten@dakdrunen.nl
Dan weten we meteen hoe groot de groep ongeveer wordt.
(Iedereen die zich al bij mij heeft aangemeld hoeft dit natuurlijk niet meer te doen.)
Hans van den Heuvel
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HET NIEUWE HOME VAN DAK
Open Dag – Officiële opening Clubhuis – Feestavond – 1 oktober
In het ruim drieënveertig jarig bestaan van onze vereniging hebben we al verschillende mijlpalen
mee mogen maken. Binnenkort is er weer één. Immers het zal de rechtgeaarde DAKker niet
ontgaan zijn dat er aan onze prachtige atletiekaccommodatie een nieuw onderdeel is
toegevoegd: een clubhuis.
Er is een hele tijd hard aan gewerkt en met name de laatste maanden waren die werkzaamheden
duidelijk zichtbaar. Naast de aannemer hebben ook vele vrijwilligers van onze vereniging de
handen uit de mouwen gestoken om er iets moois van te maken. En zeg nou zelf, het resultaat
mag er zeker zijn. Inmiddels maken we er al weer gebruik van. Maar we gaan die ingebruikname
ook een officieel tintje geven.
Dit zal gebeuren op zaterdag 1 oktober a.s. en we combineren dit met een Open Dag en ons
jaarlijkse clubfeest.

Het programma voor deze dag, 1 oktober, ziet er als volgt uit:
13.30 – 16.00 uur: Open Dag met clinics voor iedereen die geïnteresseerd is
16.00 – 17.30 uur: Officiële opening door Burgemeester en Wethouder
18.30 – 20.00 uur: Feest voor de jeugdleden van DAK
20.30 – 24.00 uur: Feest voor de senioren van DAK

Open Dag
Op en rond de baan zijn er clinics van alle atletiek- en wandelvormen die we binnen onze
vereniging kennen. Zo kunnen jeugdige maar ook de minder jeugdige bezoekers meedoen aan
de sprint-, spring- en werponderdelen. Daarnaast is er een doorlopende mogelijkheid voor een
clinic recreatief hardlopen. Ook de onderdelen wandelen, body-walking, nordic-walking en
snelwandelen krijgen aandacht. Via de dag- en weekbladen zal hieraan bekendheid worden
gegeven. Belangstellenden kunnen dan kennismaken met de verschillende onderdelen zoals die
binnen onze vereniging worden gedaan.
Voor de bezoekers is er een infostand waar ze geïnformeerd worden over wat DAK te bieden
heeft. Uiteraard is ons clubhuis dan open om even te bekijken of iets te drinken. Om 15.30 uur
gaat het dicht om de officiële opening voor te breiden.

 Maak je familie, vrienden en kennissen warm voor deze Open Dag en laat ze eens
komen kijken en ervaren wat onze vereniging allemaal te bieden heeft!
Officiële opening
Deze wordt verricht door burgemeester Henk Willems en wethouder Kees van Bokhoven. Hierbij
worden ook sponsoren, buurverenigingen, atletiekverenigingen uit de regio en andere partijen en
personen uitgenodigd. Kom gerust een kijkje nemen! Na de opening worden de gasten
rondgeleid en is er een korte receptie.

Pagina 16

OnderDAK
nummer 5 10 september 2011

Jeugdfeest
Alle jeugdleden (t/m C-junioren) zijn hier van harte welkom. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.
Zorg dat je erbij bent en laat je verrassen. We hopen natuurlijk op een grote opkomst.
Feest voor de senioren
De laatste jaren moesten we steeds elders onderdak vinden voor ons jaarlijkse feest. Nu dus in
ons eigen clubhuis, dus zorg dat je erbij te zijn. Het belooft een geweldig leuke avond te worden.
Aanmelden is niet nodig. We verwachten dat jullie deze avond in groten getale aanwezig zijn.
We hopen dat het een leuke en gezellige dag wordt met veel belangstelling van zowel onze leden
als mensen die nog geen lid zijn. Noteer deze datum daarom in je agenda en kom langs bij Open
Dag, de opening van het clubhuis en uiteraard het feest!
Bestuur en Openingscommissie

Nieuwe trainers aangemeld
De laatste oproep in ons clubblad en het enthousiast ronselen onder meer van Piet van Hulten
van potentiële trainers is niet zonder resultaat gebleven. Er hebben zich maar liefst 3 aspirant
trainers aangemeld: Herman Buist, Peter van Gemert en Jan Haverhals . Zowel de trainers als
het bestuur zijn erg blij met de nieuwe aanwas en wensen de nieuwe trainers veel succes toe met
hun aanstaande opleiding die in oktober 2011 start. Zij hopen medio 2012 de opleiding te kunnen
afronden. Waar we natuurlijk wel vanuit gaan omdat deze onder praktijkbegeleiding staat van
onze eigen gediplomeerde trainers: Hans van den Heuvel en Theo van Baardwijk.
Hierbij wil het bestuur zowel de nieuwe trainers als hun praktijkbegeleiders bij voorbaat al hartelijk
danken voor hun inzet voor de vereniging!
Zoals als in het vorige clubblad stond vermeld, was de huidige recreantentrainersbezetting te
mager en is er een oproep geplaatst om geïnteresseerden te werven om DAK trainer te worden
voor recreanten.
Recentelijk bleek wederom hoe kritisch de huidige trainersbezetting was. Rinus Krijger heeft
aangegeven dat hij tot minstens februari 2012 op werkdagen niet meer beschikbaar is vanwege
zijn werk in het buitenland.
Voor de nieuwe trainingsopzet, onlangs gepresenteerd in ons nieuwe clubgebouw, heeft Hans
van de Heuvel (hoofdtrainer) het bestuur voorgesteld voorlopig de Duurloopgroep en de
Tempogroep samen te voegen. Marian van Tilborg zal vanuit haar functie als assistent trainer
toegevoegd worden aan deze groepen en tezamen met Hans deze activiteit begeleiden.
Door de nieuwe aanwas van trainers, welke in de loop van volgend jaar daadwerkelijk als
(assistent)trainer kunnen worden ingezet, zit er meer rek in de huidige opzet en planning voor de
recreantengroepen en kunnen de beoogde doelen meer vorm gaan krijgen.
Het trainen van mensen blijft mensenwerk en brengt verdieping aan in je eigen kennis over de
sport. Mocht ook jij belangstelling hebben om een DAK-trainer te worden, van welke discipline
dan ook binnen DAK, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze trainers of met
één van de bestuursleden en te vragen naar de(opleidings)mogelijkheden.
Kees Klerx, bestuurslid afdeling recreanten
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DE SCHRIJFESTAFETTE
Beste jeugdleden,
Weet jij wat de kinderen, waarmee je samen traint, naast atletiek ook leuk vinden?
Of wie de kinderen zijn die in de andere groepen trainen?
Nee, dan is het nu de kans om daar achter te komen.
Om elkaar wat beter te leren kennen gaan we een schrijfestafette houden.
Het is de bedoeling dat in elk clubblad weer een ander jeugdlid iets over zichzelf schrijft. Dat mag
van alles zijn. Wat je leuk vind aan atletiek, wat je hobby’s zijn of zomaar een leuk verhaaltje over
jezelf. En natuurlijk mag je vader of moeder je daarbij helpen. Zodra het stukje is geschreven geef
je het (schrijf)stokje symbolisch over aan een ander kind. Dat mag iemand zijn uit je eigen groep,
maar ook uit een van de andere groepen.
Het stukje dat je geschreven hebt mag je aan een van de jeugdtrainers geven. Die zorgt er dan
voor dat het in het clubblad komt te staan.
Vandaag gaan we van start met de eerste schrijfster.

Hoi, ik ben Anne van Nierop, ben 8 jaar en zit bijna in groep 5.
School vind ik heel erg leuk vooral rekenen en gym.
We wonen in Vlijmen en ik zit bij de pupillen C.
Ik verzamel varkens en heb er al 33 die allemaal op mijn slaapkamer staan.
Ik speel gitaar en ga één keer in de week naar gitaarles.
Atletiek vind ik heel erg leuk en vooral de wedstrijden. Bij wedstrijden heb ik al 5 medailles
gewonnen.
Het leukste van atletiek vind ik hoogspringen en verspringen.
Balwerpen en kogelstoten vind ik niet zo leuk.
In hoogspringen ben ik het beste en heb ik het clubrecord in de zaal en dat is 95 cm.
Mijn broer en vader zitten ook alle twee op atletiek.
Op atletiek heb ik veel vriendinnen en daar klets ik vaak mee.
Aan een van die vriendinnen, aan Hanneke de Gouw, wil ik het estafettestokje doorgeven.
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DE WANDELDE TAK VAN DAK

Zaterdag 27 augustus 2011
De dag van onze 14e DAK Wandeltocht
Evenals vorig jaar was ook dit jaar de A2 gedeeltelijk afgesloten. Was het toen richting
Amsterdam, dit weekend was het vanaf de brug bij Zaltbommel tot afrit Empel.
En stonden vorig jaar verschillende wandelaars lang in de file wegens een ongeluk alvorens in
Drunen aan hun wandeltocht te kunnen beginnen. Dit jaar was dat ook weer het geval en wel op
de A59 kort voor Waalwijk. Ook het weer vertoonde gelijkenis, alleen nu in omgekeerde
volgorde, de regen viel ‘s middags i.p.v. ‘s morgens en kwam ook wat heftiger naar beneden, zeg
maar met bakken af en toe.
Al met al heeft dat de pret niet kunnen drukken en hadden we 529 wandelaars over de vloer, ook
ongeveer evenveel als vorig jaar.
De eerste inschrijver was een Belg uit Balen. Hij stond al om 06.15 uur voor onze neus. En er
kwamen nog meer Belgen en Nederlanders, veel van heinde en verre. Uit Breda, Dordrecht,
Heerlen, Nijmegen, Eemnes om enkele plaatsen te noemen.
Toch was er dit jaar een groot verschil met 2010. Dit jaar was er veel nieuw voor ons!
Geen 35 en 50 km afstand meer, maar daarvoor in de plaats was er een tocht van 40 km
uitgezet.
Het belangrijkste nieuwe is echter ons nieuwe
clubhuis met nieuwe stoelen, nieuwe tafels
met erboven nieuwe lampen, nieuwe schone
toiletten, waar het water al uit de kraan loopt
nog voor je je handen er goed en wel onder
hebt en grote luxe… Nieuwe kantine, met veel
ruimte, zodat er dit jaar voor de eerste keer
geen tenten opgezet hoefden te worden, de
wandelaars niet de trap op hoefden om in te
schrijven en geen poetsen op vrijdagavond om
alles pico bello in orde te hebben.

Er waren veel nieuwe wandelaars bij, die voor de eerste keer bij ons kwamen wandelen, maar de
oudgedienden van voorgaande jaren roemden ons mooie, nieuwe clubhuis met de grote ruimte
die ze nu aantroffen.
Zo waren er weer De vrijbuiters uit Wijk en Aalburg met wel 20 man sterk en goed te herkennen
aan hun mooie groene clubshirt. Ook iets voor ons, zo’n herkenbaar shirt?
Ook leden van de WandelSportVereniging Waalwijk waren, zoals altijd, weer trouw aanwezig en
dat geeft een goed gevoel.
Zoals eerder gezegd, tijdens de starttijd, die tot 12.00 uur was voor de kortste afstand, vertrok
iedereen met droog weer en zelfs een groot deel van de morgen werd er in de zon gewandeld.
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We boften dit jaar met een uitbundig
bloeiende hei en vooral in de tocht van 40 km
was daarvan een groot aaneengesloten stuk
te zien. Ook werden er voor het eerst de
kaalgekapte stukken doorkruist. Waar eens
talrijke paden en paadjes tussen de bomen
liepen moest er nu gezocht worden naar
stronkjes waar je de pijlen op kon nieten,
zodat voor iedereen duidelijk was waar de
route heen ging.

We hadden dus heel veel enthousiaste wandelaars, die het heerlijk vonden dat ze binnen zo
royaal en gezellig konden zitten, die vol lof waren over de mooie routes en het perfecte uitpijlen.
Dat ook met dank aan Ineke, die ‘s morgens in alle vroegte (ieder jaar weer) vertrekt (en vanaf nu
dus nieuw voor de 40 km i.p.v. de 50 km), gewapend met reservepijlen en nietjestang, om wat er
de avond ervoor en gedurende de nacht vernield en weg is, weer in orde te maken zodat we
geen dwalende wandelaars krijgen.
En zoals ieder jaar lopen er ook trouwe viervoeters met hun baasje mee. Dit jaar was er een
kleine zwarte, die, zolang hij niet aan de wandel kon, steeds maar blafte. ”Lopen was voor hem
therapie” zei zijn baasje “van wandelen wordt hij rustig” en, hup, daar gingen ze. Voor ons was
het toen even stil.
Nieuw was ook de ruimte die de EHBO had. Het
hele oude clubhuis stond tot hun beschikking, ook
voor hen was - eerst de tent opzetten - voorbij. En
ze hadden een makkelijke zaterdag. Er hoefden
maar 2 wandlaars opgehaald te worden. De een
had teveel last van zijn knie en de ander voelde
zich niet lekker en had wat last van zijn
ingewanden. Gelukkig ook dit jaar weer geen
ernstige dingen.

Wij hopen volgend jaar uiteraard toch op wat meer deelnemers en zeker ook van onze eigen
vereniging, want dat kon en kan beter.
Maar…. we kijken weer heel tevreden terug op deze dag, die weer zo goed verlopen is mede
dankzij de inspanning van alle vrijwilligers, die er toch maar voor zorgen dat we elk jaar een
DAK Wandeltocht kunnen houden.
Daarvoor zeggen we hen allen HARTELIJK DANK !
Rik Damen,
Namens het WAK
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INGEZONDEN
Ontmoeting in Frankrijk
Al enkele jaren hadden wij het adres van ’n oud DAKker bij ons als we op vakantie gingen om er,
als we in de buurt waren, eens op bezoek te gaan.
Dit jaar hadden wij het plan opgevat onze eerste vakantiedagen door te brengen in Normandië.
Zo gezegd zo gedaan. We waren hier zo’n 10 jaar eerder ook al eens geweest en dit had op ons
best indruk gemaakt en dan bedoel ik hiermee het bezoeken van de D-Day stranden en alles wat
daar rondom heen bij hoort.
Omdat het weer steeds slechter werd besloten we verder te reizen maar niet zonder eerst ’n paar
dagen bij die oud DAKker langs te gaan, want dit lag toch min of meer op de route richting het
zuiden.
Deze oud-DAKker is Remond Hooghiemstra, die zo’n 15 jaar geleden lid bij DAK was samen met
zijn broer Robin.
We wisten uit artikeltjes uit de kampeerkampioen dat Remond ’n camping was begonnen, samen
met zijn vrouw Letithia. Deze camping ligt zo’n 30 km van Le Mans.
Daar aangekomen keek Remond ons aan zo van: ik ken jullie maar weet niet meer waarvan?
Nou dat verhaal was snel uit de doeken gedaan en toen brak de “waterval” los.
Vragen zoals zijn jullie nog steeds bij DAK? Hoe is het met de halvemarathon daar? Leeft die nog
steeds? Enz. enz.
De volgende dag gaf Remond ons ’n hele goede tip met het geven van een autoroute van 80 km
die heel veel van het prachtige natuurschoon in de omgeving liet zien. Onder meer het
natuurgebied Alpes Manchelles zat in deze tocht en ook ’n heel leuk kunstenaarsdorp waar het
juist die dag, Tweede Pinksterdag, open huis was bij alle kunstenaars.
Het heeft Remond en Letithia niet helemaal meegezeten de afgelopen jaren want de eerste
camping waar ze zijn gestart en veel geld in hadden geïnvesteerd werden ze weggepest door de
vele regeltjes enz. En de camping die ze nu hebben gekocht was behoorlijk vervallen. Dus daar
moest weer het nodige in worden gestoken. Letithia heeft er daarom ’n baan bij genomen in Le
Mans. Zodra het financieel kan, wil ze hiermee stoppen en ’n klein restaurantje op de camping
beginnen. Ze wonen nu nog in ’n huurhuis maar hun nieuwe woning op de camping is bijna klaar
en dat wordt dan weer hun eigen “thuis” zoals ze zelf zeggen. Op de camping zijn ook leuke
tenten te huur, kijk hiervoor maar eens op: www.campinglestournesols.com
Natuurlijk moest er samen nog even worden hardgelopen en daarmee kwam tevens ’n einde aan
ons bezoekje. Want de dag erop besloten wij verder Frankrijk in te rijden omdat het weer al
dagen niet zo best was en ook nog niet zou worden de komende dagen.
Met de belofte van Remond dat hij, als hij
komende kerstvakantie weer naar
Brabant kwam, hij dan contact met ons
op zou nemen om ’n keertje mee te
komen trainen en dan daarna iets komt
drinken in onze nieuwe kantine namen
we afscheid van het stel na hun nog heel
veel succes te hebben toegewenst voor
de toekomst. Want ze hebben nog
plannen genoeg!

Hans en Marian Brok
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Verslag culinaire fietstocht van de dinsdagavond body-walkgroep
Na heel wat dinsdagavonden recepten uitwisselen en ideeën opdoen, organiseerden wij op 5 juli
onze inmiddels traditionele “culinaire wandeling”, die dit jaar, vanwege de afstand, op de fiets
werd gehouden.
Een mooie, lange, warme zomeravond vol lekkere verrassingen wachtte ons toen wij om 18.45
uur vanaf het Raadhuisplein in Drunen vertrokken.
Deze eerste culinaire fietstocht voerde ons naar Waalwijk. Onderweg speculeerden we druk over
ons eerste gerechtje.
Eenmaal bij Hanny op het terras gezeten, nippend van een koel glaasje bubbels, serveerde
Hanny ons gazpacho, de bekende Spaanse koude tomatensoep, met een zomerse garnering in
mooie glaasjes geserveerd. Deze eerste starter bracht de stemming er meteen al goed in.
Zoals iedere dinsdagavond houdt Geertje de tijd scherp in de gaten en omdat we nog drie
adressen moeten aandoen, fietsen we met z’n allen de kortste weg naar Drunen. Deze avond
gaat het culinaire boven het sportieve.
Anja en Jacquelin hadden niet één maar twee gerechtjes voor ons bedacht: hamrolletjes en met
blauwe kaas, peer en noten gevulde witlofschuitjes van Jacquelin. Een amuse van gemarineerde
en gebakken gamba en schuimige tomaat-basilicum-cappuccino van Anja, heerlijk!
Na twee adresjes zat de stemming er al volop in, de (bubbel)wijntjes deden hun werk en gezellig
kwebbelend, maar nog steeds strak fietsend, gingen we naar Hannie Barte, die ons vergastte op
een lekker stukje quiche van tomaat met gerookte kip.
Vanuit Hannie dirigeerde Geertje ons weer op onze fietsen op weg naar Corrie, die behalve
lekkere wijntjes ook wat sterker spul voor ons uit de kelder haalde. Op de laatste stop van onze
fietstocht konden de remmen los. We installeerden ons in de gezellige veranda en genoten van
de lekkere tapas-hapjes en bitterballen die Corrie voor ons klaargemaakt had.
Na deze culinaire uitspatting kunnen wij er weer tegenaan en houden we het de komende
dinsdagavonden alleen bijpraten over eten!
Hieronder voor alle DAK-leden de recepten van Hanny Pentinga en Hannie Barte:
Gazpacho voor 10 personen:
2 ½ kg tomaten, ontveld
1 komkommer
3 tenen knoflook
tabasco
Dompel de tomaten in kokend water en
ontvel ze. Verwijder de pitjes en harde delen
uit de tomaten. Halveer de komkommer in de
lengte en verwijder de pitjes. Pureer het
tomatenvruchtvlees met de komkommer en
knoflook. Maak op smaak met tabasco en
zout.
Laat de soep in de koelkast ijskoud worden, schenk deze in kleine glaasjes en garneer met een
kaaszoutje, kerstomaatje, verse kruiden of zoals Hannie heeft gedaan: een klein
hortensiabloemetje. Snijd een garneerworteltje in de lengte in en steek dit aan het glas.
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Hartige taart met gerookte kip, tomaat en basilicum
Bladerdeeg (zoveel als nodig voor het
bedekken van een pizzablik/bakvorm)
4 trostomaten
350 gram gerookte kip
Basilicum (vers of uit de diepvries)
3 eieren
beker crème fraiche (250ml)
Zakje geraspte belegen kaas
Rucola
Honing-mosterd dressing
Oven voorverwarmen op 200 graden C.
Bladerdeeg ca. 10 min. ontdooien. Tomaten
wassen, in vieren snijden en de pitjes
verwijderen. Vruchtvlees in reepjes snijden.
Verse basilicum fijn hakken (redelijk wat). In
een kom eieren loskloppen met crème fraiche, peper en evt. zout.
De gerookte kip ik kleine blokjes snijden.
De bakvorm bekleden met bakpapier en met de plakjes bladerdeeg bekleden. De randen van de
plakjes even met natgemaakte vingers dichtdrukken.
Het bladerdeeg beleggen met de gerookte kip, stukjes tomaat, basilicum en de geraspte kaas
(hele zakje). Daarover het eimengsel gieten.
In de oven zetten en in 35 à 40 minuten goudbruin bakken. Even laten afkoelen en dan in stukken
snijden.
De rucola met de dressing besprenkelen.
Op een bordje een stuk hartige taart leggen en een toefje rucola ernaast leggen evt. met een
stukje (cherry)tomaat er bovenop.
De taart is ook lekker als ie koud is.
Eet smakelijk!

Beste DAKkers,
In al die jaren dat ik bij DAK heb gezeten(en da’s best lang) heb ik nooit "de pen aan... "
gekregen! Laat ik dus nu maar eens de pen zelf ter hand nemen dacht ik.
Als ik ergens lang over nagedacht heb in mijn leven, is het wel over het opzeggen van mijn
lidmaatschap bij DAK.
Ik vond het niet netjes om er zomaar tussenuit te stappen, even netjes " dag " zeggen hoort erbij.
Ben jaren terug begonnen bij Piet Voorn, de laatst jaren onder leiding van Eddy gelopen. Alle drie
the kids hebben ook nog bij DAK hun sportieve kwaliteiten laten zien maar hadden sneller in de
gaten dan hun moeder, dat je van hardlopen toch wel heel moe wordt !
Na ruim een jaar vol blessures en nog niet helemaal zonder heb ook ik besloten er een punt
achter te zetten.
Ik denk dat mijn kwaliteiten ook op een ander vlak te vinden zijn.
Niettemin, de basis van het lopen en de vele mooie bospaadjes zullen mij altijd bij blijven...
Wens ik jullie allemaal het beste en nog veel loopplezier.
Tot ziens, ergens in Drunen, de Em-Té of in het bos.
Claudia Bouwens
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Vijfentwintig jaar opstapgroep
Het is deze maand precies 25 jaar geleden, dat Piet Voorn de opstapgroep startte.
Er was duidelijk behoefte aan, want er kwamen veel beginnende lopers op af, onder wie ikzelf.
Na een paar weken had ik het eigenlijk wel gezien. Ik vond het veel te zwaar.
Gelukkig heb ik, samen met mijn buurvrouw Gerrie, doorgezet. Daar heb ik nooit spijt van
gekregen. Piet gaf de ruimte om te kletsen en als het kippenhok te luidruchtig werd, floot hij ons
terug. Kortom, hij heeft er een sociaal groepsgebeuren van gemaakt, wat het nog steeds is.
Op stap
We zijn heel wat keren met de club op stap gegaan.
Zoals bijvoorbeeld de vierentwintiguursestafette van Apeldoorn. Het eerste jaar gingen we met
caravans en Louis met z’n tent van negen meter! ’s Nachts vroor het en Mar en ik lagen te
blauwbekken. Bleek dat we het dakraampje van de caravan open hadden gelaten!
Het jaar daarop gingen we met twee teams en sliepen we met z’n allen in een grote tent, voor
zover er wat van slapen kwam. We zijn zes jaar achter elkaar gegaan en het waren onvergetelijke
dagen.

Piet Voorn heeft ook verschillende droppings georganiseerd. Dan werden we als vee in een
geblindeerde vrachtwagen geladen, midden in de duinen eruit gegooid en we moesten maar zien
hoe we weer in het clubgebouw kwamen. Hardlopend nog wel!
Zo liepen we een keer in het donker op de fietspad en zagen in de verte een paar militairen de
bosjes in glippen. Die zouden we eens flink laten schrikken. Maar toen we dichtbij kwamen,
waren ze ons voor en sprongen ze de bosjes uit. We hebben zo gegild, dat de hele fauna daar
nog steeds van slag is!
We gingen een keer op zaterdagmiddag kanoën op de Maas in Heusden. Met z’n twintigen in
een kano en kijken welke groep het eerst terug was. Dat viel nog niet mee. Lopen ging ons goed
af, maar kanoën, dat was een heel ander verhaal. We zaten meer in het riet dan op het water!
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Buitenlandse missies
We gingen een keer met de bus naar Mol om een avondwedstrijd te lopen. Het probleem was, dat
in België 3 plaatsen liggen die Mol heten. Niemand wist in welke plaats we moesten zijn.
Gelukkig bracht Leo Mol (sorry: Pol) uitkomst. Hij had een navigatie systeem dat ons feilloos naar
de plaats van bestemming bracht.
Tijdens het omkleden zagen we de Belgische dames in terlenka broekjes en t-shirts uit het jaar
blok. De meesten hadden een buikje en bijna allemaal liepen ze op gewone gymschoenen.
Nee, dan wij: geavanceerde sportschoenen, snelle leggings, en daarop het DAK- shirt.
We moesten er wel om lachen maar dat lachen verging ons al gauw tijdens de wedstrijd.
Ze liepen ons stuk voor stuk het snot voor de ogen!
De start was trouwens ook bijzonder. Niemand van ons wist waar die was. Het was er wel druk.
Iedereen was aan het inlopen, dus het kon nooit ver weg zijn. Vijf minuten vóór de start haalde
iemand een rol schilderstape uit zijn zak, plakte dit op het wegdek en daar was dus de
startstreep. De Belgische manier.
Na afloop kregen we als herinnering een zak chips. Na de prijsuitreiking bleven we nog wat in de
kantine hangen. Van lopen krijg je honger en dorst, dus de pintjes kwamen op tafel en de zakken
chips werden opengescheurd. En dat op een doordeweekse avond!
Bij de Europese Kampioenschappen veldcross in Diekirch kon DAK natuurlijk ook niet
ontbreken. Wij dus met 50 man in de bus naar Luxemburg. ’s Avonds werden we verrast met
een pastaparty en daarna deden we spelletjes in de jeugdherberg waar we sliepen. Totdat Piet
Rosenbrand in een lang nachthemd met slaapmuts en nachtkaars ons allemaal welterusten
kwam wensen, toen wisten we wel hoe laat het was. Naar bed! We lagen met z’n allen op een
grote slaapzaal. Een puinhoop was het, maar wel een gezellige puinhoop.
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En de volgende dag een nog grotere puinhoop tijdens de cross. Het parcours ging steil omhoog
en was heel modderig. Iedereen leende spikes van elkaar om toch maar tegen de heuvel op te
kunnen komen.
Piet Damen had pech. Er waren geen spikes in zijn maat. (Ik geloof maat 54) Hij glibberde harder
terug dan hij omhoog kon klimmen.
Na afloop zagen we er uit alsof we aan het modderworstelen geweest waren!
Dit is maar een kleine greep uit de activiteiten die de afgelopen jaren zijn georganiseerd..
Hopelijk blijft dit de komende jaren zo doorgaan, al is de opstapgroep verdwenen en gaan we in
een andere samenstelling verder.
Hierbij wil ik de trainers en met name Piet Voorn bedanken voor de fijne loopavonden die ik de
afgelopen jaren heb mogen beleven. Ik weet zeker dat, als we allemaal ons steentje bijdragen,
de komende vijfentwintig jaar weer een succes wordt!
Groetjes, Joke van Gool

Brabantse kampioenschappen Junioren A,B,C in Best
op 2de Pinksterdag 13 juni 2011.
Veel prijzen, kampioenschappen, persoonlijke records en clubrecords records.
Een uitgebreide groep DAK-atleten was naar Best getogen. Vorig jaar waren de prestaties goed
en hoe zou het dit jaar uitpakken? Het weer was totaal anders dan een jaar geleden. Geen
hittegolf maar goed atletiekweer.
Whitney Beekmans, Tamara Bos, Daphne van Zandvoort en Fieke Kivits waren actief bij de
meisjes en Luke Linders, Enno Kivits, Ky-Anh Tran, Pieter Kipping, Tim Verhoeven en Bram
Brandts waren actief bij de jongens.
De werpers mochten de spits afbijten. Tim en Pieter startten met speerwerpen. Tim was bij de
Jongens Junioren B goed op dreef en reeds in het begin van zijn serie wierp hij 37,57m een
persoonlijk record en een 4de plaats. Daarmee zit hij al op dezelfde afstand als C junior vorig jaar.
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Pieter wierp de speer van 800 g bij de junioren A als bijnummer naar een persoonlijk record van
32,04 m.

Pieter wierp de discus naar 31,79 m bij de A junioren goed voor een gouden plak en een
persoonlijk record bij de junioren A.
Bij het kogelstoten junioren A stootte Pieter de kogel naar 10,79 m een persoonlijk record en een
zilveren plak. Tim stootte de kogel bij de junioren B naar 9,68 m opnieuw een persoonlijk record,
ondanks dat de kogel één kg zwaarder is ten opzichte van vorig jaar.
Luke kwam uit op de 100m junioren A. Het was direct finale, dus het moest direct raak zijn. Luke
was gespannen en hoe zou de start gaan? Wel die start ging goed. Als een van de eersten uit de
blokken en Luke lag na 30 m nog steeds op kop. Toen werd het spannend want houdt hij dit vol?
Wel zijn gouden plak bewijst het. Zijn tijd van 11,52 sec betekent tevens een persoonlijk record.
Ky-Anh maakte het spannend op de 110 m Horden junioren A. In een fraaie stijl nam Ky-Anh de
hindernissen en hield dit vol tot het einde. Dit is een nuttige eigenschap van hem, want met die
hekjes willen de tegenstanders nog wel eens langzamer gaan op het einde. Het was moeilijk te
zien hoe Ky-Anh finishte, maar het elektronisch oordeel was in het voordeel van Ky-Anh een
bronzen plak en zijn tijd van 16,16 sec een dik persoonlijk record. Bijna een sec van zijn oude
persoonlijke record en nog maar 0,3 sec van het clubrecord.
Bram Brandts kwam uit op de 100m waar hij in een fraaie stijl een persoonlijk record liep van
14,00 sec, waarmee hij blij was. Bij het verspringen kwam Bram tot 4,10 m, waarbij hij niet
helemaal tevreden was over zijn aanloop.
Op het einde van de middag was de 400m junioren B van Enno. Eén serie, dus de winnaar was
direct Brabants Kampioen. Enno was geconcentreerd en wat zou de tijd worden? Onder de 53
sec? Enno had een goede baan waarin hij het veld kon overzien. Een prima start bracht hem vlot
naar de atleten voor hem. Zijn fraaie loopstijl gaf menig bewonderend commentaar uit het publiek.
Bij ingaan van de laatste bocht drong Enno verder aan en liep naar de eerste plaats. Echter de
atleten in buitenbocht gaven niet op en bleven aandringen. Later zei Enno: nu weet ik wat
verzuren is, maar dat was nadat hij als eerste over de streep kwam en de gouden plak had
verdiend in een tijd van 52,18 sec, wat een verbetering van het clubrecord betekende uit 1991
van Patrick Van Balkom. Zijn tijd betekende tevens een plaats bij de top 8 bij de junioren B op de
nationale ranglijst 2011 op de 400m.
Bij de meisjes junioren B liep Whitney de 100m sprint. Haar tijd van 12,65 sec was goed voor een
zilveren plak. Whitney was niet geheel tevreden over haar start maar toch zat ze slechts enkele
honderdsten sec boven haar eigen clubrecord.
Tamara Bos juniore C kwam uit op de 80 m en de 80 m Horden. In de serie 80m Horden liep
Tamara 13,24 sec, direct goed voor een persoonlijk record. Haar tijd was goed genoeg voor de
finale. Tussendoor was de 80 m vlak waar zij een tijd liep 10,72 sec opnieuw een persoonlijk
record vlak boven het clubrecord. In de finale van de 80 m Horden werd het ongemeen
spannend. Voor de start had Tamara nog enkele technische tips gekregen die zij goed toe paste.
Een snelle start en zonder aarzeling werden de horden aangevallen. In een nieuwe persoonlijke
recordtijd van 12,91 sec werd zij derde en een bronzen plak. Binnen een half uur erna was de
finale van de 80 m vlak. De start was uitstekend maar halverwege voelde Tamara nog de
hordenloop en werd zij net 4de in een tijd van 10,76 sec.
Op de 600m meisjes junioren C kwamen Daphne van Zandvoort en Fieke Kivits aan de start.
Er waren twee series en Daphne en Fieke startte in de eerste serie, wat niet de snelste serie
bleek te zijn. Daphne startte zeer snel en lag na 100m al afgetekend op kop en breidde haar
voorsprong steeds verder uit. Met ruime voorsprong liep Daphne naar 1:42,5 min een nieuw
clubrecord en een 5de plaats in de eindklassering. Fieke had pech bij de start. In het gedrang na
het startschot lag zij ineens op de laatste plaats. Zij zette direct de achtervolging in en haalde de
een na de ander in. Na een 200m liep zij al weer aan de kop van het achtervolgende veld. Maar
zo’n inhaalslag vraagt wel extra krachten. Bij de eindsprint van de achtervolgende groep werd
Fieke uiteindelijk derde in haar serie met een tijd van 1:47,81 min een persoonlijk record.

Pagina 27

OnderDAK
nummer 5 10 september 2011

Met 3 gouden, 2 zilveren en 2
bronzen plakken en meerdere
persoonlijke en clubrecords
hebben de DAK junioren goed
gepresteerd in Best. De
trainingsarbeid van het
afgelopen jaar heeft zich
uitbetaald.

Dezelfde dag was de opening van de vernieuwde baan in Tilburg waar Tanita Hofmans uitkwam
op Hoogspringen. De Nederlandse kampioene junioren B is herstellende van haar enkelblessures
en met haar sprong over 1,70 m is ze weer op de goede weg richting de 1,80 m, die zij afgelopen
winter heeft overbrugd.

Tanita Hofmans uitgenodigd voor EJOF in Trabzon Turkije
Op basis van haar 1,80 m hoog was Tanita uitgenodigd voor het Europees Jeugd Olympisch
Festival eind juli 2011, waar ze samen met 22 mede-atleten aan deelnam, een eerste
kennismaking met een groot toernooi een prachtige ervaring. Na haar 1,80 m hoog begin dit jaar
heeft Tanita tweemaal een enkelblessure gehad en het was daarom afwachten hoe het nu zou
gaan. De enkel hield het gelukkig prima. Met haar hoogte van 1,65 m was Tanita niet geheel
tevreden. De temperatuur in Turkije was hoog en dat was ook even wennen. Wel veel ervaring
opgedaan met een groot internationaal sportfestijn. Tanita is hiermee de eerste DAKker, die is
uitgenodigd voor een internationale wedstrijd op dit niveau.

Tanita 2de rij boven 3de van rechts
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Beste DAKkers,
Bijna is het zover: met 12 DAKkers gaan we fietsen in Frankrijk.
Iedereen heeft er geweldig veel zin in en nu maar hopen op goed weer maar ja dat is het enige
wat wij niet kunnen regelen. We hebben al ’n dagje met z’n allen in Limburg gefietst, om ’n beetje
het klimmen te oefenen en we hebben toen al ’n hele leuke dag gehad.
Wijzelf vertrekken 28 augustus al richting Frankrijk om eerst wat vakantie te vieren en dan de
voorbereidingen te gaan treffen voor alle fietsers. We zitten op camping Drouilhedes in Besseges
(Peyeremale), dit voor diegenen die eens willen kijken waar dit is.
De fietsers worden ondergebracht in 5 huisjes en wijzelf verblijven daar in eigen caravan.
De routes zijn al zo’n beetje uitgestippeld en nu maar hopen dat iedereen dit alle dagen volhoudt.
Maar ter geruststelling: we hebben iedereen geadviseerd ook zijn/haar hardloop- of
wandelschoenen mee te nemen zodat ze zich niet hoeven te vervelen.
Hoe alles straks gaat verlopen is ook voor ons de vraag. Maar het ziet er allemaal leuk uit en
hopelijk horen jullie van diegenen die meegaan straks de enthousiaste verhalen en dan hebben
wij ons werk goed gedaan. Alle deelnemers die gaan komen: goede reis, doe voorzichtig en wij
zien jullie 10 september in Frankrijk.
Hans en Marian Brok
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COLUMN
Statentoestanden bij keuze loopgroepen?
Maandagavond, 6 juni. Heel gedenkwaardig. Voor meteorologen, voor DAKkers. Die avond viel
er weer eens regen uit de lucht. We hadden al een paar maanden niets meer van Pluvius
vernomen, alsof de Griekse regengod zelf betere oorden had opgezocht en ons had opgezadeld
met een koperen ploert aan het zwerk die maar van geen ophouden wist. Maar die avond werd
het snakken naar hemelwater eindelijk beloond met een fikse bui, nadat het blauw van de hemel
plaats had gemaakt voor een grijsgrauw wolkendek. Zelden zullen we zo blij zijn geweest met die
betrokken lucht.
Een paar betrokken gezichten waren er ook te zien in het clubhuis. Want als er iets nieuws wordt
opgezet voor hardlopers die al jaar en dag hetzelfde riedeltje gewend zijn, dan voelt dat alsof je je
thuis wordt afgepakt. Zo werd de nieuwe indeling voor de al die langeafstandlopers natuurlijk niet
gebracht. Nee, het was een verbetering. Meer groepen, meer manieren van trainen, meer kansen
om jezelf te ontplooien. Ook voor de startende lopers, want die dreigen tussen wal en schip te
vallen als ze zich na een cursus Start to run aansluiten bij de loopgroepen Eddy of Hans.
Wil je naar de tempogroep, duurgroep, of een andere versie van het hardlopen: alles kan. Je
moet wel een keus maken. En daar zit ‘m misschien wel de kneep. Ik ben bang voor Eerste
Kamertoestanden. Even het geheugen opfrissen: wil je dat het kabinet-Rutte zijn wetsvoorstellen
ook door de Senaat kan loodsen, dan moest je bijvoorbeeld als rechtgeaarde atheïst stemmen op
de SGP, de zwaarste variant die het christendom kent. Het is vloeken in de kerk. En dat noemen
we dan democratie.
Ik moest dus ook een keuze maken. Dat was niet zo moeilijk, want ik houd van kilometers draaien
in een vast tempo. Nee, het wordt geen tempogroep, maar de duurgroep. Ik heb begrepen dat
Hans die groep gaat leiden. Dat is ook fijn voor Eddy, want die moet soms een beetje gek van me
worden als ik weer eens te ongeduldig van mijn ene been op het andere been wip. Want Eddy
neemt nogal eens een keer een omweg om tot de kern van de kern te komen. Als hardloper deed
ie dat trouwens niet, het kan dus wel anders. Zo ervaar ik het tenminste.
Tussen neus en lippen door liet ik Eddy ook weten dat ik had gekozen voor de duurloopgroep.
Eddy lachte. Dat doet ie overigens bijna altijd, dus ik kon er niet meteen uit opmaken dat er een
wellicht een bedoeling achter zat: opgehoepeld staat netjes.
Maar er zit toch nog een statenverkiezingsaddertje onder het gras, zo werd ons op het scheiden
van de markt nog verteld. Stel dat de groepen helemaal uit evenwicht zouden geraken: Eddy met
vijftig tempolopers, Hans met eentje – mijn persoontje dus-, dan zou zo’n grote groep alsnog
kunnen worden gesplitst.
Ik ben dus benieuwd hoe dat maandag 5 september gaat uitpakken. Zit ik misschien wel in een
duurloopgroep en is Eddy weer mijn trainer. Heb ik echt geen moeite mee, hoor – anders had ik
allang een andere groep gekozen. Maar die verandering is dan niet in alle opzichten een
verbetering.
Kees Klijn
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DAK IN DE MEDIA

Pagina 32

OnderDAK
nummer 5 10 september 2011

SNELWANDELEN
NK 20 km snelwandelen baan zondag 28 augustus 2011 Woerden
Jan Netten en Harry Bijnen hadden de stap gezet om zich te melden voor dit kampioenschap,
want voor deelname werd een tijdlimiet gevraagd. Jan en Harry konden op basis van hun 10 km
tijden toch meedoen ondanks dat ze geen recente 20 km tijden hadden.
Totaal 50 rondjes lopen, terwijl er een meerkamp plaats vindt op het midden terrein, is wel te
doen, maar als de ene bui de andere afwisselt en de temperatuur richting ‘Herfst’ gaat is het
minder aangenaam. Toch hebben beiden het prima gedaan met voor beiden een persoonlijk
record en clubrecord. Toine Rombouts was als filmer en fotograaf mee gegaan.
Jan Netten liep een redelijk vlakke wedstrijd en pas de laatste vijf rondjes kreeg Jan het moeilijk.
Zijn tijd van 2.03:19,51 uur was een dik persoonlijk record en een clubrecord mannen en M40.
Een prima prestatie van Jan, die pas twee jaar snelwandelt.
Harry Bijnen liep de eerste 10 km vlak, maar daarna kreeg Harry last van de kou en regen,
waardoor de rondetijden opliepen. De laatste 4 ronden gingen op het tandvlees, maar hij liep
door. Zijn tijd: 2.20:56,48 uur een clubrecord M55.

Jan Netten

Harry Bijnen
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Een bijzonder snelwandelweekeinde 2 en 3 juli 2011
In dit weekeinde waren meerdere snelwandelaars van DAK actief nationaal en internationaal.
Bart Snoeren liep 100 engelse mijlen in Lingfield Engeland. In Best snelwandelden: Yvonne
Grootswagers, Ad Leermakers, Toine Rombouts, Harry Bijnen en Stijn van Nierop, junior D.
In Someren Dirk-Jan Nieuwenhuizen en opnieuw Toine Rombouts en in Krommenie nogmaals
Harry Bijnen.

Bart Snoeren maakt furore in Engeland op de 100 mijl.
Lingfield, Engeland. Start vrijdag1 juli tot zaterdag 2 juli 2011
De Brotherhood of Centurions viert dit jaar zijn eeuwfeest en in Lingfield Engeland werd dit
gevierd met een internationale Centurion wedstrijd in het land van de oorsprong van deze 100
mijlswedstrijd. Bart Snoeren won afgetekend deze jubileumwedstrijd in 19.14:7 uur
Hieronder volgt de verbazing van de Engelsen. Wie is toch die topatleet?
What a race!
So who is Bart Snoeren of club Dak Drunen??
Apart of being amazing and winning the race in 19.04:07 he seemed to lead from the start and
seemed never to tire. It was a truly an impressive performance. Bart qualified as a Continental
Centurion(C268) so it was with great pleasure that we welcome him to the Brotherhood of
Centurions in the UK.
Wel men weet nu wie Bart Snoeren is. Bart is de 4de buitenlander die deze wedstrijd in Engeland
op zijn naam zet en de 2de Nederlander (Ad Leermakers is hem voor gegaan)

een snelle Bart Snoeren (DAK)

Best, 2 juli 2011
5 DAK snelwandelaars kwamen in Best aan de start tijdens de 1, 3 of 5 km snelwandel wedstrijd,
een bijnummer van de Kermismeerkampen. Een noviteit was de deelname van
D-junior Stijn van Nierop, die als de eerste DAK-junior deelnam aan een snelwandelwedstrijd.
Stijn kwam uit op de 1000m en liep met een goede techniek naar een Klubrecord Jongens
Junioren D in 7:19,48 min. Stijn had slechts enkele trainingen gevolgd, maar weerde zich prima.
Direct na de start trok Stijn gelijk op met het hele veld. Prima gedaan, want jeugdige
snelwandelaars zijn zeer welkom.
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Op de 5000m kwamen uit: Yvonne Grootswagers die 2de werd op de 5000m in 33:45,98 min, Ad
Leermakers 5de in 33:58,21 min. Vader en dochter bleven vlak bij elkaar in deze wedstrijd. Harry
Bijnen snelwandelde sterk in 29,02,55min een clubrecord M55 en een minuut sneller dan 2
weken ervoor tijdens het NK Masters in Den Haag.
Op de 3000m startte Toine Rombouts en liep naar een tijd van 21:09,61 min. Voor Toine een van
zijn eerste officiële wedstrijden, die hem goed is bevallen.

Stijn van Nierop

Someren. 3 juli 2011
Dirk-Jan Nieuwenhuizen had de Kennedymars 80 km in Someren uitgekozen. Hij ging van start
en heeft daarna niemand meer gezien en na 9.19 uur kwam Dirk-Jan als eerste over de streep.
Toine Rombouts liep op zondag 3 juli de 40 km in 5.10uur en werd daarmee tweede.

Krommenie 3 juli 2011
Harry Bijnen voelde zich zondag nog goed en startte in Krommenie op de 3 km en liep deze in
17:20 min een clubrecord M55. Slechts een verschil van enkele seconden met zijn tussentijd
tijdens de 5 km op 2 juli in Best.

Noteer in je agenda
Zaterdag 1 oktober 2011
Opening van ons nieuwe clubhuis
Tevens open dag
 Maak je familie, vrienden en kennissen warm voor deze Open Dag
en laat ze eens komen kijken en ervaren wat onze vereniging
allemaal te bieden heeft!
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DAK Tour de Mountains
Op zaterdag 29 oktober willen we met de DAKkers voor de tweede maal de Drunense Duinen
beklimmen per mountainbike.
Start: 13.00 uur
Er is één groep. De snelle fietsers kunnen vooruit rijden. Er zal in een normaal
recreatief tempo gereden worden.
We starten op de parkeerplaats bij de Drie Linden.
Na afloop kunnen we wat drinken en napraten op het terras van De Drie Linden.
We willen de hele route rijden. De route bedraagt totaal 25,3 kilometer.
Er zijn mogelijkheden de route in te korten.
Wat is nodig:

Een mountainbike met geldige sticker en een helm.
Fietskleding en handschoenen
Fietsen zijn te huur bij De Drie Linden
Iedereen kan meedoen, ook beginners. We zorgen ervoor dat niemand alleen rijdt.
Vrienden en vriendinnen en partners ook welkom.
Om een idee te hebben wie er meegaan graag opgeven voor 28 oktober bij:

Steef Molema: s.t.molema@ziggo.nl of Carla Ruisbroek: c.ruisbroek@home.nl
Met vriendelijke groet,
Carla en Steef

Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan?
Wat is er nou mooier dan een groep kinderen enthousiast bezig te zien? Of ze nu aan het spelen
zijn of aan het sporten, het is prachtig om te zien hoe ze zich helemaal uitleven. Vind jij dat nou
ook, dan is het misschien iets voor jou om mee te helpen bij onze jeugdafdeling.
Continu zijn we op zoek naar mensen die de jeugd willen begeleiden en momenteel hebben we
een nijpend tekort aan deze begeleiders. We hebben dus dringend behoefte aan mensen die één
of twee keer per week willen helpen bij de atletiektrainingen. Kennis van atletiek is geen
noodzaak, het plezier om met kinderen te werken wel!
Ik denk dat er bijvoorbeeld onder de recreanten verscheidene mensen zijn die het leuk vinden om
kinderen te begeleiden. Naar die mensen zijn wij op zoek, dus denk je dat het wat voor je is, laat
het ons dan weten! Als je interesse hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Miranda
van Beurden (06-44390283) of stuur een e-mail naar jeugdafdeling@dakdrunen.nl.
Martien van Weert
Voorzitter
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In memoriam: Mari Pechtold
Afgelopen maand bereikte ons het bericht van het overlijden van oud DAKker Mari Pechtold.
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WEDSTRIJDUITSLAGEN
Brabantse kampioenschappen Pupillen
Bergen op Zoom zaterdag 3 september 2011
Deelneemsters : Fenna Verweij, Anne v. Nierop en Fleur v.d. Linden.
Onder extreem warme omstandigheden van 25-28
graden, werd de vierkamp en 600 meter of 1000 meter
loop afgewerkt. Voor DAK kwamen Anne v.Nierop, Fenna
Verweij en Fleur v.d. Linden aan de start en ze hadden er
zin in vandaa. Bij de c-pupillen behaalde
Anne pr's puntentotaal en Hoogspringen met een mooie
95 cm. Bij de b-pupillen werkte Fenna een degelijke
vierkamp af, met een goede balworp, daarna gevolgd
door een zware 1000 meter. Bij de a-pupillen kwam Fleur
uit als een van de weinige 1e jaars, ze behaalde knap 4
pr's (Kogel, 60 meter, ver en 4kamp) en liet door een
lichte enkelblessure de 1000 meter aan zich voor bij
gaan.
Uitslag:
e
40m:(7.87) / Ver: (2.71) Hoog: (0.95) Balwerpen: (11.38) = Totaal 1125p.
MPC 13 , Anne v. Nierop
e
40m:(7.47) / Ver: (3.00) Hoog: (0.80) Balwerpen: (15.09) = Totaal 1211p. +
MPB 23 , Fenna Verweij
1000 meter 12e) 4.19,66
MPA 15e) Fleur v.d. Linden 60m:(9.74) / Ver: (3.76) Hoog: (1.20) Kogelstoten: (5.62) = Totaal 1860p. +
1000 meter dns

Nederlandse Kampioenschappen Junioren A en B Alphen aan de Rijn. 2011
Tanita Hofmans Nederlands Kampioene Hoogspringen.
Vrijdag t/m zondag 8-10 juli 2011 waren 6 DAK junioren actief op het Nederlands Kampioenschap. En met
de
succes. Tanita Hofmans was opnieuw de sterkste bij het hoogspringen. Vanaf 2 jaars junior C is Tanita nu
ongeslagen Nederlands Kampioene hoogspringen. Een unieke reeks. Voor Tanita was dit ook al een
bijzondere wedstrijd, omdat zij in de aanloop naar dit NK meerdere maanden met vervelende
enkelblessures had gekampt. Maar gelukkig was zij voldoende hersteld voor dit kampioenschap.
Naast Tanita waren actief: Whitney Beekmans Meisjes junioren B op de 100 en 200m, Tamara Bos als
meisje C uitkomende bij de B junioren op de 400m horden. Bij de jongens B: Ky-Anh Tran op de 110 m
Horden en Enno Kivits op de 400m. Luke Linders jongens junior A kwam uit op de 100 en 200m. Bij elkaar
en record deelname van DAK junioren.
Op vrijdagavond liep Tamara Bos haar 400 m horden. Als C junior mocht zij toch mee doen op basis van
haar 300m horden tijd. In het sterk bezette veld ging zij goed van start en in de laatste bocht liep zij nog in
de
op een tegenstandster naar een 5 plaats in 1:11,74 min een clubrecord bij de meisjes junioren B en C.
Zaterdag 9 juli kwamen Tanita Hofmans, Luke Linders, Whitney Beekmans en Enno Kivits aan de start.
Tanita passeerde bij het hoogspringen de lat op iedere hoogte in haar eerste poging. Op 1,71 m passeerde
Tanita als enige de lat en mocht zij de gouden medaille in ontvangst nemen.
In de serie 100m liep Whitney 12,67 sec goed voor een plaats in de ½ finale. In deze ½ finale ging het
harder en was de tegenstand feller. Met 11,62 sec bleef Whitney iets boven haar persoonlijk record, maar
de
haar 5 plaats was niet voldoende voor een finaleplaats.
de
Luke liep op de 100m een persoonlijk record van 11,37 sec een 3 plaats en goed voor de ½ finale waarin
ste
hij 8 werd in 11,48 sec helaas geen finale plaats.
de
Enno kwam uit op de 400m en deed wat er van hem werd verwacht een 2 plaats in de serie in 53,22 sec
de
en een plaats in de ½ finale waarin hij 3 werd in 52,96 sec goed voor een finale plaats.
Zondag 10 juli opnieuw spanning. Ky-Anh Tran op de110 m horden, Whitney Beekmans en Luke Linders
op de 200m en als klapstuk Enno Kivits de finale 400m.
de
Ky-Anh startte vol vertrouwen op de 110 m horden, een lastige discipline. Na de 3 horde ging het niet
helemaal, zoals hij het zich wenste, toch zette hij door en finishte in 16,40 sec.
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Whitney liep op de 200m in haar serie 26,25 sec een Persoonlijk Record en plaatste zich voor de ½ finale,
waarin ze een tijd liep van 26,39 sec net geen finale plaats.
Luke liep in zijn 200m naar een persoonlijk record van 23,32 sec goed voor de ½ finale waarin hij 24,22 sec
liet noteren. Het was inderdaad een vol weekeinde geweest.
Het laatste nummer voor de DAK atleten was de 400m finale van Enno.
Enno had zijn tactiek besproken met zijn trainer en hij ging ervoor. Een goede start en goed doortrekken
naar de laatste bocht, maar daar werd het lastiger. Enno eindigde in 53,86 sec helemaal leeg. Een prachtig
resultaat deze finaleplaats na 11/2 jaar atletiek.
Trainer Rob Kamps kan met een tevreden gevoel terug kijken op de deelname en de prestaties van dit
zestal met een Nederlands kampioenschap van Tanita en een finale plaats voor Enno en meerdere
persoonlijke records en clubrecords.

Nederlands Kampioenschap Masters op de baan
zaterdag 18 en zondag 19 juni 2011 in Den Haag.
Een beperkte groep deed hier aan mee, maar toch werden 3 bronzen medailles geoogst. 2 maal door
Justus van Nierop en éénmaal door Harry Bijnen. Het weer was niet zoals we de laatste tijd waren gewend,
regenachtig, veel wind en een matige temperatuur.
De snelwandelaars Bart Snoeren M40, Jan Netten M40 en Harry Bijnen M55 kwamen uit op de 5000 m.
Helaas waren 2 ingeschreven atleten bij de M40 niet op komen dagen, waardoor er geen kampioenschap
was voor de M40. Bart en Jan trokken in het begin gezamenlijk op. Bart nam de kop en na enkele ronden
ontstond er een gaatje tussen deze twee dat langzaam groter werd. De snelheden waren dan ook hoog.
Bart kon zich niet meten met de koppositie, daar hij tegen de grens van diskwalificatie zat, daarom hield hij
ook in op de laatste 200m. Bart finishte als eerste bij de M40 in 27:22,53 min(10,96km/uur) (een ruime
verbetering van zijn eigen clubrecord met bijna een minuut. Jan was ook goed op dreef. Zijn loopstijl lokte
menig compliment uit. Jan probeerde wel bij Bart te blijven, maar moest toestaan dat Bart steeds verder
uitliep. Eerst nog enkele seconden maar in de laatste paar ronden werd het verschil groter. Toch
de
verbeterde Jan zijn beste tijd met bijna een minuut. De tijd 27:32,03 min (9,9km/uur) betekende een 2
plaats en een nieuw persoonlijk record.
Harry Bijnen M55 had naar het veld gekeken en wist dat wanneer hij er vol tegen aan zou gaan er een
medaille in zou zitten. Wel zo gebeurde het. Ruim boven de 10 km/uur startte Harry. Gedurende de
wedstrijd leverde hij wel snelheid in, maar door zijn goede loopstijl in de gaten te houden, bleef hij de
concurrentie voldoende voor om de bronzen plak binnen te halen. Uiteraard een persoonlijk record en
clubrecord bij de M55 van 30:11,22 min (9,94km/uur)
Op de sprint kwamen uit Justus van Nierop en Marco Panico.
Op zaterdag eiste Justus van Nierop onder zeer winderige omstandigheden in zijn categorie (mannen 5055 jaar) op de 100 meter in 13,21 seconden het brons op. Gezien de tegenwind van 3,1 m/s een prima
prestatie. Op de 200 meter, die op zondag werd gelopen, wist hij nogmaals brons te bemachtigen in een
tijd van 26,69 seconden
Vanwege te weinig deelnemende atleten in zijn categorie kon Marco Panico niet voor eremetaal strijden,
ondanks zijn tweede plaats bij de mannen 70-75 jaar op de 100 meter 21,98 sec. Marco liep daarbij tegen
een M65 atleet.

Nationale C-Spelen Amsterdam 27 en 28 augustus 2011.
Tamara Bos kwam uit op zowel de 300m horden als de 80 m horden.
Het weer werkte niet mee en bij horden is dat dubbel lastig. Zaterdag was de 300m horden, die Tamara liep
de
in 48,99sec, een 4 plaats helaas geen finaleplaats. De tijd was nagenoeg gelijk aan vorig jaar, maar toen
was de vakantie erna en nu ervoor.
de
Op zondag was de 80 m horden met nog slechter weer. De start was niet optimaal, maar toch nog een 3
plaats in 13,97 sec net geen ½ finale. Wel weer wedstrijdritme opgedaan en horden gelopen onder
verschillende weersomstandigheden.
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Pupillen A/B/C:
Het 1e clubrecord Polsstokhoogspringen vestigde Fleur v.d. Linden (9) in Drunen op 23/6 in Drunen met
een hoogte van 1.63 meter.
Dit verbeterde ze in Krommenie op 17/7 naar 1.82 meter. Op 31/7 kwam Fleur uit bij de landelijke finale 1K
Meisjes 9+10 (1000 meter) wedstrijd tijdens het NK Senioren in het Olympisch stadion in A'dam, als eerste
jaars liep ze naar een keurige 3.36 min. (9e plaats). Een week daarvoor werd Fleur 3e bij de 1K wedstrijd in
Wierden.
Op 27/8 verbeterde Fleur het clubrecord 60 Horden in Vilvoorde (B) tot 13.59 sec.
Op 18/6 werd de 2e onderlinge wedstrijd Pupillen in Drunen gehouden. Dit keer werd deze wedstrijd samen
met ACW'66 pupillen gehouden.
Op 3/9 wordt in Bergen op Zoom het Brab.kampioenschap Pupillen gehouden. Voor DAK komen Anne
v.Nierop, Fenna Verweij en Fleur v.d. Linden aan de start.
Op 3/9 wordt in Drunen een ouder-kind wedstrijd gehouden
Op 17/9 wordt de 3e onderlinge wedstrijd Pupillen gehouden, echter wel bij ACW'66 in Waalwijk.
Op 24/9 worden bij DAK de Clubkampioenschappen gehouden.

Afscheidswedstrijd 23-06-2011 in Drunen
Op onze eigen baan, waar ik ook in 2008 de NK Masters titel polsstokspringen mocht behalen, heb ik
tijdens de jaarlijkse Avondwedstrijd bij DAK - Drunen afscheid genomen van de actieve wedstrijdsport
tijdens de polsstokwedstrijd. Een hardnekkige knie-blessure was hier de oorzaak van. Op de avond zelf ,
het inspringen met de polsstokgroep uit Breda en heel speciaal met mijn eigen dochter in een en dezelfde
wedstrijd uitkomen ! Een dankwoord van Koen en diverse bloemen/kado's van DAK en de
polsstokspringers o.l.v. Dick Opdien waren mijn deel. Ik wil langs deze weg iedereen bedanken voor de
fijne en sportieve samenwerking in alle jaren !
met sportgroet, Hans van der Linden - NK Masters 40/45 (2007-2009) Polshoog-
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