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VOORWOORD
De kracht zit hem in de collectiviteit.
Voor de een uitdaging voor de ander een vanzelfsprekendheid!
Wie medio november ’s avonds in Eindhoven door het centrum wandelde zal zich verwonderd
hebben aan de prachtige lichteffecten tijdens het evenement GLOW. Een evenement waarmee de
lichtstad zich ook ver buiten Nederland op de kaart zette. De meest technologische hoogstandjes
op het gebied van licht, wat het menselijk oog nauwelijks kan volgen, tot projecten die door de
eenvoud geweldig aanspreken. Tot een van die laatstgenoemde behoorde zeker een project van
basisscholen. Iedere leerling kon op een door de school gekozen thema op een kaart van 15 x
15cm zijn/haar creatie maken. Daarna werd alles aan elkaar gekoppeld en werd als geheel
opgehangen en belicht. Met als gevolg een parkje, idyllisch verlicht, dat veel aandacht trok van
bezoekers. Een project wat veel waardering kreeg door de eenvoud en door de collectiviteit boven
zichzelf uitsteeg. Nog los van wat kinderen leren door dit project. Creatief bezig zijn door tekenen,
schilderen, borduren, maar ook de groei naar het uiteindelijke gezamenlijke kunstwerk. Van
individueel kind, de klas, de school, de scholen naar uiteindelijk de presentatie als een kunstwerk
als een verlicht park zomaar in ergens in Eindhoven.
Zij die het accent in het beleid van onze vereniging kennen, zullen ongetwijfeld de brug al geslagen
hebben. De kracht halen uit de collectiviteit. Een proces waar we al jaren aan werken en wat
gepaard is gegaan met dan hoogtepunten, dan dieptepunten. Een hoogtepunt van een maand
geleden was de Devil’s Trailrun. Een zeer geslaagd evenement in alle opzichten. Voor de
vereniging niet alleen weer een goede pr met een derde groots evenement door DAK
georganiseerd, naast de Drunense Duinenloop en de DAK wandeltocht, met een nieuwe groep
vrijwilligers die haar schouders onder het evenement wil zetten! Het al dan niet kunnen
organiseren van dergelijke projecten hangt wel af van voldoende vrijwilligers. Al die handjes die
nodig zijn om zo’n evenement überhaupt mogelijk te maken blijven wel een aandachtspunt.
Hoewel tot dusver de betrokkenheid voor projecten groot blijkt en iedereen wel bereid is af en toe
zich te willen inzetten voor een kort lopende inzet is er een onderbezetting van vrijwilligers op
kader en bestuurlijk niveau. Door een tekort van vrijwilligers op kaderniveau die
verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen, worden bestuurders van de vereniging genoodzaakt
zich bezig te houden met zaken die meer op uitvoerend niveau thuis horen. Voelen zij zich daar te
goed voor? Nee, integendeel! Een voorzitter die ook met de voeten in de klei staat en bereid is de
mouwen op te stropen heeft de vereniging ook op deze wijze in korte tijd leren kennen en
veranderingen ingezet die doorgaans niet of veel meer tijd in beslag zouden hebben genomen. Zo
doorgaan is geen optie en vandaar het besluit om mij de komende ALV niet herkiesbaar te stellen.
Een beslissing die me zeer aan het hart gaat omdat juist zoveel tijd is geïnvesteerd waarvan door
de kennis van de club en de organisaties daar omheen zo tot de verbeelding spreken. Maar om
mezelf en andere bestuursleden te beschermen tegen nog meer werkdruk zal dit ook een signaal
zijn om in te laten zien dat we als club van bijna 600 leden toch in staat moeten zijn ons eigen park
te “verlichten”.
De oplossing zal moeten komen uit de vereniging zelf! Wat willen we met elkaar? Een vereniging
geleid door een betaalde verenigingsmanager om die leemte van middenkader op te vangen? We
kunnen ook de uitdaging aangaan, al dan niet door een externe deskundige, de vereniging als
organisatie door te lichten en DAK zodanig neer te zetten die bestand is tegen een
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stootje voor de komende decennia? Zijn we bereid te investeren om die collectiviteit te bereiken
om uiteindelijk die droom te realiseren: “DAK heeft zich verenigd over alle geledingen!”
Genoeg uitdagingen en vragen, die beantwoord moeten worden in de komende maanden. Een
uitdaging, die ik slechts wil inleiden en alleen bij een daadwerkelijk ingezet verander proces kan
begeleiden ook na de ALV.
Ook na mijn voorzitterschap zal ik me blijven inzetten voor DAK om dan mijn kleine bijdrage te
blijven leveren in het bereiken van die collectiviteit, mijn droom! Onze droom?
Peter Goedhart
Voorzitter Atletiek- en Wandelvereniging DAK

OUD-VOORZITTER DAK OVERLEDEN.
Als bestuurslid van de Stichting Hunenhof had ik in de afgelopen jaren regelmatig
contact met Gerrit Hannema. Hij was ook degene die mij gevraagd had om in dit
bestuur te komen. De oorsprong daarvan ligt bij onze vereniging DAK.
Het was bekend, dat Gerrit al enige tijd ziek was. Niettemin was het toch onverwacht
dat we de mededeling kregen dat hij was opgenomen in het hospice Francinus de Wind
in Waalwijk. Kort daarna kwam het bericht dat Gerrit, op 25 september jl. was overleden.
Als ouder van een van de leden van onze vereniging kwam hij begin 1978 in het
bestuur van DAK. Hij hield zich daarbij met name bezig met jeugdzaken en onderhield
regionale contacten. In februari 1984 werd hij voorzitter. In die tijd al waren we als
vereniging bezig om een kunststofbaan te realiseren. Hij heeft zich daarvoor ingezet,
met als resultaat dat er uiteindelijk kunststofaanloopstroken werden aangelegd in de
accommodatie waar we nu nog steeds gehuisvest
zijn. Zijn voorzitterschap heeft geduurd tot febr.
1992. Vanwege leeftijd/pensionering besloot hij
het wat dat betreft wat rustiger aan te gaan doen.
Gerrit blijft in de herinnering als een man die met
plezier, enthousiasme en inzet zijn werk als
vrijwilliger voor onze vereniging heeft gedaan.
Op uitdrukkelijk verzoek van Gerrit heeft de
afscheidsplechtigheid in besloten kring
plaatsgevonden. Langs deze weg wensen wij zijn
echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met dit verlies.
Harrie van Delft
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Zowel de grote clubactie als de Rabobank clubkascampagne hebben een mooi bedrag
opgeleverd. Iedereen die loten heeft verkocht en gekocht en zijn stem uit heeft gebracht bedankt!
Dit najaar hebben 20 Start to Runners besloten om door te gaan met Run to the Start.
VOG-verklaringen
Door de NOC*NSF en de Atletiekunie is het beleid uitgezet om van trainers en bestuursleden een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)-verklaring te vragen. DAK volgt dit beleid en heeft ook aan alle
trainers en bestuursleden een VOG-verklaring gevraagd. Mocht je trainer zijn en dit nog niet
hebben aangeleverd aan het bestuur, een formulier voor de aanvraag van de verklaring staat op
de DAK-site. Voor 2014 moet een formulier van 2013 worden gebruikt.
Nieuwjaarsreceptie
Op 9 januari 2015 zullen wij met zijn allen een toost uit gaan brengen op het nieuwe jaar. De
nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in de kantine vanaf 20.00. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
zullen ook de kampioenen worden gehuldigd.
Bestuurssamenstelling in 2015
In 2015 is voor 4 bestuursleden de zittingstermijn verstreken. 3 bestuursleden zullen zich tijdens
de ALV niet herkiesbaar stellen. Dit betekend dat het bestuur dringend op zoek is naar nieuwe
bestuursleden, waaronder een bestuurslid in de functie van voorzitter.
Mocht je interesse hebben in een functie als bestuurslid, neem voor 1 januari contact op met één
van de huidige bestuursleden.
De grote inspirator van onze wandelafdeling, Louis Muskens, heeft vanwege gezondheidsredenen
zijn activiteiten voorlopig moeten stilleggen.
De strijd tegen zijn ziekte is in volle gang en we wensen hem daar al het goede bij en ook veel
sterkte in deze moeilijke periode.
De WAK draait nog steeds gewoon door, met veel inzet van commissie- en wandelleden. Ook zijn
ze al bezig met het regelen van de winterwandeling en wat later ook de voorjaarswandeling.
Hierover in dit clubblad meer.
We zoeken ook naar versterking binnen de WAK door mensen bij wie het wandelen in het bloed zit
en enige bestuurlijke ervaring en computerkennis hebben.

Redactie clubblad
Kees Klijn, De Ruyterstr. 24, Tel. 0416-372276, Frans v Delft, Achterstraat 10A, Tel. 0416 320130
E-mail: clubblad@dakdrunen.nl
Kopij inleveren, bij voorkeur op e-mail adres: clubblad@dakdrunen.nl.
Verschijning clubbladen in 2015: nr. 1, 17 januari, nr 2, 28 februari, nr 3, 18 april, nr 4, 20 juni, nr 5,
12 september, nr 6, 28 november.
Inleveren kopij voor nr. 1, uiterlijk 10 januari 2015.
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IN MEMORIAM MARK VAN GEMERT
It’s not what I have been through in my life
that defines who I am
It’s how I got through
that has made me the person I am today
Mark van Gemert
Mark Petrus Hendricus Fredericus
*Oss, 26 augustus 1996
+Drunen, 8 december 2014
Onze Mark was altijd vrolijk en vol levenslust. Het was een jongen
met een groot doorzettingsvermogen.
Voordat Mark naar de basisschool ging, zijn wij van Oss naar Drunen
verhuisd om Mark en Chantal in de gemoedelijke omgeving van een
dorp te laten opgroeien.
Mark was graag met z’n handen bezig en klussen vond hij geweldig. Hij hielp zelfs bij de verbouwing van het
huis. Als ontspanning speelde Mark graag met de gameboy, playstation, WII en X-Box. Later kwamen daar
computers, tablets en telefoons bij. Als andere mensen problemen hadden met computer, telefoon of
tablet hielp hij ze graag uit de brand. Soms leverde dat zelfs een extra zakcentje op.
Mark was sportief. Hij begon met voetbal en heeft een aantal jaren aan judo gedaan. Atletiek was de sport
die hij het langst heeft beoefend. Hier ontmoette hij Thom en Dirk. Met Jos erbij werd dit een hecht viertal.
De wintersport was een vakantie waar hij ieder jaar naar uitkeek. Hij heeft twee jaar op een snowboard
gestaan met twee keer een gebroken pols tot gevolg. Mark hield het om die reden maar bij het avontuurlijk
skiën aan de randen van de pisten.
Muziek heeft altijd wel een belangrijke rol gespeeld in het leven van Mark. Hij heeft hij heel lang piano
gespeeld. Het leukste vond hij het meespelen met popmuziek.
Vlak voordat hij eindexamen zou doen op de middelbare school, kreeg Mark leukemie. Er volgde een
periode van twee jaar met soms zware behandelingen. Mark bleef echter altijd positief. Als iemand vroeg
hoe het ging, ging het altijd goed. Je hoorde hem nooit klagen. Z’n middelbare school diploma behaalde hij
met goede cijfers. Dit vond hij geen prestatie. Is toch heel normaal, was zijn reactie.
Hij vervolgde zijn opleiding bij het ROC in Tilburg en miste alleen lessen als hij naar het ziekenhuis moest.
Een speciale behandeling was aan hem niet besteed.
Hij bleef zoveel mogelijk trainen bij DAK en bleef leuke dingen doen met z’n vrienden. Na het behalen van
zijn rijbewijs had hij zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk met de auto te rijden.
In april van dit jaar leek de ziekte weg. In mei hebben we dit nog gevierd. Helaas bleek in augustus dat de
leukemie terug was.
Na een korte, zwaardere behandeling zou Mark eind december een beenmergtransplantatie krijgen met
Chantal als beenmergdonor. De bedoeling was dat Mark begin december nog ongeveer anderhalve week
thuis zou zijn, maar helaas liep het anders…
Lieve Mark,
Zelfs met jouw levenswil heb je de strijd uiteindelijk niet kunnen winnen.
Iedere dag zullen wij je missen. Het doet ons goed te weten dat jij voor veel mensen zo veel betekend hebt.
Jouw leven is zo zinvol geweest!
Peter en Marja
Chantal
Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling in de vorm van kaarten, bezoekjes, reacties in het
condoleance register en troostende woorden.
Dit heeft ons heel veel steun gegeven.
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GEZOCHT: BESTUURSLID BAANATLETIEK ETC.
In februari 2015 zal mijn termijn van 3 jaar als bestuurslid baanatletiek verstreken zijn. Een moeilijk
moment voor mij, want wat zal ik doen? Doorgaan of stoppen? Heel lang over nagedacht, want
wat is er mooier dan de baanatletiek. Met trainers en atleten werken die een passie hebben. Een
tak van sport waar men traint voor soms verbeteringen van honderdsten van seconden of
centimeters. Waar er een explosie van krachten, coördinatie, concentratie vrijkomt in luttele
seconden of hooguit minuten om daarmee dát te bereiken waar je het allemaal voor doet. Prachtig
en machtig vind ik dat. Maar waar ook onze jongste leden kennis maken met onze mooie sport en
vereniging. Atletiek is immers heel goed voor de motorische ontwikkeling van het kind. Alles komt
aan bod. Springen, werpen, lopen oftewel souplesse, coördinatie en algehele spierontwikkeling.
Spelenderwijs beginnen en misschien wel uitgroeien tot een topper. Alles kan bij DAK.
Ja, alles kan bij DAK. Maar daar hebben we echt meer handen bij nodig. De hoeveelheid werk die
er nu op mijn bord ligt is voor mij niet meer in te passen in mijn leven buiten DAK. Vele handen
maken licht werk en dan blijft een passie uitnodigend, hanteerbaar en verlengbaar. Dat ik dit moet
loslaten hierdoor maakt het voor mij extra moeilijk, want hoe nu verder? Ik heb nog steeds dromen
en wensen voor DAK, wil nog zoveel. Wat ik ga doen hangt af van de mensen/ ouders die gaan
opstaan. Dus wie gaan er opstaan en steken een handje toe? Wat kunt u doen? Waar hebben wij
handen nodig?
NAC: onze neven activiteiten commissie, die o.a. de dropping organiseren voor onze jeugdleden.
Bent u die creatieve ouder die leuke activiteiten mee wil bedenken voor onze jeugd….meld u dan
zsm aan.
Jeugdbestuur: hierin zijn we op zoek naar enkele ouders van liefst de jongste leden om mee te
denken of onze vereniging goed aansluit bij de wensen van de jeugd én de ouders. Binnen dit
bestuur staan we o.a. stil bij ledenwerving en ledenbehoud, sportkompas en onderlinge
wedstrijden. De jeugd is onze toekomst, dus help ze een handje.
Trainers: training geven, vooral aan de jeugd is gewoon leuk en inspirerend. Je investeert, maar
krijgt er veel voor terug. Wij zijn dringend op zoek naar ouders die een assistent trainers opleiding,
maar nog liever DE trainersopleiding willen volgen. Tijd over, DOEN. Kunt u later misschien
zeggen, ik heb de opvolger van Martina nog getraind.
Technische Commissie: helaas volledig leeggelopen. Welke leden met atletiekkennis willen hier
weer nieuw leven inblazen. De TC heeft o.a. overleg met de trainers vanaf D-junioren, denkt na
over materialen, alle zaken die met trainingen te maken hebben, competitiewedstrijden etc.
Dromen, doen, DAK zou ik zeggen. U krijgt er een goed gevoel van, komt in contact met
geweldige mooie mensen van onze vereniging, zult zeer gewaardeerd worden voor uw aandeel en
dat door enkele uurtjes per maand te helpen. Niet blijven denken,.. een ander staat wel op. Begin
bij jezelf !
Mijn mailbox kan veel aan, dus stuur uw positieve reactie naar ondergetekende.
Wilma Linders
baanatletiek@dakdrunen.nl
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Beste DAKkers,
Al weer bijna een jaar voorbij en ongetwijfeld staan velen binnenkort even stil bij het afgelopen
jaar maar ook wat zal het nieuwe jaar ons weer brengen?.
Wel, voor we zo ver zijn is er eerst natuurlijk onze traditie, de oliebollenloop, een evenement waar
iedere DAKker, jeugdlid, wandelaar, trimmer, wedstrijdloper, nordic walker etc. aan mee kan doen.
De organisatie hoopt daar natuurlijk ook op.
Dit jaar zal zeker het trainingsmoment nadrukkelijk
deel uitmaken van de middag maar dat natuurlijk
aangevuld met wat denkwerk. Kortom, iedereen
kan probleemloos deelnemen, gewoon DOEN!
De oliebollenloop is dit jaar op zaterdag 27
december.
We verzamelen bij het clubgebouw om 13.45 uur.
Vertrek is hier voor alle deelnemers.

Omdat we toch wel moeten weten hoeveel oliebollen we moeten bestellen is het noodzakelijk om
je vooraf aan te melden. Dit kan via de DAK site vanaf nu. Meld je a.u.b. zo vroeg mogelijk aan, dit
maakt ons werk als organisatie makkelijker. Vermeld tot welke deelnemersgroep je behoort.

En … vergeet niet na de inspanning is het tijd voor een gezellig bijeenzijn met je clubgenoten.
De organisatie
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DE DRUNENSE DUINENLOOP 2015……
inschrijven is weer mogelijk

Noteer zondag 15 maart 2015 in uw agenda. Loop mee of help mee als vrijwilliger
om de 34ste editie tot een nieuw succes te maken.
De commissie is weer gestart met de voorbereidingen en heeft de eerste
vergaderingen achter de rug.
Wat waren wij vorig jaar trots op het verloop van één van de grootste loopevenementen in de regio. Met de
commerciële partners, de 235 vrijwilligers, de 3.000 inschrijvers en het vele publiek werd het evenement een
groot succes. Het evenement staat op de kaart van de gemeente Heusden en Drunen in het bijzonder en is
niet meer weg te denken uit het centrum.

Wil je meelopen of ken je mensen die medewerking willen verlenen?
Ga naar de site en schrijf u in als deelnemer of als vrijwilliger.
Kennen jullie bedrijven die graag willen participeren? Laat ze contact opnemen met ons.
Onze mailadressen staan onderaan vermeld.

Commissie Drunense Duinenloop
Marketing en PR
Erik Tausch eriktausch@home.nl Jaap Verstraate jaapverstraate@home.nl
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COMMISSIE DRUNENSE DUINENLOOP KRIJGT BRABANTSE
KAMPIOENSCHAPPEN IN 2015
Grote waardering voor het werk van de afgelopen jaren

Op 15 maart 2015 wordt het geen gewone editie van de Drunense
Duinenloop. De organisatie mag de Brabantse Kampioenschappen
organiseren voor de loopafstand 10 km en voor de jeugd de 1 km.
Vanaf 2010 wordt de Drunense Duinenloop met een start en finish in het centrum georganiseerd. Dit heeft
wandel- en atletiekvereniging DAK en de commissie in het bijzonder geen windeieren gebracht. In die vijf
jaren is er duidelijk sprake van een verdere professionalisering van het loopevenement, is de DDL een echt
merk geworden in de regio en ver daarbuiten met 3.000 deelnemers en is een toenemend draagvlak binnen
de gemeente merkbaar. M.a.w. de Drunense Duinenloop is niet meer weg te denken binnen de gemeente
Heusden en Drunen in het bijzonder.
Dat de organisatie van de DDL deze Brabantse Kampioenschappen heeft toegewezen gekregen is een
grote waardering voor de 265 vrijwilligers die dit loopevenement mogelijk maken. Alleen dankzij hun inzet
wordt de DDL mogelijk gemaakt.

____________________________________________________________________________

DE SINT KWAM LANGS OP ZATERDAGMORGEN
_________________________________________________________________________
De Sint stuurde onverwacht een gedicht en een aantal chocoladeletters voor de zaterdagmorgengroep, die
onder leiding staat van Johan Stevens.
Beste DAKKERS,
Piet dacht ik ga eens in het bos kijken
Om daar een presentje uit te reiken
Ja, ja want op zaterdag om half tien
Zijn ze daar te zien
Drie of vier weilandjes lopen ze rond
Dat is zeker gezond
Hardlopen doen ze allemaal graag
Maar sommigen zijn wat traag
Ondanks dat wachten jullie altijd op elkaar
En dat vindt Piet een mooi gebaar
Hopelijk houden we het nog heel lang vol
Want op zaterdag doen we het voor de lol.
De Sint
_________________________________________________________________________
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STERHOOFDSPONSOR RENDON ONDERHOUDSGROEP STOPT NA
VIJF JAAR!
Organisatie DDL neemt op passende wijze afscheid van René van Son en Peter
Nuyten.
Rendon Onderhoudsgroep heeft na afloop van de geweldige editie in 2014 aangegeven het
contract m.b.t. het sterhoofdsponsorschap niet te kunnen verlengen. Met pijn in hart kregen
Jaap en Erik de mededeling dat de crisis de oorzaak was. Een reorganisatie was het gevolg
en daar paste geen continuering van het partnership in.
Rendon Onderhoudsgroep is vanaf 2010 actief betrokken geweest met de ondersteuning van de Drunense
Duinenloop. Dit bedrijf heeft vanaf het begin in de DDL een partner gezocht, die de naamsbekendheid en het
imago van het bedrijf zouden kunnen vergroten. Mede door Rendon is de DDL uitgegroeid tot een kwalitatief
groot loopevenement in de regio en Brabant. De organisatie maakte een groei door van 850 naar bijna 3.000
inschrijvers in 2014.
Naast een financiële bijdrage werden ook materialen in natura verstrekt waaronder bekertjes, linten, jassen,
jacks en bouwhekken.
In samenwerking met een andere
commerciële partner, restaurant Van
Drunen, had de commissie een avond
georganiseerd, waarbij officieel afscheid
werd genomen. René van Son werd
bijzonder bedankt voor zijn inzet, zijn
betrokkenheid en de “brugfunctie”, die hij
vervulde tussen de Drunense
Duinenloop en de directie van Rendon.
Peter Nuyten werd als directeur van
Rendon bedankt voor zijn coöperatieve
opstelling en loyaliteit aan DDL.
Voor beide heren was een speciaal
fotoboek gemaakt, waaruit overduidelijk
de samenwerking tussen beide partijen
bleek. Vijf jaar DDL met een enorme
exposure voor Rendon.
Daarnaast ontvingen de heren een flesje wijn en was er voor Mary van Son nog een bloemetje.
Peter Nuyten bedankte DAK en in het bijzonder de commissie voor hun inzet en de geleverde prestaties en
exposure. Iedereen in Heusden kent Rendon en dat is de verdienste van de organisatie. Hij maakt een
mooie metafoor met de onderhoudswerkzaamheden van Rendon. “Op het moment dat Rendon aan een klus
begint is er meestal sprake van wat achterstallig onderhoud of kan een en ander nadrukkelijk worden
verbeterd. In het geval van de DDL kwam Rendon binnen en kan het naar vijf jaar een gezond evenement
achterlaten, waarop met trots kan worden teruggekeken. Dat was het mooie van de vijfjarige samenwerking.”
Hij bedankte iedereen voor de geste en wenste de commissie een sportieve toekomst toe.

Pagina 18

OnderDAK
Nummer 6, 06 december 2014

ROYAL SANDERS NIEUWE STERHOOFDSPONSOR
Koninklijke Sanders is vanaf 2015 de nieuwe sterhoofdsponsor van de Drunense
Duinenloop voor de periode 2015 tot en met 2019. Odorex zal als merk van Koninklijke
Sanders zichtbaar zijn. Koninklijke Sanders is gevestigd in Vlijmen.
Jaap Verstraate en Erik Tausch zijn vanaf april 2014 actief geweest om nieuwe commerciële partners aan
het loopevenement te verbinden en de aflopende contracten te verlengen. Vele gesprekken hebben tot en
met november van dit jaar plaatsgevonden en met succes. In het volgende clubblad wordt uitgebreid
teruggekomen op de visie en de achtergronden van Koninklijke Sanders in relatie tot de keuze voor het
sterhoofdsponsorschap van de Drunense Duinenloop.
Op dit moment worden voorstellen voor exposure en uitingen van de sterhoofdsponsor en andere nieuwe
commerciële partners nader uitgewerkt. Dit betekent dat nieuwe logo’s en uitingen van de partners in het
volgend clubblad een plaats krijgen.
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NIEUWE COMMERCIËLE PARTNERS EN
CONTINUERING VAN BESTAANDE PARTNERS

Naast een nieuwe sterhoofdsponsor zijn er twee nieuwkomers bij de commerciële partners. Dit zijn

Topfysiotherapie Drunen en Sportwereld Drunen.
John Hurkmans en zijn team werken op dit moment aan de planvorming voor een medisch centrum aan de
Dillenburgstraat. Daarbij hoorde volgens John ook een marketingplan, promotie en exposure. Men wilde het
loopevenement de Drunense Duinenloop “gebruiken” om deze exposure mogelijk te maken. Een kwalitatief
goed product, dat volgens John goed aansluit bij de ambitie van Topfysiotherapie Drunen. Dit resulteerde in
een langdurige overeenkomst, waarmee de organisatie zeer verheugd is.
René Tausch en Ingrid van Hest van Sportwereld Drunen hadden de laatste vier jaren gefungeerd als
faciliteerder van de DDL. Vanaf 2015 wilde deze sportzaak in Drunen actief deelnemen en participeren in het
loopevenement. Volgens de eigenaren draagt de Drunense Duinenloop bij aan reuring in het centrum van
Drunen, een toename van winkelend publiek en zet het Drunen op de kaart. Met de ondersteuning van de
DDL is er sprake van een win-winsituatie. De gesprekken leiden tot een vijfjarige overeenkomst tot en met
2019.
De andere commerciële partners hebben de overeenkomst opnieuw verlengd met vijf jaar. De reden voor
deze verlenging was de kwaliteit van het evenement en de gezelligheid die het loopevenement met zich
meebrengt. Concreet hebben de volgende bedrijven hun overeenkomst langdurig verlengd:

Medifit, Delta Result, Vetos, Direct-effect, EmTé Drunen,
ROC regionaal overslag centrum Waalwijk,
Vermeulen

en

Vermeulen

Sportwereld Drunen,

reklame,

Running

De Voorste Venne,

Center

Waalwijk,

Rabobank de Langstraat,

Restaurant Vandrunen en Ondernemend Drunen
Met deze resultaten is er een gezonde, financiële basis neergelegd voor de komende vijf jaren en kunnen de
organisatie en het loopevenement verder groeien en professionaliseren.

Commissie Drunense Duinenloop
Marketing en PR
Erik Tausch eriktausch@home.nl
Jaap Verstraate jaapverstraate@home.nl
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RABOBANK DE LANGSTRAAT OPENT BESTAANDE OVEREENKOMST
VOOR DDL
Naast het aantrekken van een nieuwe sterhoofdsponsor zijn Jaap en Erik er ook in geslaagd om de
overeenkomst met de Rabobank open te breken en te upgraden. De Rabobank onderstreepte het belang
van het loopevenement in de regio en wilde daar een betere bijdrage in vervullen. Deze ambitie resulteerde
in een betere overeenkomst en een verlenging van de overeenkomst. In het blad
Dichterbij van de Rabobank stond een leuk artikel over de participatie van de Rabobank.
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GROTE CLUBACTIE 2014 IS WEER EEN SUCCES!
De afgelopen twee maanden zijn onze jeugdleden weer met hun lotenboekjes op stap geweest.
Het resultaat mag er weer zijn!
De jeugd heeft in totaal 544 loten verkocht wat voor onze club een opbrengst is van een kleine
€ 1.200,00, dit is € 500,00 meer dan verwacht en we willen deze financiële meevaller inzetten
voor een leuke jeugdactiviteit.
Alle leden die 10 loten of meer verkocht hebben, dit zijn dit jaar 20 kinderen, krijgen een lekkere
snoepzak. Deze zullen in week 49 uitgedeeld worden.
Degene die 20 loten of meer verkocht hebben, dit zijn 9 kinderen, krijgen ook nog een kortingbon
voor attractiepark Slagharen, Duinrell of Bobbejaanland (2e betalende gratis entree).
Als klap op de vuurpijl hebben we voor de beste 3 lotenverkopers, zoals beloofd, een extra attentie
in de vorm van cadeaubonnen. De rangschikking van de beste 3 verkopers is als volgt:
Anne van Nierop
43 loten
cadeaubon van
€ 20,00
Daniek van Loon
42 loten
cadeaubon van
€ 15,00
Thijmen van Zon
35 loten
cadeaubon van
€ 10,00
Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor de gedane moeite en hopelijk mogen wij volgend
jaar weer op jullie rekenen !
Namens het Jeugdbestuur, Jurgen Lootens en Marjolein van der Sanden

KLEDING INZAMELINGSACTIE DAK
Beste leden,
DAK is deze week, eerste week december, samen met MHCD en Stichting de Schroef
kledinginzameling op Sportpark de Schroef gestart. Structureel staan nabij de clubgebouwen van
beide verenigingen twee grote kledingcontainers. Daarmee willen we zoveel mogelijk kleding
inzamelen om zo extra inkomsten voor de verenigingen en Stichting de Schroef te genereren. De
extra inkomsten voor DAK zullen ingezet worden voor diverse materialen voor baanatletiek, lopers
en wandelaars. Stichting de Schroef besteedt het geld aan sportstimuleringsactiviteiten voor de
inwoners van de gemeente Heusden om op die manier bewegingsarmoede en eenzaamheid dan
wel te bestrijden dan wel te voorkomen. Niet onbelangrijk voor de gezondheid van onze
gemeenschap op de eerste plaats maar waar we als DAK met zoveel sportaanbod ook weer
nieuwe leden mee zullen mogen verwelkomen!!!
Hoe gaat dit in zijn werk?
Lever kleding, schoenen of textiel (geen kussens dekbedden of knuffels) in een afgesloten zak in
de blauwe kledingcontainer van Stichting de Schroef. Deze staan in het sportpark en zullen ook
nog op andere plaatsen in de gemeente Heusden komen te staan. Voor één kg krijgen we 0,25
eurocent. Dit lijkt niet veel, maar weeg je kleding maar eens, dit kan heel snel gaan. Mochten we
bijvoorbeeld met z’n allen 8000 kg op jaarbasis ophalen dan komt dat neer op een bedrag van
2000,00 euro.
Dus wij hopen dat iedereen goed mee helpt om zoveel mogelijk kleding in te zamelen. Dan hebben
we weer wat extra’s ter ondersteuning van (nieuwe) activiteiten.
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SHIRT DRUNENSE DUINENLOOP ALLEEN BIJ VOORINSCHRIJVING TE
KOOP
Deelnemers aan ondernemersloop krijgen gratis loopshirt.

Met het stoppen van sterhoofdsponsor Rendon
Onderhoudsgroep komt er ook een einde aan het
huidige loopshirt. Dit shirt was voorzien van de naam
van deze sponsor. Een goede aanleiding om na te
denken over een nieuw shirt, dat past bij de Drunense
Duinenloop en niet onderhevig is aan veranderingen
van een sponsor. Kortom, een shirt dat iedereen wil
hebben.
Arjan Marisael heeft het ontwerp gemaakt en daarbij
een speciaal nieuw logo. Dit maken wij in het volgend
clubblad kenbaar.
Het shirt bestaat uit de drie grote letters DDL.
In de D staat verticaal de naam van het evenement, de
Drunense Duinenloop. In de poot van de L staan
pictogrammen afgebeeld die verwijzen naar Drunen. Dit
zijn van links naar rechts de Voorste Venne, de kerk,
het gemeentehuis, het carillon van Lips en de molen.
Op de linkermouw staat het DAK logo met daaronder
DDL 2015. Een verwijzing naar het jaar van deelname.
Het shirt is te verkrijgen in een dames- of een herenuitvoering.
Voor de maten is er op de site een matentabel bijgevoegd, zodat u altijd de juiste maat kunt bestellen.
Heb je interesse?
Schrijf in en bestel het mooie shirt in zwarte uitvoering. Kosten bedragen € 18,50

Het shirt is alleen verkrijgbaar bij voorinschrijving tot 15 februari 2015. Daarna en op de dag
zelf kan geen shirt meer worden verkocht.
Voor de editie 2015 kunnen de deelnemers die via een bedrijf of via de commerciële partner deelnemen
gratis een loopshirt bestellen en op de dag van het evenement dit shirt afhalen. De voorwaarden staan op de
site vermeld.

Commissie Drunense Duinenloop
Erik Tausch en Jaap Verstraate
PR & Marketing
Mail: jaapverstraate@home.nl of eriktausch@home.nl
Kijk ook eens op www.drunenseduinenloop.nl
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VRIJWILLIGERS EN VERKEERSREGELAARS,
SCHRIJF U ZELF IN VIA DE WEBSITE
De commissie Drunense Duinenloop is voor 2015 op zoek naar
vrijwilligers en verkeersregelaars. Heeft u wat tijd over? Schrijf u in
want wij hebben u heel erg hard nodig. Doe dit wel via de website!
In 2014 stonden er 90 verkeersregelaars op en rondom het parkoers. Dit aantal is erg hoog maar hard nodig,
om dit grote evenement in goede, veilige banen te leiden.
Inschrijven via de website
De organisatie is hartstikke blij met de vrijwilligers en de verkeersregelaars, die elk jaar deelnemen. Een
duidelijk verbeterpunt voor de organisatie is de communicatie naar iedereen. Dit kan echter alleen als u
inschrijft via de website. Dit kan niet meer met een telefoontje of een briefje, omdat we dan met de
nieuwsbrieven niet iedereen kunnen bereiken en dat is echt noodzakelijk.
Wat vragen wij u?
Waarom verzoeken wij u de website te gebruiken?
De organisatie wordt groter en heeft de handen vol om de communicatie in goede banen te leiden. Daarvoor
is het nodig een digitaal systeem te krijgen met alle vrijwilligers. Dan kunnen we centraal en met een druk op
de knop u van informatie voorzien. Dit kan informatie zijn over tijdstippen, bijeenkomsten, wijzigingen etc. Dit
kan echt alleen als we u naam in het systeem hebben kunnen plaatsen. Dat moet u dus echt zelf doen.
Indien u vragen heeft of u hulp nodig hebt dan kunt u contact opnemen met Harrie Niessen.

Doe ons een plezier en schrijf u in via de website.

Pagina 24

OnderDAK
Nummer 6, 06 december 2014

VERKEERSREGELAARS GEVRAAGD….#
De commissie Drunense Duinenloop is op zoek naar een 85-tal
verkeersregelaars. Heeft u wat tijd over? Schrijf u in want wij hebben u
heel erg hard nodig.
In 2013 stonden er 90 verkeersregelaars op en rondom het parkoers. Dit aantal is erg hoog maar hard nodig,
om dit grote evenement in goede, veilige banen te leiden. Tot op heden is het aantal vrijwilligers, dat zich
heeft opgegeven te weinig voor de organisatie van dit evenement.

Geef u zelf , kennissen, familie, vrienden op bij Harrie Niessen en Jeroen Boeijen,
via het volgende mailadres: vrijwilligers-DDL@dakdrunen.nl
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LAAT UW WERKNEMERS MEEDOEN AAN DE DRUNENSE
DUINENLOOP EN PROFITEER VAN DE VOORDELEN!

Laat uw werknemers
ondernemersloop!

deelnemen

aan

de

De eigen keuze is hierbij belangrijk. U of uw
werknemers hoeven ook niet allemaal dezelfde
loopafstanden af te leggen.
Dit maakt het voor iedereen aantrekkelijk en u
bevordert uw werknemers om te bewegen.
(Iedereen kan meedoen ter bevordering van het
bewegen.)

Wat krijgt uw bedrijf voor slechts € 500,-- ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Logo op één zeil (200x100 cm) in het centrum van Drunen
Logo of naamsvermelding op de website met een doorlink naar de site van uw bedrijf
Deelname aan trainingen van DAK als voorbereiding op de loopafstanden voor maximaal 10
werknemers
Elke deelnemer ontvangt een medaille
Elke deelnemer ontvangt gratis een loopshirt (maximaal 10 deelnemers)
Foto van de deelnemers
Geen kosten deelname en kosten BiBTag voor maximaal 10 werknemers
Nazit – uitnodiging voor een VIP arrangement voor 2 personen

Alle deelnemers aan de ondernemersloop kunnen
gratis een loopshirt bestellen. Er kan alleen een
shirt worden besteld voor 15 februari 2015.
Voor specifieke informatie over de
ondernemersloop en/of commercieel partnerschap
kan contact worden opgenomen met:
Jaap Verstraate via mail:
jaapverstraate@home.nl

commissie Drunense Duinenloop
Marketing en PR
Erik Tausch eriktausch@home.nl
Jaap Verstraate jaapverstraate@home.nl
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INGEZONDEN

DAK onze club
Soms kijk je naar iets, wat je al lang kent en min of meer normaal vindt. Dan realiseer je ineens
hoe groot of omvangrijk en/of leuk iets is en veel voldoening geeft. Of wel je staat er niet altijd bij
stil. En voor DAK geldt zeker: niet te veel stil staan, want wij zijn meer van het bewegen. Toch
bedoel ik wel onze club DAK, waar ik mee begon.
Als je dan met die andere ogen naar onze club kijkt en ziet wat we zijn, wat we doen , waar we
vandaan komen en wat de toekomst ons biedt, wel dan ziet dit er prachtig uit en nog vele
verrassingen naar de toekomst liggen voor ons.
Sporten en bewegen voor alle leeftijdsgroepen echt van jong tot oud en voor mensen met
uiteenlopende sportieve mogelijkheden, daar zijn we goed in. Kijk, dat realiseren we ons niet elke
dag. Moeten we ook niet doen, hoewel, het mag wel. Baan, clubgebouw, atletiekwedstrijden,
trainingen, wandelen, evenementen (DAK staat bij de top van het organiseren van evenementen
en we zijn daar jaloersmakend goed in). De sportieve prestaties zijn ook aansprekend met
ereplaatsen op zowel regionaal als nationaal niveau. Een uitstekend trainerscorps en vele
vrijwilligers. Er zijn niet veel verenigingen, die zo breed in de maatschappij bezig zijn.
Maatschappelijk leveren wij als vereniging dan ook nadrukkelijk een nuttige bijdrage aan de
gemeenschap.
Lees je dit, dan denk je natuurlijk, waar wil die man naar toe. Wel deze zaken worden gerealiseerd
door mensen, door DAKkers en dat is fijn om te ervaren. Af en toe komt het voor dat voor een
activiteit mensen nodig zijn om het te doen slagen, zoals de laatste loot, de Duinentrail. Wij
hebben ons(Theo en Ria) opgegeven om ergens onderweg te staan in een bocht. Het weer zat
mee en we kregen veel leuke en dankbare reacties van de deelnemers. Zo wordt iets een succes.
Waar ik naar toe wil is de Technische Commissie, die de atletiektechnische aspecten van onze
club begeleidt en aan kan sturen. Deze commissie heeft al meer dan anderhalf jaar een
onderbezetting en we zoeken nadrukkelijk naar aanvulling van mensen met affiniteit voor de
wedstrijdatletiek en/of de recreatieve atletiek. Zolang deze onderbezetting er is, neemt bestuurslid
Wilma Linders haar verantwoordelijkheid en regelt de meeste zaken, zodat we als vereniging door
kunnen gaan. Maar ieder mens komt een keer aan het einde van zijn of haar rek. En dat wil je niet,
toch!
Veel jonge atleten heb ik volwassen zien worden met leuke prestaties in een gezellige sfeer, ofwel
DAK heeft veel goede atleten voortgebracht, atleten die nog steeds deel uitmaken van onze club
en juist deze mensen hebben de kwaliteiten om mee te helpen invulling te geven aan het werk
van onder meer een Technische Commissie. Ik wil dan ook graag een beroep doen op deze (oud)atleten, die nu nog vaak recreatief actief zijn. Vele handen maken licht werk. Klinkt misschien
afgezaagd, maar in een groep werken geeft veel ideeën en alleen of met zijn tweeën is dit
beperkter. Daarom, neem contact op met Wilma Linders of onze voorzitter, je mag mij uiteraard
ook contacten. De meesten kennen mij wel.
Theo van Houten van onze club
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Kaartavond gaat niet door.

Kaartavond bij DAK gaat dit winterseizoen niet door.
I.v.m. de chemo’s die ik elke 3 weken tot april moet ondergaan en de
daardoor goede en slechte dagen die dit met zich meebrengt zal ik dit jaar de
kaartavond niet organiseren.
Mogelijk heeft iemand anders zin om zijn organisatietalent te tonen.
Groetjes Louis Muskens
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Jong volwassen
Zondag 2 november hebben 8 leden van de jong volwassen loopgroep meegedaan aan de DAK
cross, de 42e Drunense Duinencross. De 7 dames hebben als enige in de categorie trimloop
meegedaan (zie foto links bovenin) aan de 4,2 kilometer en onze enige man deze dag liep tussen
vele andere 8,4 kilometer.
Het was een prachtige dag, lekker warm om op deze zondag ochtend een rondje door de duinen te
rennen. Voor sommigen van ons was het hun eerste wedstrijd, anderen waren terug van
weggeweest. Gezamenlijk hebben we wat ingelopen, gerekt, gestrekt en wat af gekletst. Al snel
daarna mochten we van start, het was een leuke route en bij iedereen ging het goed en nu we
erop terug kijken was het een leuke, gezellige en sportieve ochtend!

Naast dat wij op maandag op
de baan en woensdag op de
weg, bossen en/of duinen
trainen zijn wij soms ook
gezamenlijk ergens anders te
vinden. Zo hebben we 14
oktober met de loopgroep
pannenkoeken gegeten in
Nieuwkuijk (zie foto rechts
bovenin).

Op dit moment hebben we 15 leden in de leeftijd tussen de 18 en 30 jaar: Anique Tausch, Colinda
van Beurden, Maaike van Rooij, Juliette van Beurden, Maaike Muskens, Susan van Gelder,
Marloes Nederveen, Stefan van der Heijden, Stephan van den Bogaard, Bianca van Gestel, Paul
van Helvoort, Lieke van Tilborg, Nicole van de Sande, Leroy Vincentie en Yvonne van Veen.
Maar graag willen we onze groep laten groeien!! Help jij ons mee??
Lid worden?
Ben jij of ken jij iemand die zich ook wil aansluiten bij onze groep? Kom dan op maandag of
woensdag om half 8 naar de atletiekbaan of (bij vragen) stuur een mailtje naar:
aniquetausch@home.nl of vanveenyvonne@hotmail.com
Trainer worden?
Op dit moment worden wij met veel dank en plezier op maandag getraind door Mari van Beurden.
Helaas hebben wij op dit moment geen trainer voor woensdag. Ben jij degene of ken jij degene die
deze jonge, enthousiaste en gezellig groep training wil geven? Stuur ook dan even een mailtje
naar ons!
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Geslaagde 1ste Trainersdag DAK 1 november 2014.
Op zaterdag 1 november was het zover. De trainers van DAK waren samengekomen om kennis
en ervaring uit te wisselen. Een al lang levende wens om kennis en ervaring uit te wisselen tussen
de wedstrijdatletiektrainers kwam daarmee in vervulling. De organisatie was in handen van Wilma
Linders en dus was het prima in orde. Ons fraaie clubgebouw leent zich uitstekend hiervoor en de
baan heeft ook geen geheimen.
Het weer werkte optimaal mee door een aangename temperatuur en een lekker zonnetje.
Op het programma stonden meerdere onderwerpen en wel:
−
−
−
−
−
−

Sprint/reactiviteit verzorgd door Justus van Nierop
Looptechniek door Rob Kamps
Horden door Rob Kamps
Werpen, kogel, discus ,speer door Theo van Houten
Hoogspringen door Olaf Tuerlings
Langetermijn atletische ontwikkeling door Theo van Houten.

Het polsstokspringen door Ad Kivits kon helaas niet doorgaan vanwege plotselinge verplichtingen.
Een wel gevuld programma en ook de vulling van de inwendige mens was door Wilma meer dan
uitstekend verzorgd. Onder meer de door haar zelf gemaakte soepen, smaakte meer dan heerlijk.
En dat trainers ook goede eters zijn bleek wel, want er bleven slechts kruimels over.
Justus startte met leuke oefeningen voor "reactiviteit ' een belangrijk aspect bij de "sprint". Justus
had uitdagende oefeningen klaargezet, die enthousiast werden meegedaan (de volgende dagen
bleken meerdere mensen spierpijn te hebben). Het werd snel duidelijk dat voor een goede sprint
reactiviteit onontbeerlijk is.
Naadloos hierop aansluitend was de sessie van Rob Kamps over loopscholing. Houding, voeten,
rechtop, tenen omhoog, veel gehoorde opmerkingen. Niet ingezakt lopen. Op de voorvoet.
Rompstabiliteit, ontspanning en ga zo maar door.
Enkele trefwoorden: coördinatie-kracht, souplesse/lenigheid, proprioceptie (lichaamsbesef).
Rob had zijn info in een overzicht samengevat.
De hordensessie door Rob Kamps was heel boeiend, want Rob beheerste in zijn atletenjaren de
horden als geen ander. De opbouw, zoals insteken, bijtrekken en ritme kwamen aan de orde en
na enige tijd had menigeen het uitstekend door hoe het werkt. Ook hier werd duidelijk, dat een
atleet zich kan ontwikkelen tot een tophordeloper met de kennis die in huis is.
Werpen door Theo van Houten. De werpnummers discus, kogel, speer en kogelslingeren kwamen
aan de orde. Een omvangrijk programma, waardoor niet erg diep op de enkele nummers kon
worden ingegaan. Kogelslingeren in een minder risicovolle situatie werd toegelicht en
gedemonstreerd.
De wisselwerking met de collega-trainers was prima.
Hoogspringen door Olaf Tuerlings. Olaf gaf een boeiende uiteenzetting van het hoogspringen,
Olafs favoriete onderdeel. Olaf begon met het benadrukken van het belang van de juiste aanloop
en zo vervolgens de verschillend fasen van het hoogspringen toe te lichten en te laten voordoen.
Houding, voetplaatsing en het daarmee voorkomen van blessures kwamen daarbij aan de orde.
Zeer leerzaam.
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De middag werd afgesloten met het onderwerp: Lange Termijn Atletische Ontwikkeling door Theo
van Houten. Dit systeem staat ook wel bekend als het LTAD model, dat van Canadese oorsprong
is en binnen de Atletiekunie wordt gevolgd. In een Duits artikel in het blad Leichtathletiktraining
werd hier uitgebreid op ingegaan en aan de hand hiervan is de voordracht gemaakt. De
verschillende leeftijdsfasen werden doorgenomen, waarbij de ontwikkeling van een atleet centraal
staat om zich te ontwikkelen tot absolute topprestaties. De nadruk daarbij zit in de titel. 'Lange
termijn'. Geen kort gewin is daarbij de belangrijkste boodschap. De absolute top voor atleten ligt
tussen de 20 en 30 jaar. Zich specialiseren op te vroege leeftijd wordt daarbij afgeraden.
Algemene atletische/ gymnastische ontwikkeling is daarbij zeer belangrijk en speelsheid uiteraard
op de jongere leeftijd.
De weg naar de top is zowel lang als boeiend en leuk.
De deelnemers hebben de dag als leerzaam, boeiend en ook omvangrijk ervaren. Men was
tevreden en enthousiast over het gebodene. Zeker voor herhaling vatbaar.
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COLUMN
Ging natte Theo echt nat?
Een club besturen betekent beleid maken zodat het welzijn van de leden zoveel mogelijk wordt
behartigd. Om dat voor elkaar te krijgen heb je dikwijls geld nodig. Daarom is de rol van de
penningmeester zo belangrijk. Een voorzitter mag dan als uithangbord alle aandacht op zich
gericht zien, het is uiteindelijk de beheerder van de kas die echt sturing geeft aan een club.
Immers, een goed gevulde of een lege portemonnee bepaalt of mooie vergezichten, die in
beleidsnota’s en dergelijke zijn opgetekend, ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.
Letten op de centen houdt ook in dat je bekijkt of je kunt bezuinigen zonder daarmee de leden
tekort te doen.
Ruim een jaar geleden had het bestuur een post gevonden die daaraan voldeed: het clubblad.
Altijd op papier uitgegeven kon dat orgaan ook wel via de mailbox worden verspreid, zo werd
gesteld. Geen printkosten meer, het scheelde een slok op een borrel. Ook het rondbrengen, toch
een klusje voor vrijwilligers, kon worden geschrapt. Bovenal: een papieren clubblad kun je
kwijtraken, de digitale variant nooit. Die staat immers altijd online.
So far so good.
Toch maakte de redactie, Frans van Delft en schrijver dezes, een kanttekening: zou het clubblad
nog wel zo goed worden gelezen? Immers, een geprint exemplaar op de deurmat wordt altijd
opgeraapt, ligt in de kamer, dus wordt nog wel eens doorheen gebladerd. Een online blad verzuipt
sneller door de stroom van mailberichten, wordt vergeten. En wordt dus ook niet meer gelezen.
De redactie wilde wel eens weten of dat gevoel – het clubblad wordt minder gelezen – op waarheid
berustte. Om dat te onderzoeken hebben we in het vorige blad in het verhaal dat Theo - een
achternaam stond er niet bij - over de zeventiende wandeltocht van DAK schreef iets gewijzigd.
Kort en bondig: Theo was die dag kletsnat geworden en toen hij thuis kwam, kreeg hij van zijn
vrouw die hem opwachtte een flink pak slaag. De slotzin lieten we wel intact: “De wandelende tak
bedankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt.” Kortom, duim omhoog voor iedereen die ervoor
gezorgd dat Theo er een tijdje in de kleuren van de Regenboogpiet rondliep.
Iedereen die dit verhaal las moet zijn wenkbrauwen hebben gefronst. Lezers met een klein beetje
sociaal gevoel zullen bij Theo hebben geïnformeerd hoe het met hem ging. Misschien heeft Theo
ook wel beterschapskaarten of een fruitmand gekregen om het leed te verlichten. Of is hem het
adres van een blijf-van-mijn-lijfhuis gemaild.
De redactie had verwacht dat er opmerkingen over dit vreemde verhaal zouden komen. In de trant
van: wat is hier aan de hand? De mailbox is elke dag gecontroleerd, maar niemand reageerde.
Ook Theo zelf niet. Dat kan twee dingen betekenen: net als de rest leest ook Theo het digitale
clubblad niet of natte Theo ging echt nat bij zijn vrouw.
Kees Klijn
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DE WANDELENDE TAK
15 Km Winterwandeling voor alle DAK leden.
Op zaterdag middag 17 januari 2015 is Carla van Venrooij van plan om weer de jaarlijkse
winterwandeling te houden van circa 15 kilometer door de bossen en het stuifzandgebied van de
Loonse en Drunense Duinen.
Hieraan mogen alle DAK-leden (Atleten, Trimmers, Body walkers, Nordic walkers en Wandelaars)
gratis deelnemen.
De start zal zijn om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij De Drie Linden in Giersbergen. We zullen
eerst ongeveer 10 km wandelen, onderweg een kopje koffie of iets dergelijks nuttigen,
(consumpties voor eigen rekening). Als iedereen uitgerust is, wandelen we gezamenlijk weer terug
naar Giersbergen, waar we hopelijk met droog weer en voldaan om ongeveer 16.30 uur terug
denken te zijn.
Hopende op een grote opkomst, met de wandelgroetjes van
Carla van Venrooij.

Sponsorovereenkomst met Runningcenter
Op donderdag 4 december jl. werd onder het genot van een drankje en een hapje in Waalwijk de
handtekening gezet onder de sponsorovereenkomst voor 5 jaar tussen de vertegenwoordigers van
DAK en Nico van Ravenstein. DAK gaat daarmee met RunningCenter Waalwijk Outdoor en
Runningspecialist de overeenkomst aan voor de DAK wandeltocht. Dit jaar werd de naam van de
sponsor reeds verbonden aan de wandeltocht, DAK RunningCenter wandeltocht. Door de
sponsoring wordt het mogelijk de marketing en PR een kwaliteitsimpuls te geven die het zeker
verdient. Voorzitter Peter Goedhart roemde in zijn toespraak Louis Muskens, die met zijn
commissie de basis heeft gelegd voor het succes van de DAK wandeltocht en waardoor het voor
de vereniging mogelijk is geworden een commerciële partij als partner aan je te binden. Succes
door het groeiend aantal deelnemers dat jaarlijks toeneemt, maar ook door de vaste DAKvrijwilligers die telkens weer paraat staan om de nodige assistentie te bieden. De wandelmars
wordt in 2015 voor de 18e keer georganiseerd, in het laatste weekend van augustus. Gegroeid tot
een begrip in de regio en wordt steeds meer als trainingsmoment voor de 80km van de Langstraat
gezien.

Op de foto (met bloemen) Nico van Ravestein, echtgenote Majo, Louis Muskens en Peter
Goedhart.
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SNELWANDELEN
De clubkampioenschappen op 28 september
De clubkampioenschappen op 28 september leverden goede prestaties. Het clubrecord op de
1000m meisjes pupillen C veranderde van eigenaar, maar bleef wel in de familie. Anne Smits
snelwandelde de 1000m in 7:19,7 min en nam daarmee het clubrecord over van haar zus Ine.
Gefeliciteerd.
Uitslagen verder op de website DAK
Nederlands kampioenschap 10 km vrouwen op de weg.
5 oktober 2014 in Tilburg, Anne van Andel opnieuw overtuigend Nederlands kampioen op de 10
km . Op de wielerbaan wordt sinds meerdere jaren het NK snelwandelen op de weg afgewerkt
voor mannen 50 km en vrouwen 10 km. Verder zijn er meerdere bijnummers.
In totaal startten 8 DAKkers op verschillende afstanden.
Anne van Andel en Yvonne Grootswagers startten op het NK 190 km Vrouwen, met Anne als
torenhoge favoriete, gezien haar tijden het afgelopen jaar. Vanaf de start liet Anne daar over ook
geen enkele twijfel bestaan door direct resoluut de kop te nemen en weg te lopen van haar
tegenstandsters. Anne wilde heel graag in de 57 min lopen, daarom zette ze in de tweede 5 km
nog eens aan en het lukte. Haar eindetijd was 57:55 min(10,36 km/uur) de Nederlandse titel en
een nieuw clubrecord.
Yvonne Grootswagers startte behoudend, ook al omdat zij er een langere tijd uit was geweest
wegens ziekte en blessures. Het werd onderweg steeds moeilijker, maar toch zette Yvonne door
en eindigde in een tijd van 1:12:15 uur(8,32km/uur). Knap volgehouden. Gelukkig herstelde
Yvonne weer snel.
Bas van Andel startte eveneens op de 10 km. Zijn gemiddelde snelheid zat tegen de 10 km/uur.
maar de laatste paar kilometers bleken zwaar te zijn, maar Bas bleef goed doorzetten. Een
degelijke eindtijd van 1.00:40 uur was het resultaat(9,89km/uur) slechts 1 minuut boven zijn beste
tijd en Bas was hiermee tevreden.
Jan Netten kwam uit op de 20 km en startte voortvarend met ca 10 km/uur, maar naar 12 km trad
de vermoeidheid in. Jan is echter een bijter en zette door en eindigde zijn wedstrijd in 2:02:59 uur
(9,75km/uur) een Persoonlijk record en een nieuw clubrecord M45.
Op de 5 km twee deelnemers. Mirjam Kies en Harry Bijnen.
Mirjam liep een zeer vlakke wedstrijd met en variatie van minder dan 0,2 km/uur naar een tijd van
39:57 min ( 7,51km/uur) slechts 30 sec boven haar beste tijd.
Harry Bijnen snelwandelde de eerste twee ronden zeer vlak, binnen de 0,1 km/uur en jon de
laatste ronde er nog een fraaie versnelling uitgooien. Eindtijd 33:49 min( 8,87km/uur)
Op de 3 km broer en zus Stijn en Anne van Nierop. Stijn nog net junior C en Anne meisjes
pupillen A.
Stijn startte vlot en kon in de laatste ronde nog een versnelling eruit gooien. Toch was Stijn maar
ten dele tevreden. Zijn tijd van 19:16min(9,34km/uur) bleek maar 1 sec boven zijn eigen klubrecord
te zitten. Een goede prestatie.
Anne begon snel en moest daarom de laatste ronde wat inleveren, maar niet te veel, want haar
eindtijd van 22:49 min (7,88km/uur) was toch goed voor een klubrecord. Allen gefeliciteerd.

Feesttraining op 18 oktober 2014.
Traditiegetrouw werd in oktober bij het wisselen van het sportieve jaar een feesttraining gehouden.
Snelwandelen rond de Duinen, met uiteraard een prettige stop onderweg. Dit keer werkte het weer
meer dan mee, het was warm. Een fijne en gezellige middag.

Winterserie 1 november 2014 Rotterdam.
Ieder jaar tijdens onze Drunense Duinencross wordt ook het snelwandel winterseizoen geopend
met de winterserie in Rotterdam met de maximale afstand van 10 km.
Op de 10 km startte Anne en Bas van Andel en Jan Netten. Anne had haar zinnen gezet op een
tijd onder de 57 minuten. Een snelle start bracht haar daartoe in een goede positie. Wel werd het
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onderweg bijten, maar het resultaat was ernaar met een tijd van 56: 32 minuten(10,61km/uur) en
een clubrecord.
Jan Netten startte iets behoudender, maar ook Jan vestigde met zijn tijd van 57:17minuut
(10,47km/uur) een nieuw persoonlijk record.
Bas van Andel liep constant, maar had wel enigszins last van zijn schouder en daarom was Bas
tevreden met zijn tijd van 1.02:27 uur(9,76km/uur).
Yvonne Grootswagers startte op de 5 km en eindigde in een mooie ronde tijd van exact 35 min (
8,57km/uur). Yvonne kon haar rondetijden goed vlak houden. Een debuut was er voor haar zonnn
Bart die de 1 km snelwandelde en daarbij werd gesteund door Opa Ad Leermakers. De tijd van
Bart 7:15 minuut (8,27 km/uur) bij de pupillen en opa Ad 7:19 minuut. Een gezellige ochtend .

Winterserie 16 november 2014 Rotterdam
DE tweede in d serie. Bas van Andel, Stijn en Anne van Nierop stonden aan de start. Bas voor de
10 km en Stijn op de 5 en Anne de 3 km. Bas startte vlot en leverde daarna wat snelheid in, zonder
veel tijd te verliezen. Eindtijd 1.01:29 uur(9,75km/uur) een verschil van 2 seconden met 14 dagen
ervoor. Mooi gelijkmatig.
Stijn eerste jaar junior B koos voor zijn eerste 5 km. En hij snelwandelde die uitstekend. Een prima
opbouw. De eerste helft behoudend starten om de laatste ronde te snelwandelen in 9,8 km/uur met
een eindtijd van 33:38 min(8,92km/uur). In de laatste ronde werd Stijn enthousiast aangemoedigd
om tempo te maken door de mede snelwandelaars. Stijn zal de volgende keer zekere sneller
willen gaan.
Anne van Nierop had op haar3 km veel last van een verkoudheid en kon daarom niet voluit gaan.
Af en toe ene hoestbui werkte niet mee. In haar fraaie stijl kwam Anne binnen na 23:31
minuut(7,65 km/uur). Een gezellige snelwandelwedstrijd.

Nieuwjaarsreceptie
Op 9 januari 2015 zullen wij met zijn allen een toost uit gaan
brengen op het nieuwe jaar.
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in de kantine vanaf 20.00.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
zullen ook de kampioenen worden gehuldigd.
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NAC:

NEVEN ACTIVITEITEN COMMISSIE
Beste jeugdige atleten,
Aankomende maanden staan er weer verschillende leuke, gezellige
en/of spannende activiteiten gepland waarvan je hieronder een
overzicht ziet.
Schrijf ze snel in je agenda en ben erbij!!
Inschrijven (ook als begeleider/vrijwilliger) kan altijd door een mail te
sturen naar nac@dakdrunen.nl

Datum

Activiteit

Voor

Vrijdag 21 november

Discozwemmen

Pupillen en D junioren

Vrijdag 19 december

Dropping

Alle junioren

Vrijdag 20 februari

Feestavond

Pupillen

Vrijdag 27 februari

Lasergamen

Alle junioren

Vrijdag 17 april

Spelletjesavond

Pupillen en alle junioren
(apart van elkaar)

Hopelijk zien we jullie
allemaal snel bij onze
activiteiten!!
Sportieve groetjes,
Yvonne van Veen
San
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