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VOORWOORD
De dagen worden alweer korter, de zomer, voor zover die er is geweest loopt weer op z’n eind. Kinderen
weer naar school en voor de meesten is de vakantie ook voorbij en een nieuw seizoen start weer. De
theaters beginnen met de nieuwe programma’s voor vele DAKkers staan er ook weer uitdagingen op het
programma, al is het maar het oppakken van je trainingen.
De DAK Clubdagen worden dit jaar in samenwerking met ACW gedaan. Waren het eerst
Clubkampioenschappen vervolgens Clubdagen en nu weer een verandering door de samenwerking met
ACW. Voor het bestuur telkens zoeken naar mogelijkheden om het interessant te maken voor veel
clubleden. Door het in samenwerking met ACW te doen betekent het minder belasting voor de vrijwilligers
van zowel DAK als ACW. Voor de atleten een extra dimensie doordat ze zich ook nog eens kunnen meten
met atleten van een andere vereniging. Hopelijk ook een stimulans voor alle groepen atleten om hier aan
mee te doen.
In de toekomst zal ook voor DAK de focus op samenwerking komen te liggen. Binnenkort is er een overleg
met de Regio 13 verenigingen over samenwerking met de verenigingen op diverse vlakken, dit uit pure
noodzaak om in de toekomst te kunnen overleven.
De DAK Wandeltocht is weer achter de rug, meer deelnemers dan vorig jaar, mooi dat daar weer een
stijgende lijn in zit. Nieuwe hoofdsponsor, die een leuke bijdrage doet waardoor het financieel ook
aantrekkelijk is.
Voor de jeugdtrainers zijn trainersshirts besteld en inmiddels geleverd, zodat de trainers nu duidelijk als
trainers herkenbaar zijn.
Veel sportplezier,

Rinus Krijger
voorzitter DAK Drunen

SCHILDERS M/V GEZOCHT!
Voor onderhoud aan de onderzijde van de dakrand van ons clubgebouw zoeken wij een ploegje enthousiaste
leden die willen komen schilderen.
De werkzaamheden bestaan uit: schoonwassen, schuren, gronden, aflakken van de onderzijde van de
dakrand.
Periode van uitvoering in overleg, maar waarschijnlijk op de zaterdagmorgen van 09.00-13.00 uur
Voor gereedschap, koffie en iets lekkers wordt gezorgd.
Aanmelden via: s.t.molema@ziggo.nl (Steef Molema, bestuurslid DAK)
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AFSCHEID BURGEMEESTER JAN HAMMING
Gepubliceerd op

Vandaag werd ik verrast met een
afscheidscadeau van de organisatie
van de Drunense Duinenloop, een
sportief hardloopevenement met de
mooiste route van Nederland dat elk
voorjaar wordt georganiseerd door
vele vrijwilligers o.a. van de
atletiekvereniging DAK. Ik hoop dat
de volgende burgemeester van
Heusden nog vele startschoten van
de DDL mag lossen en zeker ook
van het Nederlands Kampioenschap
10 kilometer dat echt een keer op
deze route moet worden gehouden,
de organisatie is er professioneel
genoeg voor. Dank voor dit
prachtevenement en de altijd prettige
samenwerking!

Met dit afscheidscadeau hebben we Jan Hamming namens de commissie Drunense Duinenloop hartelijk
bedankt. Vanaf zijn benoeming als burgemeester van de gemeente Heusden heeft Jan de Drunense
Duinenloop een warm hart toegedragen. Jan en ook het college hebben verschillende keren de moeite
genomen om bij het evenement aanwezig te zijn. Het cadeau wat we overhandigd hebben heeft veel
Drunense symboliek in zich.
De foto is van het jaar dat Jan is aangetreden als Burgemeester en het startschot voor de halve marathon
heeft gegeven en het shirt “ DRUNENSE DUINENLOOP “ is van 2017. Dit symboliseert de ambtstermijn van
Jan.
Het DDL logo staat symbool voor :
De duinen = heuvel
De markante gebouwen van Drunen zijnde:
- de Voorste Venne
- kerk
- stadhuis
- carillon Lips en
- de molen.
Ook de verwijzing naar ons logo DAK staat erop.
Hiermee heeft Jan een mooie herinnering aan het grootste sportevenement van de gemeente Heusden.
Groeten Harrie Niessen
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GRATIS TRAILRUN CLINIC DEVIL'S TRAIL
Op zondag 15 oktober organiseert atletiekvereniging Dak de vierde editie van de Devil's trail in het
fantastisch natuurgebied nabij Drunen. De Devil's trail is een uitdagende tocht door het natuurgebied van de
Loonse en Drunense duinen. Trailrunnen is 'off road hardlopen' door de natuur,over smalle paadjes (trails)
en natuurlijke hindernissen zoals zandheuvels en bergen .
Ter voorbereiding op deze Devil's trail organiseert de Drunense atletiek vereniging DAK een aantal gratis
clinics waarin je kennis maakt met de veelzijdigheid van het parcours in de Drunense duinen. Wanneer je 10
kilometer per uur kunt hardlopen en je wilt deelnemen aan deze clinics geef je dan op via
www.dakdrunen.nl De clinics zullen worden gegeven door gediplomeerde trainers met een ruime ervaring
op het gebied van trailrunnen. Op zondag 10,17 en 24 september start de clinic om 09.30 uur bij de
parkeerplaats van De Drie Linden (Giersbergen) in Drunen
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DEVIL’S TRAIL DRUNEN ZONDAG 15 OKTOBER

Inschrijvingen gestart!

Durf jij de uitdaging aan?
Op zondag 15 oktober organiseert atletiekvereniging DAK de vierde editie van de Devil’s Trail in het
fantastisch natuurgebied nabij Drunen. De Devil’s Trail is een uitdagende tocht door het
natuurgebied van de Loonse en Drunense duinen. Trailrunnen is 'off road hardlopen' door de
natuur, over smalle paadjes (trails) en natuurlijke hindernissen zoals zandheuvels en bergen. De
arme, droge en zanderige stuifzanden van de Loonse en Drunense duinen zijn een ideale locatie
voor zo'n prachtige en uitdagende trail. Deelname aan de Devil’s Trail is een beleving, het wordt
een tocht door een afwisselend landschap met en rijke variëteit aan natuur, bos, heuvels en heide.
De volledig onverharde route is uitgezet door de ervaren trailpionier Jan Struycken. Steeds meer
hardlopers zoeken deze uitdaging op, een ideale manier om anders te trainen en meer op gevoel te
lopen. Vorig jaar liepen 800 enthousiaste hardlopers mee, dit jaar kun je meedoen aan drie
afstanden: 11 kilometer, 22 kilometer en de helse trail van 33 kilometer! Start en finish vanaf
manege D'n Dries, inschrijven via www.devilstrail.nl.
DAK-leden krijgen bij voorinschrijving twee euro korting!
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GRATIS TRAILRUN CLINICS GESTART
Geef je op voor de laatste twee gratis clinics
Afgelopen zondag is gestart met een enthousiaste groep hardlopers die kennis hebben gemaakt met de
prachtige omgeving van de Drunense duinen tijdens een van de drie gratis trailrun clinics. De clinics werden
gegeven door ervaren trainers van atletiekvereniging Dak uit Drunen. Deze clinics zijn de opmaat voor de
Devil's trail die gehouden wordt op zondag 15 oktober. Op zondag 17 en 24 september zijn de volgende
clinics , deelname is gratis en aanmelding kan nog steeds via www.dakdrunen.nl. De clinics starten om
09.30 uur bij de parkeerplaats van de Drie Linden (Giersbergen) in Drunen. Wil je deelnemen aan de Devil's
trail dan kun je aanmelden via www.devilstrail.nl
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE DEVIL'S TRAIL
Op zondag 15 oktober organiseert atletiekvereniging Dak de vierde editie van de Devil's trail in het
fantastisch natuurgebied nabij Drunen. Afgelopen jaar liepen ruim 800 lopers mee in deze uitdagende tocht.
De organisatie is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen om deze trail tot een succes te maken. Heb je
tijd en wil je de organisatie een handje helpen meld je dan aan via Bert van Dal. devilstrail@ziggo.nl 0655980573

Save the Date
18 maart 2018
37e Drunens Duinenloop
De commissie Drunens Duinenloop is weer begonnen met de voorbereiding voor de
Drunense Duinenloop.
Voorinschrijven voor deelname is mogelijk vanaf 1-10-2017 .
Zie www.drunenseduinenloop.nl
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UPDATE DAK50- COMMISSIE
De vakantie ligt inmiddels alweer enige tijd achter ons en wij hopen dat jullie er allemaal
van hebben genoten en klaar zijn voor een nieuw (school-) jaar. Als DAK50- commissie hebben
wij zeker niet stil gezeten deze zomer, vandaar een update over waar we zoal mee bezig zijn (geweest).
De eerste vergadering na de vakantie hebben we alweer gehad waarin we de stand van zaken besproken
hebben. Om jullie een beeld te geven waar we ons mee bezig (hebben) (ge)houden volgt hieronder een
opsomming:
•

Met Marja en Peter van de kantinecommissie is tijdens de afgelopen vergadering globaal besproken
wat te doen omtrent de hapjes en drankjes op de feestdag.

•

Voor het jubileumboekje zijn Kees Klijn en Kees Disseldorp druk bezig met het beschrijven van de
clubhistorie en het houden van interviews met leden.

•

Er is gebrainstormd over de opzet voor de middagactiviteiten tijdens de feestdag voor alle leden met
Hans Brok, verdere uitwerking volgt.

•

Het ontwerp van Leo Pol voor de jubileumvlag is besproken door de commissie en is zo goed als af, de
vlag zal volgend jaar onthuld worden.

•

Voor het avondfeest op 26 mei 2018, wat plaats zal vinden op het binnenterrein en in de kantine van
DAK, is er al een grote tent geregeld.

Zoals te lezen is zijn de grote lijnen uitgezet en is het nu taak voor ons om spijkers met koppen te gaan slaan.
Zodra er meer bekend is over het programma etc. worden deze uiteraard gepubliceerd.
Voor opmerkingen/ideeën/vragen over bovenstaande kan contact worden opgenomen via:
DAK50@dakdrunen.nl

Namens de DAK50- commissie
Harry Seijkens
Harrie van Delft
Willian Smits
Judith Cornelissen
Marjolein van de Sanden
Kees Klerx
Anouk van Gent

: https://www.facebook.com/events/308620769560705/?active_tab=about
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GROTE CLUBACTIE 2017
Ook dit jaar doet onze vereniging DAK Drunen weer mee met
de Grote Clubactie.
De Grote Clubactie is een loterij met leuke prijzen en waaraan
DAK ook veel geld verdient. Een lot van de Grote Clubactie kost
€ 3,00 waarvan € 2,40 naar DAK Drunen gaat. Voor onze club
zullen alle pupillen en D-junioren degene zijn die loten gaan
verkopen middels boekjes. Ook gaan we proberen loten online
te verkopen aan alle leden die we niet middels de boekjes
bereiken.
Het doel voor 2017?
De opbrengst is o.a. bestemd voor activiteiten voor alle groepen pupillen en D-junioren !! Zoals b.v. een
keer een busreis naar wedstrijd, nevenactiviteiten en trainingsmateriaal.
Tevens zal er dit jaar een bedrag van de online-verkoop naar het 50-jarig jubileum van DAK in 2018 gaan.
Wanneer begint de verkoop?
Op maandag 11 en dinsdag 12 september ontvangen alle kinderen het lotenboekje.
We willen alle ouders vragen hun kinderen in de verkoop te ondersteunen en hopen dat iedereen minstens
5 loten verkoopt. Als dit het geval is ontvangt DAK al minimaal € 800,00.
De beste verkoper van DAK Drunen?
Voor de drie beste verkopers hebben we cadeaubonnen van € 20,00 , € 15,00 en € 10,00.
Alle kinderen die meer dan 10 loten verkopen krijgen een presentje !
Verkoop je 20 of meer loten? Dan krijgt je een gratis toegangskaart, geldig i.c.m. 1 volbetalende persoon,
voor een van de volgende pretparken: Madame Tussaud, Bobbejaanland of Schiphol behind the scenes.
Overige informatie
DAK Drunen kiest voor een betaling met eenmalige machtiging. De gegevens van de koper worden op de
intekenlijst ingevuld. Mensen hoeven niets bij de kinderen af te rekenen.
In plaats van een papieren lot krijgt de koper een lotnummer op zijn bankafschrift.
Dit jaar gaan we ook weer “online” loten verkopen zodat onze leden, die geen verkopers van onze vereniging
tegen komen, ook een lot kunnen kopen om onze club te steunen.
Alle leden krijgen over deze online-verkoop in september nog een mail met inlogcodes.
Wanneer is de trekking?
De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 13 december 2017 en wordt op 14 december gepubliceerd.
Waar kan ik terecht voor informatie of nog meer boekjes?
Hiervoor kun je terecht bij het Jeugdbestuur via het mailadres jeugdbestuur@dakdrunen.nl of bij Marjolein
van der Sanden
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DE WANDELENDE TAK
Sportshop.com steunt DAK
Sportshop.com is de nieuwe hoofdsponsor van de jaarlijkse DAK wandeltocht.
Onder de naam DAK Wandelshop tocht heeft Sportshop.com zicht t/m 2019 aan de wandeltocht verbonden.
Sportshop.com is tevens commercieel partner van de DDL.

Hugo van de Groes Office Sales Manger en DAK voorzitter Rinus de Krijger

DAK WandelshopTocht van zaterdag 26 augustus
Gezien het mooie weer en een groot aantal
deelnemers was de DAK WandelshopTocht
zaterdag 26 augustus een succes en hebben
de deelnemers heerlijk kunnen wandelen.
Er was de keuze uit een aantal afstanden,
10,15,25 en 40 kilometer grotendeels door de
Loonse en Drunense duinen.
De reacties van de deelnemers waren positief,
de routes waren goed aangegeven en zeer
mooi om te lopen.
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De wandeltocht wordt sinds dit jaar gesponsord door Wandelshop.nl die het Running Center heeft
overgenomen.
Vandaar ook de nieuwe naam van de wandeltocht, DAK WandelshopTocht.

Er hebben 425 deelnemers
meegelopen en zoals andere
jaren gaat een deel van het
inschrijfgeld naar Blue Ribbon.

Voor het eerst heeft het rode
kruis op mountainbikes de
wandelaars in de Drunense
duinen in de gaten gehouden.
Dit was zeker een succes
aangezien de meeste
wandelpaden in de duinen
anders moeilijk te bereiken
zijn bij calamiteiten.
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SPORTIEVE ATLETIEKOCHTEND BIJ D.A.K.
Op dinsdagochtend 22 augustus organiseerde DAK, voor het vijfde jaar een sportochtend voor de
basisschooljeugd van 6 t/m 12 jaar. Dit in het kader van de Jeugdvakantievreugdweek die elk jaar in Drunen
wordt georganiseerd.
Voor deze ochtend hadden we een kleine 40 voorinschrijvingen ontvangen waar we al heel tevreden mee
waren. Tegen half 9 kwamen er nog 12 kinderen bij door middel van na-inschrijvingen. Een mooi aantal dat
in 4 verschillende leeftijdsgroepen werd verdeeld.
Allereerst was er een gezamenlijke warming-up namelijk een rondje op de atletiekbaan hardlopen en daarna
wat rek- en strekoefeningen. Toen iedereen opgewarmd was ging men verdeeld in leeftijdsgroepen aan de
slag op een aantal onderdelen. Iedere groep moest een half uur verspringen, een half uur hoogspringen, een
half uur vortex werpen en een half uur sprinten. De groepen rouleerde per onderdeel waardoor men
uiteindelijk kennis heeft kunnen maken met deze vier atletiekonderdelen.
Het weer zat deze ochtend helemaal mee, het al niet al te koud maar eindigde met ruim 20 graden Celsius
wat dus fijn was voor de kinderen om te sporten. De kinderen ontvingen tijdig een bekertje ranja en een
lekker ijsje. En voor iedereen waren er stukjes meloen.
Alle behaalde resultaten van de onderdelen werden bijgehouden en op een persoonlijk certificaat vermeld
dat ieder kind na afloop mee naar huis kreeg tezamen met een mooie medaille.
Mede gezien het aantal deelnemers en natuurlijk alle vrijwilligers, jong en oud, die zich deze ochtend
belangeloos voor de club hebben ingezet, kunnen we wederom spreken van een geslaagde sportieve
ochtend.
Vrijwilligers nogmaals hartelijk dank voor uw hulp!
Alle deelnemers aan deze ochtend kregen bij hun certificaat ook nog een brief om een aantal keer gratis te
komen sporten om zo de echte gezellige en sportieve sfeer te komen proeven op onze club en hopelijk
mogen wij er daarna een aantal als nieuw lid verwelkomen.

Meer foto’s op te vinden op https://www.jvvdrunen.nl/foto/index.php?album=2017/Sportochtend
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SPECIALS VAN DAK.
Graag wil ik een oproep doen om de groep van de Specials te laten groeien.
Deze groep van mensen met een verstandelijk beperking zou graag meer atleten willen begroeten.
Wij atletieken op onze eigen manier en mogelijk kent u iemand met een verstandelijke beperking.
Wel, vertel dat hij of zijn eens bij DAK gaat kijken hoe een training verloopt. We hebben onlangs
een foldertje gemaakt, wat hier na komt. DAK heeft mee gedaan aan de vrijetijdsmarkt voor
aangepast sporten in de gemeente Heusden in juni 2017.
Drunen, juni 2017

AANGEPASTE ATLETIEK VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING.
Je bent goed, zoals je bent. Dat geldt ook voor jou als je een beperking hebt.
Atletiek is de sport om dit te bewijzen.
Atletiek- en wandelvereniging DAK is de atletiekvereniging, waar je leert lopen, werpen en
springen.
Wat kun je bij onze vereniging DAK allemaal doen?
De groep Specials oefent op speelse en spannende wijze sprinten of als je wilt langere afstanden,
kogelstoten met een stalen kogel, verspringen in de zandbak of werpen met de fluitbal of zelfs de
speer en ook hoogspringen hoort erbij. Iedereen oefent op wat hij of zij kan.
Leeftijd vanaf ca. 8 jaar met uitloop naar volwassen leeftijd.
Wanneer? In de zomermaanden, april tot en met september, trainen we buiten op onze
kunststofatletiekbaan in sportpark De Schroef, Prins Hendrikstraat 76a te Drunen naast ons
clubgebouw op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.
In de wintermaanden trainen we in de zaal van 18.30 tot 19.30 uur.
We trainen niet alleen, want we doen ook aan wedstrijden mee. We reizen dan samen. Kom gerust
eens kijken en doe een paar keer gratis mee, je vindt het vast heel leuk.
Voor meer inlichtingen tel: Ria van Houten 0416-377670. www.dakdrunen.nl
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
DAK atlete Zuid Nederlands Kampioen
Op zondag 27 augustus werd in Vught het Zuid Nederlands Kampioenschap atletiek gehouden. Aan dit
kampioenschap mogen junior B en senioren uit Limburg en Noord Brabant deelnemen.
Bij deze wedstrijd werd DAK Drunen vertegenwoordigt door 2 atleten. Stijn van Nierop begon deze dag met
een vierde plaats op de 400 meter voor senioren. Hierna was het de beurt aan zijn zus Anne van Nierop. Zij
wist bij het hoogspringen met een hoogte van 1.55 m de eerste plaats te veroveren en mag zich Zuid
Nederlands Kampioen bij de meisjes junioren B noemen. Deze hoogte was tevens een nieuw persoonlijk
record voor Anne.
Later op de dag kwamen beide aan de start op de 200 meter. Hierbij werd Stijn derde en Anne tweede.
Beide atleten deden mee in een hogere categorie wat de prestaties nog indrukwekkender maakte.

Anne bij hoogspringen
Anne en Stijn

Mooie atletiek dit voorjaar en deze zomer.
DAK atleten van pupillen tot senioren hebben dit jaar weer deelgenomen aan de competitie.
30 april 2017 Gorinchem
Seniorencompetitie. Mannen en vrouwen.
De ploeg heeft uitstekend gepresteerd en de sfeer was uitstekend. De senioren hadden de steun van
meerdere A junioren en masters. Bij de mannen zijn 2 ploegen ingeschreven, zodat zo veel mogelijk mensen
mee kunnen doen. Per onderdeel kunnen maximaal 2 mensen starten.
Deelnemers vrouwen: Bregje van Beurden, Wilma Linders, Daphne van Zandvoort, Maaike van Delft, Nikki
Bagchus, Bregje van Dijk-Eijck, Erica van Nierop. Een persoonlijk record voor Geert de Gouw(junA) op de 110
m horen op de mannen hoogte in 17:97 sec. De mannen Zweedse estafette werden 3de in 2:06,82 min Stijn
van Nierop 400m, Geert de Gouw 300m, Luke Linders 200 m en Ahmed Abubakar 100m
Bij de vrouwen kwam Bregje van Dijk-Eijck de 3000m versterken. Samen met Nikki Bagchus verorberden zij
de deze afstand.
De mannen: Luke Linders, Antoine van der Sanden, Stijn van Nierop, Justus van Nierop, (vader en zoon op de
400m), Ahmed Abubakar, Mar-hein van der Wiel, Tobias van Roon, Geert de Gouw, Olaf Tuerlings, Geert
Elferink.
Zowel de mannen als vrouwen presteerden goed. Meestal in de buurt van hun beste prestatie.
Uitslagen: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/8245/222/
De hele groep. Ook na de wedstrijd lachte iedereen nog steeds.
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Zaterdag 6 mei 2017. Eerste competitie C/D junioren in Dordrecht
Uiteraard hadden de junioren er weer zin in. De uitslagen zijn terug te vinden in:

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/8251/222/
Bijgaand enkele foto’s van het gezellig napraten/eten bij een bekend merk. En zo te zien, viel het allemaal
goed in de smaak.
De C-junioren

De D-junioren

7 mei 2017. A junioren competitie op onze eigen atletiekbaan in Drunen.
De A junioren hadden dit jaar opnieuw de luxe, dat de eerste competitiewedstrijd op onze baan plaats vond.
Het WOC en de baanploeg hadden alles prima voorbereid en evenals de atleten. Er was sterke tegenstand en
de DAK junioren presteerden uitstekend met veel persoonlijke records en 2 clubrecords. Antoine van der
Sanden begon met een PR op de 100 m 12,02 sec en Antoine verbeterde eveneens zijn beste tijd op de 200m
naar 24,41 sec waarbij de laatste 50 m hij bijna nr 1 te pakken had. De 4x 400m komt ook nog
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Stijn van Nierop wilde ook wel eens de 800 Wel dat lukte uitstekend met een dik persoonlijk record in
2:03,80 min. Zijn 4x400m stond ook nog op het program en zijn bijnummer was vandaag discus met 21,74 m.
Tobias van Roon startte op de 1500m. Het groepje waarin Tobias startte ging na zijn smaak na te langzaam
en Tobias versnelde na de eerste rond en de rest van de afstand liep hij daardoor alleen naar een eindtijd
van 4:37,30 min.
Geert de Gouw liep een clubrecord op de 400 m horden jongens junioren A in 1:00,40 min. Zijn 2de nummer
was speer met 29,79 m een halve meter onder zijn PR. Ook nog de 4x400m
Cas Weijers hielp als B junior de ploeg aan een volledige bezetting. Zijn kogel: 8,15 m PR en discus 23,56 m
(in beide gevallen met zwaarder materiaal dan als B junior)
4x400m estafette. Antoine startte sterk en hield positie, Tobias nam over hiedl die positie vast, Geert de
Gouw liep langzaam in op de koploper en 200m voor de stokwissel had Geert hem te pakken en als eerste
kreeg Stijn de stok en onbedreigd liep hij na de serieoverwinning. In de totaal rangschikking bleek dit de 3de
tijd te zijn en een clubrecord buiten met 3:38,89 min.
Stan Biemans kogel als bij nummer 7,94 m een PR, zijn hoog: 1,65 m een PR en zijn Hink Stap Sprong 11,16 m
een dik PR( 3x PR), ga zo door Stan.
Geert Elferink liep de 100m in 12,24 sec( moest de laatste 30 m inhouden vanwege een opkomende kramp).
Zijn hoog met 1,75 m was een PR en zijn Hink Stap Sprong met 13,51 m een clubrecord. Geert won dit
onderdeel HSS.
Een mooie wedstrijd waar de DAK atleten een uitstekend visite kaartje achterlieten en ook DAK als
organiserende vereniging heeft een uitstekende prestatie geleverd. Dat moet ook eens worden benadrukt.
Voorbereiding en de organisatie en uitvoering op de dag zelf waren klasse.
Cas Weijers in de kogelring
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Het clubrecord 4x400m estafette team
Mooi op de foto. Vlnr staand: Stijn van Nierop,
Antoine van der Sanden, Geert de Gouw. Zittend:
Cas Weijers, Tobias van Roon en Geert Elferink. Stan
Biemans ontbreekt op deze foto
Verrijking van onze accommodatie door zelfwerkzaamheid.
Door zelfwerkzaamheid en goed vakmanschap is onze accommodatie
weer rijker geworden met een fraaie en praktische kogel terugrol
voorziening. Op bijgaande foto is de kogel terugrol goot te zien. De kogel
wordt bij het kogelstoten, niet meer terug geworpen of gerold met de
hand, maar in de terugrolgoot gelegd en de zwaartekracht doet de rest.
Ruud van Loon is een uitstekende lasser en heeft deze constructie
gemaakt. Ruud nogmaals bedankt daarvoor. De baanploeg heeft
vervolgens de constructie bij de kogelsector gemonteerd. Zo is het
jurywerk gemakkelijker geworden en veiliger.

Zondag 21 mei 2017 B-Junioren competitie. eerste wedstrijd in Someren.
Veel persoonlijke records, een wedstrijd die er zijn mocht. De B junioren waren gedeeltelijk verstrekt met C
junioren vanwege enkele verhinderingen. En die brachten het er uitstekend vanaf. Tijn van der Heijden C-jun
startte op de 100m in 13,18 sec een PR en zijn 800m ging zeer voortvarend. Zijn tussentijden deden
verbazen. Eindtijd: 2:22,69 min een PR, zijn 2de.
Dani Chambon C-jun. startte eveneens op de 100m in 14, 54 sec een PR, en bij Hink Stap Springen vestigde
hij met 9,42 m opnieuw een persoonlijk record. Op de 200m startte Jouri Konincks C jun. met 26,70 sec een
persoonlijk record en zijn 110 m horden in 19,95 sec een PR(deze horden staan hoger en de afstand is
langer, dan bij de C junioren.). Sjoerd Kant liep op de 200m een PR in 28,49 sec en zijn 800 m was ook een PR
in 2:28,05 min.
Sjoerd en Tijn liepen meer dan een handvol seconden af van hun beste tijd op de 800m.
Aidan Blankers startte ook op de 110 m horden en verbeterde eveneens zijn beste tijd naar 18,43 sec. Zijn
speer worp was een spectaculaire verbetering van meer dan 4 meter naar 39,60 m( op naar de 40 m). Zijn
discus worp was 28,50 m een PR. Helaas 2 worpen ongeldig, anders had er meer in gezeten.
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Cas Weijers stootte de kogel naar 10,08 m een PR en bij hoogspringen ging de duim omhoog bij 1,65 m een
PR. Bij het Hink Stap Springen was dit ook het geval bij 11,69 m een PR.
De estafette 4x 100m leverde een goede tijd op van 52,06 sec met Tijn, Sjoerd, Dani en Joeri. Ieder liep een
snellere 100 m deeltijd.
vlnr Tijn van der Heijden, Sjoerd Kant, Cas Weijers,
Aidan Blankers, Dani Chambon en Jouri Konincks.

Een ontspannen groep atleten

27 mei C/D competitie Rijen. 2de wedstrijd.
Het was niet warm, maar heel erg warm. Gelukkig hadden een plaats onder de bomen en Justus van Nierop
had de tent mee genomen.
Persoonlijk records ken ik alleen van de C junioren.
Joeri Konincks legde de 150 m af in 19,51 sec een PR en zijn 100m Horden was 18,81 sec. Het hoogspringen
leverde een PR op met 1,55m
Tijn van der Heijden liep de 800m in 2:27,13 sec en de 100 m horden in 19,68 sec een PR.
Lars van Spijk snelde in 19,13 sec over de 100m horden een PR en legde de 150 m af in 20,99 sec een PR
Steven Vriends legde in dit warme weer ook de 800m af in 2:38,97 min een PR bij het verspringen was
Steven op dreef met 4,60 m een PR.
Kevin van Loon was in vorm bij het werpen,. De speer landde na 23,61 m een PR en de kogel na 8,06 m ook
een pr.
Dani Chambon sprong 1,40 m hoog en bij het verspringen een PR met 4,33 m.
Op de 4x 100m met waren van de partij Tijn, Lars, Steven en Dani met een tijd van 52,72 sec. Prima tijd.
De meisjes.
Anouk van Dal een PR op de 80 m horden 13,68 sec. op de 150 m klokte Anouk 21,43 sec
Shana Harridharan liep de 150 m in 24,05 sec een PR en stootte de kogel naar 5,84 m een PR.
Hannek de Gouw liep in de hitte de 800 m in 3:43,65 min. en de 80 m horden in 16,86 sec een PR.
Tessa van Heeswijk wierp de speer 17,16 m ver en de discus 14, 95 m een PR. De kogel landde na 8,22 m een
royaal PR
Anne van Nierop sprong 1,50 m hoog een evenaring van haar PR en sprong 4,15 m ver.
De estafette 4x 80m werd gelopen door Anouk, Hanneke, Shana en Anne in 47,02 sec.
Een dag waar vooral veel water werd gedronken.
28 mei seniorencompetitie 2de wedstrijd Etten-Leur
Een gezellige dag met de vrouwen en mannen ploeg. Zie ook de fot met blije atleten.
Een dag met meerdere persoonlijke records.
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Daphne van Zandvoort liep 27,04 sec op de 200m een PR en op de 800m naar een 2de plaats in 2:26,15 min.
De 4x 100m DAK vrouwen was heel boeiend. Bregje van Beurden, Maaike van Delft, Wilma Linders en
Daphne van Zandvoort maakten er een prachtige wedstrijd van. De wissels waren goed en op de laatste
100m kreeg Daphne het stokje. Iedereen stond toen meer dan verbaasd te kijken. Als een raket ging Daphne
er vandoor en maakte meer dan 15 meters goed op haar voorgangsters. En op een haar na werd ze net geen
eerste in deze serie. Een deeltijd van onder de 12 sec geklokt. Een prachtig gezicht. tijd: 55,49 sec.
Maaike liep een sterke 400 m in 60, 88 sec een PR.
Bregje van Dijk-van Eijck liep op de 3000m ook een PR in 12:47,00 min.
Bij de mannen liep Antoine van der Sanden een PR op de 100 m in 11,91 sec en een PR op de 200m in 24,06
sec.
Geert de Gouw verbaasde ons allen met een prachtige 1,80 m hoog een PR en verspringen met 5,98 m ook
een PR
De 4x 100m was sterk in 46,55 sec , Ahmed Abubakar, Stijn van Nierop, Geert de Gouw en Antoine van der
Sanden.
Uitslagen zie: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/8226/222/

De mannen en vrouwen ploeg . Laura
de Gier ontbreekt.

Brabantse meerkampkampioenschappen in Gemert 3 en 4 juni 2017.
7 kamp Anouk van Dal, C juniore en 10 kamp Aidan Blankers. Junior B
Lekker weer en goede prestaties van beiden met veel persoonlijke records.
Anouk 150 m 21,10 sec PR, 600m 1,51,03 min PR, 80 m H 13,72 m PR, kogel 7,50 m, Speer 15,96 m, Hoog
1,35 m, ver 4,49 m PR 3224 punten.PR
Aidan Blankers:verspringen 5,11 m PR, Kogel 10,57 m PR, Hoog 1,59 m PR, 400m 1.00,30 min PR, 110 m
Horden 17,53 sec PR, Discus 29,90 m PR, Polshoog 2,10 m PR, Speer 40,38 m PR, 1500 m 5:47,41 min PR.
Totaal 4282 PR en al deze 10 PR’s brengen Aidan de bronzen plak van het Noord-Brabants kampioenschap.
Complimenten voor beiden.

Pagina 29

OnderDAK
Nummer 5, 9 september 2017

Anouk over de horden

Aidan vooraan bij de horden

Anouk en Aidan in de zon

Aidan polshoog

Aidan op het podium brons

10 juni C/D competitie 3de wedstrijd. Gorinchem.
De laatste competitiewedstrijd voor de C/D junioren
De 4x 100m jongens liepen de snelste tijd van dit competitie seizoen: 52,24 sec met Lars van Spijk, Tijn van
der Heijden, Dani Chambon en Joeri Konincks.
Persoonlijke records van Dani Chambon bij verspringen 4,40 m en Steven Vriends 4,62 m.
100m persoonlijke records voor Jouri Konincks 12,99 sec en Lars van Spijk 13,97 sec.
Steven Vriends een PR op de 800m 2:35,43 min.
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PR’s op de 300m horden: Joeri 47,40 sec, Tijn 48,25 en Lars 52,13 sec
Kevin van Loon discus 22,52 m een PR en kogel 8,30 m opnieuw een PR
Dani Chambon kogel 6,67 m PR. Jouri evenaring PR bij hoog 1,55 m. Verspringen PR’s voor Steven 4,62 m en
Dani 4,40 m.
Meisjes.
Ook bij de meisjes veel persoonlijke records
Op de 80 m meisjes C 3 persoonlijke records; Anouk van Dal 11,28 sec, Tessa van Heeswijk 12,24 sec en
Shana Harridharan 12,53 sec.
Anouk liep ook een pR op de 300 m horden in 55,34 sec een taai onderdeel.
Speerwerpen leverde Hanneke de Gouw een PR op met 19,89 m en zo ook een PR bij het kogelstoten met
8,37 m. Shana stootte haar kogel ook naar een PR met 6,93 m.
Tessa van Heeswijk sprong met 1,40 m hoog een PR.
Uitslagen: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/13828/222/

De groep C/D junioren. Enkele atleten
zijn al naar huis. In het midden Geert de
Gouw, die als ploegleider mee was
gegaan bij de C junioren.

Zondag 11 juni 2017 Tilburg 2de competitiewedstrijd B junioren .
Slechts een beperkte ploeg ivm komende proefwerken en examens. Toch uitstekende resultaten.
Aidan Blankers startte uitstekend op de 110 m horden in 12,63 sec een dik persoonlijk record. Ruim 0,7 sec
eraf. Met een half oog kan Aidan naar het clubrecord gaan kijken. Zijn speerworp was eveneens goed voor
een PR 40,60 m.
Sjoerd Kant legde zijn 100m af in 13,55 sec een PR. Cas Weijers wierp de discus naar 22,99 m een PR. Zijn
verte sprong van 5,48 m was 1 cm onder zijn PR. Jammer zijn sprong van richting 6 m met slechts enkele
mm’s over het lijntje. Een gezellige dag met de leerboeken bij de hand.
vlnr Thijmen van Hoof, Sjoerd Kant, Cas Weijers en Aidan
Blankers.
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18 juni competitie senioren 3de Spijkenisse.
Een wedstrijd met beperkte deelname ivm de examens en proefwerken. Toch enkel persoonlijke records
Maaike van Delft was goed op dreef op de 200m in 26,98 sec een persoonlijk record en de 400m in 59,42 sec
een persoonlijk record met bijna 0,5 sec eraf.
Uitslagen: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/8214/222/
25 juni 2017-09-02 2de competitiewedstrijd A junioren in Rotterdam.
Een viertal was in Rotterdam. Ook hier speelden de examens en proefwerken een rol. Tobias van Roon,
Geert de Gouw, Antoine van der Sanden en Stijn van Nierop waren wel van de partij. Tobias liep de 800m en
startte behoudend maar na 200m ging het te langzaam en liep hij naar de eerste plaats en bleef die vast
houden tot het eindeAls eerste over de streep in 2:08,26 sec een persoonlijk record.
Geert de gOuw liep zijn 110 m horden uitstekend 16,86 sec een PR. Hoog. Alles in 1 keer t/m 1,70 m en toen
helaas over.
Antoine 100m in 12,34 sec en Stijn van NIerop de 400m in 51,53 sec een PR en 2de van het totale startveld.

Stijn van Nierop vermoeid na zijn 400 m

Het viertal dat Rotterdam onveilig maakte. Vlnr
Stijn van Nierop, Geert de Gouw, Antoine van der
Sanden en Tobias van Roon

Brabantse kampioenschappen C/D junioren in Uden.
Een mooi zonnige dag en alleen C meisjes waren naar Uden vertrokken. Onderweg even de aardrijkskundige
kennis getoetst en die zorgde voor enige hilariteit.
Anouk van Dal, Tessa van Heeswijk, Anne van Nierop Hanneke de Gouw en Shana Harridharan waren van de
partij.
De 4x80 m. Shana zou eerst starten op de 4x 100m maar ze had te veel last van haar voet bij het inlopen.
Anouk is voor haar ingevallen. Anouk ging goed weg en gaf met een goede wissel als 2de het stokje aan
Tessa, die toen sterk naar Anne liep. Anne ging razend snel en kwam royaal als 2de de bocht uit om te
wisselen met Hanneke. Maar de stok en hand van Hanneke hadden niet hetzelfde ritme en het ging helaas
fout. De eerste keer in al die jaren. Jammer, anders zouden ze zelfs enkele seconden van hun beste tijd
hebben afgehaald.
Anouk was toen aan de beurt voor de 80 m vlak. Haar tijd 11,29 sec goed voor een plaats in de halve finale
en een persoonlijk record. In de ½ finale tijd 11,35 sec, helaas geen finale plaats.
De 80 m horden leverde in de serie een PR op met 13,54 sec goed voor de finale, waarin Anouk 5de werd
met 13,68 sec(ook nog onder haar oude PR). Hierna direct door naar het verspringen. Met de adrenaline nog
van de horden in de benen naar de aanloop van ver. Direct een prima sprong 4,71 m. Dat was een dik PR en
maar 1 cm onder het clubrecord. Anouk was gedeeld derde, maar omdat de 2de prestatie van een ander
meisje verder was, ging de bronzen plak net aan Anouk voorbij. Jammer. Wel mooie PR’s
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Anne van Nierop naast de estafette ook bij hoogspringen. Gestart op 1,40m en direct gehaald. 1,50m ging in
de 2de poging en 1,55 zou een PR betekenen. In de derde poging scheelde het nog maar heel weinig. Een
gedeelde 4de plaats.
Tessa van Heeswijk stootte de kogel naar 8,45 m een persoonlijk record. Hoogspringen zat wat minder mee
met 1,30 m.
Een gezellige middag met mooie prestaties. Goed gedaan meiden.

het DAK gebied

Deze foto van Anne willen we
de lezers niet onthouden

Hier staan ze dan; vlnr Anouk,Shana, Hanneke,
Anne en Tessa

Anouk zwevend in de lucht naar
een mooie afstand

Het is wel duidelijk wie de
komedianten zijn

NK senioren14 en 15 juli 2017 in Utrecht.
Stijn van Nierop en Maaike van Delft namen hieraan deel.
Maaike startte op de 200m en de 400m.
De 400m was een spannende wedstrijd. Maaike niet bang ging de eerste helft er hard tegen aan en liep een
deel van haar serie op de eerste plaats wat ook de speaker opviel tot in de einde van de laatste bocht. Daar
werd het moeilijk, maar volhouden is Maaike toevertrouwd. Ruim voor de streep stelde Maaike haar plaats
in de ½ finale veilig met een derde plaats in een tijd van 59,33 sec een persoonlijk record. Dezelfde middag
nog de ½ finale en de vermoeidheid speelde nog parten. Tijd 60,72 sec helaas geen finale plaats, wel nog een
versnelling de laatste 50 m.
De 200m op de volgende dag leverde eveneens een persoonlijk record op met 26,23 sec met een iets
snellere 2de 100m. Helaas net geen ½ finale wel een vierde plaats.
Stijn van Nierop liep zijn 400m in 52,04 sec net iets boven zijn PR en dezelfde dag de 200m in 23,70 sec.
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Maaike van Delft en Stijn van Nierop met supporter Harry van Ham(midden)

SNELWANDELEN
Snelwandel succes bij EK masters in Aarhus, Denemarken
Aarhus was de plaats van de Europees atletiek kampioenschappen voor masters begin augustus 2017.
2 DAK snelwandelaars waren aan de start in Aarhus.
Terwijl Justus van Nierop uitkwam op de sprint onderdelen en estafette 4x100m.
Vooraf gaand aan het hoofdonderdeel 20km was er een 5 km op de baan. Boetje Huliselan werd daarbij 6de
in zijn categorie M60 in een tijd 30:09,01 min.
Op de 20km kwamen uit Han Holtslag en Boetje Huliselan in de categorie M60. Beiden presteerden
uitstekend met persoonlijke records. Han Holtslag naar 2.12:49 uur en Boetje Huliselan naar 2.11:20 uur.
Naast de individuele plaatsen was er ook een landenwedstrijd. Bij de M60 bleek, dat de Nederlandse
mannen de derde plaats hadden gewonnen en wel: Boetje Huliselan, Han Holtslag en Hans Drijvers uit
Tilburg. Een niet verwachte maar zeer welkome verrassing.
Het weer was af en toe nogal nat. Snelwandelaars hebben daar soms minder moeite mee dan het publiek.
Tijdens deze EK Masters verbeterde het Nederlands estafette team 4 x 100 m bestaande uit DAK atleet
Justus van Nierop en de atleten Uli Flücht, Adry van den Wijngaard en Jacques Zaman het Nederlands
record 4 x 100m estafette bij de M55 jaar naar 50,07 sec een verbetering van ruim 1 seconde van het 20 jaar
oude record.

Boetje Huliselan en Han
Holtslag met bronzen plak
Nederlands landenteam 20
km
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Nederlands kampioenschap 20 km snelwandelen mannen zondag 27 augustus 2017.
Tijdens het NK atletiek eind juli 2017 in Utrecht werd niet de gelegenheid geboden door de organisatie om
het NK 20 km met start en finish op de atletiekbaan te houden.
Daarom is het NK snelwandelen 20 km georganiseerd in Tilburg op de wielerbaan op 27 augustus. Op deze
dag was het echter heel warm, niet prettig voor de meeste snelwandelaars.
Naast de 20 km waren er ook kortere afstanden als bijnummer.
Op de 20 km startten: Gerard Wildeman, Boetje Huliselan, Han Holtslag. Anne van Andel deed mee buiten
mededinging.
Op de 10 km startte Yvonne Grootswagers en op de 5 km Harry Bijnen en op de 3 km Bart Grootswagers.
Anne van Andel kreeg na ca 6 km last van de warmte wat zijn weerslag had op de rondetijden, die langzaam
omhoog gingen. Toch kwam Anne als 5de binnen van het gehele veld in een tijd van 2.00:34 uur. Gerard
Wildeman had vooral zijn zinnen gezet om iets van zijn beste tijd af te halen. Maar ook bij Gerard was de
temperatuur spelbreker, want na 6 km veranderde het weer blijkbaar en gingen ook zijn rondetijden
omhoog. Toch nog een fraaie eindtijd van 2.05:13 uur. Gezien de omstandigheden was hij hier tevreden mee
Boetje Huliselan kreeg ook na ca 40 min last van het weer maar ook hij hield het tempo redelijk vast met
langzaam oplopen van de rondetijd. De laatste 20 min kon er nog een schepje boven op. Eindtijd: 2.14:10
uur.
Han Holtslag kon ongeveer een uur de snelheid vast houden waarna ook hij de ronde tijden los liet. Zijn
eindtijd: 2.15:44 uur.
Er was 1 man die geen last van de warmte had en wel de winnaar en Nederlands kampioen Rick Liesting met
een eindtijd van 1.33:00 uur. Een mooi prestatie. Rick is ook Europees kampioen geworden tijdens het EK
Masters in Aarhus op zowel de 5 km als de 20 km.
Yvonne Grootswagers snelwandelde naar een tijd van 1.12:22 uur op de 10 km.
Harry Bijnen snelwandelde de 5 km en Harry kon onderweg iets versnellen naar een eindtijd van 35:36 min.
Bart Grootswagers, 11 jaar kwam uit op de 3 km tijd 23:34 min. Bart kreeg nog complimenten van de
snelwandeljury voor zijn goede snelwandeltechniek.
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