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VOORWOORD
Wat is het leven bij een atletiekvereniging toch anders dan bij bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Bij een
voetbalvereniging wordt een elftal hooguit één keer per jaar kampioen en winnen misschien eens een
toernooi. Bij DAK zie ik elke week wel atleten die aan een wedstrijd meedoen en in de prijzen vallen. Alles
hiervan bijhouden valt niet mee. Het crossseizoen is in volle gang, de DAK-cross is alweer achter de rug en
ook bij de crosses weer veel DAKkers. Het was tijdens de DAK-cross mooi weer en goed georganiseerd. Het
aantal deelnemers bleef wat achter bij vorige jaren. Het enthousiasme van de deelnemers was er niet
minder om.
RABO Clubkas
Op 8 november j.l. heeft DAK een cheque van € 1251,65 in ontvangst mogen nemen van de RABO
Clubkasactie. Een mooi bedrag, zo zien we dat op betrekkelijk eenvoudige manier - je hoeft alleen maar op
DAK te stemmen - er een bedrag voor de vereniging beschikbaar komt. Financieel staan we er niet slecht
voor, toch is zo’n bijdrage voor DAK van belang om wat extra’s te kunnen doen.
Helaas ging de samenwerking met ACW voor de clubdagen niet door, de baan van ACW was nog niet klaar.
ACW heeft redelijk wat problemen gehad met de reorganisatie van de baan, niet aan ACW te wijten, maar ze
hadden er wel last van. ACW traint nu weer volledig op eigen baan. De clubdagen werden om die reden
teruggebracht tot een clubdag. Niet iedereen was hier blij mee, de dag was uiteindelijk toch geslaagd.
Door Theo van Houten is in samenwerking met RWV Rotterdam de recordwedstrijden snelwandelen
georganiseerd. Een mooi initiatief, onder prima weersomstandigheden werd er fanatiek gelopen. Door de
manier van lopen lijkt het tempo niet hoog, beter kijken leert dat er door een aantal lopers tempo’s worden
gelopen die boven de snelheid van menig ‘hardloper’ uitkomt.
De warmere loopkleding gaat weer aan en als er ’s avond op de weg wordt gelopen: denk dan aan een goede
reflecterende hes. Op Facebook kwam er een bericht voorbij voor fietsers die zonder licht de weg op gaan,
voor lopers is dit ook van toepassing. Het is een harde boodschap, neem hem ter harte. Doe al het mogelijke
om veilig te sporten.

Aan alle lopers die zonder reflecterend hes in het donker de
weg op gaan...zorg dat je familie op de hoogte is dat je je
organen wil doneren.
Veel sportplezier,
Rinus Krijger
voorzitter DAK Drunen
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WORD JIJ ONZE NIEUWE SECRETARIS?
Onze huidige secretaris stopt met haar taak in februari 2018. En
een club zonder secretaris is toch eigenlijk ondenkbaar. Ieder heeft
zijn eigen talenten, die hij of zij ook mag gebruiken als vrijwilliger.
Een sportclub zonder vrijwilligers kan eigenlijk niet bestaan. Er zijn
zoveel verschillen taken bij DAK. De ene onderhoudt de baan, de
andere geeft training of staat achter de bar. Deze mensen zijn niet
allemaal zo zichtbaar als je zelf aan het sporten bent. Zo kunnen we
met zijn alle de sportclub draaiende houden. Want met alleen
mensen, die alleen hardlopen bij de club. Reden we het echt niet!

De belangrijkste taken voor de secretaris
- Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van
informatie.
- behandelen van in- en uitgaande post (postbus).
- Voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen.

Wat heb je nodig als persoon voor deze taken
- plezier hebben in 'pen en papier’.
- overweg kunnen met de computer.
- redelijk ordelijk zijn.
- het leuk vinden om als spin in een informatieweb te fungeren.
- Wekelijks enkele uren beschikbaar voor ‘de gang van zaken’ van dat moment.
Wie geïnteresseerd is in de functie van secretaris kan contact opnemen met onze voorzitter Rinus Krijger.
Hij kan je ook een completer beeld geven van het werk van de secretaris bij DAK.
E-mail rinus@dakdrunen.nl of mobiel 06-41520999
Denk er over na of je deze taak op je wilt gaan nemen. Zodat het stokje overgegeven kan worden aan een
nieuwe secretaris en het bestuur weer compleet is.
Erik van Wijlen, commissie: PR, Sponsoring, Marketing en PZ
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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)

Binnen DAK hebben we altijd een grote behoefte aan vrijwilligers. Dit is onder te verdelen naar vrijwilligers
voor evenementen zoals de Drunense Duinenloop, DAK Wandeltocht en diverse andere evenementen. Dan
zijn er vrijwilligers voor kortlopende activiteiten, helpen schilderen clubgebouw, assisteren bij onderhoud
baan en nog veel meer. Verder trainers, begeleiders jeugd, bestuursleden, juryleden, diverse commissies. Al
deze taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. Binnen DAK is er een grote groep die hier een bijdrage aan
levert, niet alle leden. Dit zou een utopie zijn als we denken dat dit zal gebeuren, maar toch denk er eens
over na of je wat kunt bijdragen voor de vereniging. In deze uitgave staan een aantal vacatures die cruciaal
zijn, die vervult moeten worden.
Voor vrijwilligers wordt altijd eerst binnen de eigen club gezocht, dit zijn mensen die de club kennen. Om
toch nog meer mogelijkheden te vinden om vrijwilligers aan DAK te binden hebben we contact gehad met
Vrijwilligershuis Heusden. Deze organisatie werkt in opdracht van de gemeente Heusden. Het
Vrijwilligershuis is dé plek in Heusden waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Hier
kunnen inwoners, stichtingen, verenigingen en organisaties terecht met hun vragen over vrijwilligerswerk.
DAK kan vacatures op de website plaatsen voor functies die vervult moeten worden. Dit kunnen functies
voor de korte of de lange duur zijn. Naast het bijeenbrengen van vraag en aanbod, biedt het Vrijwilligershuis
de mogelijkheid om cursussen en workshops te volgen, hiervoor is de Vrijwilligersacademie. Dit aanbod van
cursussen is gratis toegankelijk voor iedereen die als vrijwilliger werkzaamheden verricht. Dus DAK
vrijwilligers als je interesse hebt hiervoor kijk dan eens op de website van Vrijwilligershuis.
Ook voor andere informatie over het Vrijwilligershuis kun je op de website terecht. Voor vragen over
plaatsen van vacatures en overige vragen betreffende Vrijwilligershuis neem dan contact op Rinus Krijger. Email : Voorzitter@dakdrunen.nl of 06 415 209 99
Website Vrijwilligershuis: www.vrijwilligershuisheusden.nl
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IN MEMORIAM
Ad Louwers

*1937

† 2017

Op 14 november is Ad Louwers overleden. Ad maakte deel uit van de Nordic wandelgroep op
donderdagmorgen. Begin van dit jaar had Ad de draad weer opgepakt na meerdere behandelingen en
een bijna wonderbaarlijk herstel. Wel wist Ad dat dit broos was en dat is ook zo gebleken. In het begin
van dit jaar waren we weer aan het wandelen en zijn conditie nam duidelijk toe en in een rap tempo.
Maar enkele maanden geleden ontstonden opnieuw ongemakken. Ad kwam altijd samen zijn Henny naar
de Nordic wandeltraining, maar toen niet meer.
Dinsdag 14 november is Ad helemaal tot rust gekomen.
Ad herinnerend, krijg je een glimlach om je mond. Ad was een meester in het vertellen van verhalen en
als hij begon, dan had hij al een lach op zijn gezicht met een twinkeling in zijn ogen. Zijn verhalen waren
beeldend en humorvol en zijn enthousiasme nam nog toe als hij over zijn hobby, miniatuurboten
bouwen, begon te vertellen. Als je die verhalen hoorde, dan dacht je: waar haalde hij dit geduld vandaan.
Op deze vraag zei Ad eerlijk, hier heb ik wel geduld voor en op andere momenten minder. Een mens kan
soms ondoorgrondelijk zijn.
We herinneren ons Ad als een vriendelijk en humorvol mens met een open oog en oor voor de
medemens. Bij het verwerken van dit verlies wensen wij zijn Henny en familie veel sterkte toe.
Ria en Theo van Houten,
Nordic wandelgroep donderdagmorgen
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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

DRUNENSE DUINENLOOP
In de organisatie van de Drunense Duinenloop moet in de aanloop naar 18 maart 2018 nog veel worden
gedaan, veel posities in de organisatie zijn al bezet, wat extra ondersteuning is wel noodzakelijk. Voor de
werving en de registratie van de vrijwilliger en de verkeersregelaars zoeken we 2 medewerkers. Wat
doe je? Je werkt in samenwerking met de coördinator Vrijwilligers en Verkeer. Vrijwilligers melden zich aan
via de website. De vrijwilligers worden vervolgens ingedeeld op een positie. Dit moet worden geregistreerd.
Communicatie naar de vrijwilligers wordt gedaan en waar nodig actief gezocht naar vrijwilligers. De DDLcommissie vergadert regelmatig om de voortgang naar het evenement onder controle te houden. De
commissie bestaat uit ca 10 personen. Tijdens het evenement zijn ca 250 vrijwilligers actief. Taken in
hoofdlijnen:
 Aanwezig zijn bij de commissievergadering
 Assisteren van de coördinator bij de vrijwilligers/verkeersvrijwilligers
 Registreren vrijwilligers
 Basiskennis van Excel
 Communicatie met vrijwilligers
 Afstemming met andere coördinatoren over benodigde vrijwilligers
Voor DAK is de DDL een mooi groot evenement, op deze wijze kun je meewerken aan de organisatie. Heb je
interesse, neem dan contact op met Walther de Vaan, wadevaan@ziggo.nl of telefoon 073-8885443

Pagina 9

OnderDAK
Nummer 6, 25 november 2017

Pagina 10

OnderDAK
Nummer 6, 25 november 2017

NIEUWE REGELS PER 1 NOVEMBER 2017
Om de twee jaar veranderen er tientallen regels in het wedstrijdreglement (WR). Ook dit jaar zijn er weer
wijzigingen in de regelgeving.
Mogelijk zullen de juco’s van DAK, Anita Klerkx en Margot van der Lee, een bijscholing voor de juryleden
organiseren. Omdat regels niet alleen voor deze groep van belang is, maar zeker ook voor de atleten (die
moeten zich er tenslotte aan houden), vind je hieronder een (incompleet) overzicht.
Mensen vragen wel waar die tweejaarlijkse wijzigingen voor nodig zijn. De wereld verandert, de sport
verandert en het komt ook voor dat nieuwe wijzigingen toch niet zo gelukkig gekozen waren.
Een voorbeeld van het laatste: in het WR 2014-2015 stond dat bij estafettes een jurylid moest aangeven
waar de wisselvakken waren. Als dat niet gedaan werd, een wissel was foutief en een ploeg werd
gediskwalificeerd, kon een ploegleider bezwaar maken dat de jury in gebreke gebleven was en kon de
scheidsrechter niet anders dan de diskwalificatie terugdraaien. Snel schrappen deze regel, dus.
Bij het WK atletiek van 2017 leek de laatste sprong bij verspringen vrouwen van Ivana Spanovic de winnende
sprong te zijn. Helaas: haar startnummer hing los en maakte een indruk in het zand. Weg gouden medaille:
vanaf 2018 is ook bij verspringen maar één startnummer verplicht (zie verder).
Vaak zijn wijzigingen vooral tekstueel. Zo stond er in het competitiereglement:
Als een atleet zich op de wedstrijddag voor aanvang van zijn programmaonderdeel blesseert, waardoor
verdere deelname… etc.
Maar wat als de atleet zich niet blesseert, maar ziek wordt? Kijkend naar de regeltjes zou hij/zij niet
vervangen mogen worden, want ziek is niet geblesseerd. Dit, en vele andere regels, zijn nu aangepast om
discussies te voorkomen.
Nu is het wachten natuurlijk op het moment dat iemand niet mee kan komen. vanwege andere onvoorziene
omstandigheden (sterfgeval in de familie, om maar een voorbeeld te noemen).
Maar nu de belangrijkste regelwijzigingen.
Eerst maar eens voor de atleten:
Als bij een wedstrijd één startnummer wordt verstrekt moet deze, met ingang van 1 november 2017, op de
borst gedragen worden. Ook bij sprintonderdelen, dus. Daar was, met name bij competitiewedstrijden,
nogal wat onduidelijkheid over. Dit geldt overigens alleen bij Nederlandse wedstrijden. En het kan best zo
zijn dat bij wedstrijden, waar geen elektronische tijdwaarneming is (clubkampioenschappen, bijvoorbeeld)
toch wordt bepaald dat startnummers achterop moeten, omdat dat voor de jury aankomst anders
onwerkbaar is.
Als er twee startnummers worden verstrekt, dan moeten deze allebei gedragen worden, behalve bij de
springonderdelen. Daar moet één startnummer gedragen worden en de atleet mag zelf bepalen of dit voorof achterop is.
Een andere wijziging heeft betrekking op competities en dan met name bij de estafette: vanaf nu moet wel
de samenstelling worden opgegeven, maar niet meer de volgorde, waarin gelopen wordt.
Nu het toch over estafette gaat: een belangrijke wijziging betreft het wisselvak. Bij de 4x60m, 4x80m,
4x100m en 4x200m vervalt het aanloopvak, maar is dit bij het wisselvak getrokken. Dit betekent, dat het
wisselvak 30 meter lang is, maar je mag niet meer voor het wisselvak gaan staan. Te vroeg wisselen is dus
verleden tijd. De scratchline, dat is de lijn, die voorheen het midden van het wisselvak aangaf, ligt nu na 20
meter.
Dit betekent wel, dat alle accommodaties moeten worden aangepast. Voorlopig zal op veel plaatsen wel een
lijn getrokken worden op de plek waar voorheen het aanloopvak begon.
Voor de 4 x 400 meter verandert niets; deze heeft nog steeds een wisselvak van 20 meter. En dat geldt ook
voor de 4x40m.
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We hebben er niet vaak mee te maken, maar er is ook een belangrijke wijziging met betrekking tot de
talmtijden bij technische onderdelen: de tijd tussen dat je wordt opgeroepen en je de poging aanvangt. Dat
was 1 minuut, maar is nu teruggebracht tot een halve minuut. Uitzonderingen:
- Hoogspringen: als er nog 2 of 3 atleten in de strijd zijn is dat 1,5 minuut, is er nog 1 atleet in de strijd
is dat 3 minuten
- Polsstokhoogspringen: talmtijd blijft 1 minuut, bij 2 of 3 atleten is dat 2 minuten, bij nog 1 atleet 5
minuten.
Ook als er geen talmklok gebruikt wordt, gelden deze regels.
Voor juryleden veranderen er ook wel het een en ander. Daar kan in een bijscholing uitgebreid op ingegaan
worden. Ik noem een opvallende: tot en met dit jaar was het zo, dat als een jurylid een witte vlag had
opgestoken, hij/zij hier niet meer op terug kon komen. Vreemde regel, eigenlijk: een jurylid is een mens en
een mens kan zich vergissen. Vanaf nu kan een jurylid terugkomen op zijn beslissing.
Dan nog een paar wijzigingen op accommodatiegebied.
Hoogspringmatten moeten vanaf 1-1-2020 de afmeting 6m x 4m x 0,70m hebben. Bij regionale wedstrijden
wordt een kleinere mat nog wel toegestaan tot 1-1-2030, dus dat kan nog wel even. Alleen zal DAK, als het
grotere wedstrijden wil blijven organiseren, aan een grotere mat moeten.
De mat bij polsstokhoogspringen moet van 2020 6m x 6m x 0,80m zijn.
Er zitten ook wijzigingen aan te komen voor wat betreft de discuskooi. De accommodatiecommissie van de
Atletiekunie is bezig met het opstellen van regels. Als je naar het nieuwe reglement kijkt, zou de kooi van
DAK voor 2020 vervangen moeten worden, maar niemand is erbij gebaat als alle verenigingen in Nederland
op kosten worden gejaagd. Dit wordt nog vervolgd.
In het nieuwe WR is ook veel aandacht voor mixed relay (gemengde estafettes), een onderdeel, dat de
komende jaren vaker op het programma zal komen. Ook gemengde wedstrijden zijn opgenomen in het WR:
denk hierbij aan discuswerpen (mannen met 2kg; vrouwen met 1kg).
Binnenkort is het nieuwe WR te downloaden vanaf de site van de Atletiekunie of in papieren vorm te koop.
Maar de belangrijkste wijzigingen heb ik hierboven alvast vermeld.
Kees Disseldorp
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4E DEVIL’S TRAIL
Zondag 15 oktober was het de 4e Devil’s Trail in de Drunense Duinen. Op een heel zonnige dag dit jaar, de
thermometer kwam wel tot de 23 graden. Lekker voor de bezoekers, maar extra zwaar voor de deelnemer.
Want half oktober is het lichaam helemaal niet meer gewend aan deze temperaturen. Het was dus echt
weer voor de buitendouche, die op het terrein van manege D’n Dries stond. En waar grondig gebruik van
gemaakt werd.
Ja, waar staat die naam voor. Na wat verder kijken kwam dat uit het parkoers van de 1e trail van de Devil’s
Trail bij Arnhem. Want deze loop gaat daar over een heuvel bij Berg en Dal, die de Duivelsberg heet. Ja, in
Nederland noemt men al snel iets een berg. Bij deze heuvel is de hoogte 76 meter.
Dit jaar is voor het eerst de Duinweg afgesloten voor in het laatste stuk naar de Drunense Duinen.
Zodat de loop geen last meer heeft van het autoverkeer bij start/finish. En er komt wat verkeer op zo'n
zonnige zondag richting de Drunense Duinen. Het doorgaand auto verkeer wordt dus omgeleid, de fietsers
kunnen wel door fietsen over de Duinweg naar Giersbergen.
De deelnemers werden ook omgeleid en kwamen zo bij de parkeerplaats achter de startlocatie.
Het was een hele drukte bij de start/finish. Weer als andere jaren op de locatie van manege
D'n Dries. Het zonnige terras daar, zat behoorlijk vol en dat half oktober.
Deze Devil’s Trail maakt deel uit van circuit over 4 trailruns in de periode oktober tot half november, door de
ruige natuurgebieden van Nederland. Hierdoor komen ook de lopers uit heel Nederland en enkele uit België
en Duitsland. De start van de 11, 22 en 33 km is tussen 11:00 en 11:30 uur en wordt begeleid door een
Sambaband uit Den Bosch. Het startschot werd gegeven door wethouder sportzaken Hanne van Aart.
De organisatie en voorbereiding.
Er zijn 3 gratis trail clinics verzorgd door DAK, in de voorbereidingfase van deze trail.
Dat zijn ook zeker mensen van buiten DAK, die daar aan deelnamen. Zij kunnen zo kennis maken met trails
en begeleid trainen voor de Devil’s Trail. De clinics werden verzorgd door trainers van DAK, met uitleg over
"de andere manier van lopen" met daarna een training van ongeveer 10 km door de Drunense Duinen. De
clinics werden goed bezocht.
De commissie voor de Devil’s Trail is behoorlijk veranderd dit jaar. Gelukkig zijn er mensen geweest, die de
taken van de vertrekkende leden hebben overgenomen. Zodat de Devil’s Trail-commissie weer op volle
sterkte is. Betreft de 80 vrijwilligers, die nodig zijn voor deze dag is het nog flink werken om deze groep
compleet te krijgen. Er is zoveel te doen aan werkzaamheden op zo'n dag. Als voorbeeld krijgt men van de
gemeente pas een evenementenvergunning, als men voldoende van te voren vastgestelde aantal
verkeersregelaars heeft. Gelukkig zijn er vaste vrijwilligers, maar voor de losse groep vrijwilligers moet men
elk jaar weer zoeken en vragen. Dus als je wilt meehelpen als vrijwilliger aan deze happening, laat dit op tijd
weten aan de organisatie. Contactadres via E-mail Devil’s Trail@ziggo.nl
Iedere club die zichzelf serieus neemt, organiseert enkele wedstrijden of lopen per jaar.
Zodat de sporters buiten de gewone trainingen een uitdaging aan kunnen gaan.
Voor de club zijn mede dit soort evenementen goed voor het gezond houden van de clubkas en als je
meewerkt steun je ook de clubkas. Maar voor de meeste mensen geldt, dat het deze dag een groots mooi
feestje wordt! Met bijna 900 inschrijvingen, mooi weer, goede sfeer en weinig problemen was de
organisatie zeker tevreden. Volgend jaar gaan we voor het eerste Lustrum!
Erik van Wijlen - Commissie: PR, Sponsoring, Marketing en PZ
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SUCCESVOLLE 4E EDITIE VAN DE DAK DEVIL'S TRAIL
De Devil's Trail,georganiseerd door stichting OX en atletiekvereniging DAK trok op zondag 15 oktober ruim
900 deelnemers. Die hadden het vanwege het warme weer zwaar.
Zondag 15 oktober werd de 4e editie van de Dak Devil's trail georganiseerd onder zomerse omstandigheden
vanuit manege D'n Dries in Drunen. De circa 900 lopers hadden de keuze uit drie afstanden die leiden naar
de uitdagende omgeving van de Drunense duinen. Om 11.00 viel het startschot door wethouder Hanne van
Aart begeleid door de swingende klanken van sambaband Tempestade uit Den Bosch. Door het prachtige
weer was het parcours extra pittig , het mulle zand voelde voor vele lopers als een zware beproeving. Tel
daarbij op de pittige duinen, de single tracks en de droge en zanderige stuifzanden en je kunt je voorstellen
dat menig loper blij was dat zij uiteindelijk de finishlijn haalde! Zo ook DAKker Koen van Nieuwburg die had
gekozen voor de helse tocht van 33 kilometer! Vanwege de tropische temperaturen heb ik mijn tempo
aangepast, vooral in het witte zand werd het behoorlijk warm. Uiteindelijk bleek de keuze juist te zijn, hij
finishte redelijk fris en met een persoonlijk record bij manege D'n Dries. Volgend jaar viert atletiekvereniging
DAK uit Drunen het eerste lustrum van dit bijzonder loopevenement. Zij spreekt de hoop uit dat er bij de
volgende editie een record aantal Dakkers gaan meelopen!
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde Devil’s Trail en bedankt haar vrijwilligers.
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BEDANKT
Beste DAK mensen, graag wil ik jullie allemaal bedanken voor het nomineren en uiteindelijk gekozen worden
tot clubheld van de gemeente Heusden. Het was een prettige verrassing, toen ik voor de eerste keer hoorde,
dat op mij was gestemd.
Mijn vraag waarom dan, kreeg als antwoord: clubheld.
Na enig doorvragen en zoeken werd het duidelijk wat er werd bedoeld. Toen bleek, dat er al veel stemmen
waren uitgebracht. Een leuk vervolg was de uitnodiging voor een interview met het Brabants Dagblad.
Daarbij kreeg ik de gelegenheid uit te leggen, wat voor een prachtige club onze vereniging is. Ria en
ondergetekende lopen inderdaad al lang mee bij DAK. Ria is overigens als eerste van ons tweeën begonnen
met ondersteunende activiteiten. Een paar jaar nadat wij in Drunen kwamen wonen werd Ria jeugdtrainster
(JAL) naast haar eigen sportieve activiteiten.
Het actief zijn voor DAK heb ik nooit als een last ervaren. Anders houd je het ook niet vol, want je moet het
wel leuk vinden, waarbij ik ook graag resultaat van m’n werkzaamheden zie.
DAK is een vereniging vol met parels en pareltjes. Onze meer dan aansprekende evenementen (organisatie
talent), die tot over de grenzen bekend zijn. Altijd bouwend aan de kwaliteit. We zijn ook een veelzijdige
vereniging. Een van de eerste verenigingen in de buurt, die indertijd met trimgroepen startte. We hebben
een uitstekend trainerscorps, die de atleten naar hogere niveaus kunnen brengen. Je moet als atleet nog wel
zelf blijven trainen, maar de begeleiding is er.
We hebben ook veerkracht bij DAK als het moeilijk gaat. Kijk bijvoorbeeld naar de laatste paar jaar. Na de
dringende oproep voor meer kader in de vereniging o.a. bestuur stonden er weer mensen op om de handen
uit de mouwen te steken. Volharding is ook aanwezig. Kijk naar de kunststofbaan en clubgebouw, die
kwamen er niet in een handomdraai. Nee, dat heeft veel tijd en kruim gekost.
Maar het resultaat mag er zijn. Het is ook plezierig om al de groepen bezig te zien zowel op de baan als
daarbuiten. Het is toch gezellig, als je in het bos clubgenoten tegenkomt van een andere groep.
Hierbij ook waardering voor Harrie Niessen, Kees Klerx en Rob Kamps, DAKkers die ook waren genomineerd.
Veel leuke reacties heb ik gekregen van mede DAKkers en velen daarbuiten oa in het dorp.
Bedankt daarvoor.
Al deze parels maken het een plezier om vrijwilliger te zijn bij DAK.
Theo van Houten
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Aftrap jubileumjaar
Beste DAK’ers,
Zo langzamerhand loopt 2017 op zijn einde en als commissie kijken wij al
uit naar 2018: hét jubileumjaar! Hopelijk jullie ook!
Om het jaar gezamenlijk af te trappen zien we jullie allen graag op de
nieuwjaarsreceptie, deze datum wordt zo snel mogelijk met de leden
gecommuniceerd.
Op deze avond zal de DAK50-commissie de jubileumvlag onthullen.
Een aantal weken geleden is er een mail verstuurd met de vraag naar oude foto’s. Hier zijn enorm veel
reacties op geweest, waarvoor hartelijk dank!
Nu zijn we bezig met het verzamelen van (oud-)filmmateriaal uit de geschiedenis van DAK. Op zolder hebben
we een hele doos met videobanden gevonden die we graag digitaal willen hebben.
We zijn dus op zoek naar iemand die deze videobanden kan digitaliseren. Kun jij ons helpen?
Graag een mailtje naar DAK50@dakdrunen.nl
Op 26 mei 2018 vindt zoals velen weten de jubileumdag plaats. Om jullie alvast een beeld te geven,
hieronder een globaal overzicht van het programma:
13.00 - 15.30
15.30 - 17.30
18.30 - 20.00
20.30 - 24.00

Activiteiten/spellen op de baan voor ALLE leden
Receptie voor leden, oud-leden en andere genodigden
Jeugddisco
Seniorenfeest

Verdere info over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt in 2018.

Namens de DAK50- commissie wensen wij jullie een gezellige decembermaand toe en graag tot ziens in
2018!
Harry Seijkens
Harrie van Delft
Willian Smits
Judith Cornelissen
Marjolein van de Sanden
Kees Klerx
Anouk van Gent

: DAK50@dakdrunen.nl
: https://www.facebook.com/events/308620769560705/?active_tab=about
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DAK NOSTALGIE
Drunen, zaterdag 18 oktober 1986
Mijn buurvrouw Gerrie en ik staan wat onwennig tussen zo’n 25 mannen en vrouwen op de parkeerplaats bij
de Steegerf.
Ik heb me laten overhalen om eens aan een training van de opstapgroep van DAK mee te doen.
De groep is een paar weken geleden opgestart door Piet Voorn, toenmalige trainer van DAK.
Het inlopen valt niet tegen, maar ik ben wel blij als we stoppen om oefeningen te doen. Die gaan me aardig
af , al zeg ik het zelf.
Ik krijg er zowaar lol in. Maar als we daarna nog loopoefeningen doen en 2 steigerungen, is de pijp wel leeg.
Als Piet de groep bij elkaar heeft, zegt hij: “En nu gaan we beginnen.” Ik moet lachen en vind het wel een
goede grap.
Ik ben echter de enige die het leuk vindt. Het is serieus. De training begint nu pas.
Ik hobbel een beetje achteraan mee, meer wandelen dan lopen en er lijkt geen eind aan de training te
komen.
Na het rekken lopen we uit naar de Steegerf, ieder op ons eigen tempo. Ik wandel dus.
Piet is heel aardig en zegt, dat het voor een eerste keer helemaal niet tegenvalt. Ik denk: eens maar nooit
meer!
Ik wacht even af wat Gerrie ervan zegt. Ze vindt het wel pittig, maar dat komt omdat het de eerste keer is.
Het moet wennen.
Ik geef haar gelijk en lig vervolgens de hele middag met hoofdpijn op de bank. En nog een paar
zaterdagmiddagen daarna.
Jaren later hoor ik van haar, dat ze het na de eerste keer eigenlijk wel gezien had, net zoals ik.
Maar omdat ik doorging, wilde zij zich niet laten kennen.
Achteraf maar goed, dat we dit niet wisten van elkaar, want ik ben nu ruim 30 jaar bij DAK en ik had het
nooit willen missen.
Ik heb er hele fijne vriendinnen door gekregen en het hardlopen is een deel van mijn leven geworden.
De eerste jaren dat ik bij DAK loop, draag ik ’s zomers een korte broek en T-shirt. ‘s Winters een
joggingbroek en sweater (allebei van katoen).
Ik weet nog hoe het voelde als het regende. De sweater werd steeds zwaarder en hing zowat op mijn knieën
en de mouwen vielen over mijn handen.
Het touwtje van mijn joggingbroek moest ik iedere keer aansjorren om hem onderweg niet te verliezen.
En na 1 rondje op de baan waren mijn schoenen, sokken en daardoor ook mijn voeten kletsnat. En koud dat
dat in de winter was!!
Maar na een rondje of vijf waren die voeten weer lekker warm en ze bleven dat tijdens de hele training. Het
was gewoon een kwestie van aan de gang blijven.
Nu zullen er bij zijn, die denken: Waar heeft ze het over? ik herken hier helemaal niks van.
Dat kan kloppen. Tijden veranderen. Ik heb het over de tijd dat we nog op een grasbaan liepen.
Over een kunststofbaan konden we toen alleen nog maar dromen.
En nu we het toch over veranderende tijden hebben, op een avond kwam er een naar de training in een
legging. IN EEN LEGGING!!
We vonden het allemaal voor schut en we wisten zeker dat we nooit in zo’n ding zouden gaan lopen.
Binnen het jaar droegen we bijna allemaal een legging.
Wordt vervolgd…….
Joke
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HEUVEL–, BOS- EN DUINENTRAINING.
Een korte beschouwing over dit onderwerp, dat lange tijd is ondergewaardeerd.
Bos- en duintraining heeft iets bijzonders, het is namelijk erg goed voor de ontwikkeling van de atleten en
atletes. En het allerbelangrijkste, het is erg leuk.
In de literatuur kwam ik een artikel met als titel: De wedergeboorte van de heuveltraining, een vorm van
training, die lang is onderkend. Ben je opgegroeid in een omgeving met heuvels en bos, dan vind je deze
vorm van training min of meer normaal. Maar dit is niet overal het geval en ook niet alle atleten zijn zich
bewust van het belang van deze vorm van training. Deze heuveltraining is niet het hoofddoel, maar is een
deel van de totale training in een week.
Belangrijke voordelen van deze training:
- het vormt wilskracht en mentale sterkte. Het strijdt tegen het zo geheten inwendige duiveltje, dat
zegt je bent moe en je kunt niet meer stop er mee of ga langzamer verder of te wel je geeft op,
terwijl je in feite nog verder zou kunnen. Dit speelt vooral bij de herhalingen van heuvel op en
heuvel af, die kan eindigen met: ‘We doen er nog één.’
- bij de kwaliteitsheuveltraining komen de sterken(de vechters) boven drijven. Atleten leren
doorzetten.
- draagt bij aan de conditie.
- alle spieren voor zo wel kort als lang werk worden gebruikt en daarmee getraind.
- je beenspieren worden sterker.
- ook verwaarloosde spieren worden aangesproken.
- bijzondere eisen worden gesteld aan de looptechniek (arm-, been- en rompspieren).
- complexe training van de stofwisseling, de energievoorzieningsystemen van het lichaam.
- het is een aerobe - anaerobe mengtraining. (zonder zuurstofschuld - met zuurstof schuld)
- overwinnen van grensbelastingen (pijngrens, vermoeiingsgrens). Leren doorzetten en afzien.
- het is een afwisseling binnen de omvangrijke prestatie gerichte training.
- ook geschikt voor de recreatieve atleet.
- het is een heel leuke training, waarin ook veel wordt gelachen.
DAK en heuveltraining. Jazeker, iedere zondag 09.30 uur (je kunt zowaar nog iets uitslapen) start trainer Ad
Kivits de bos en duinentraining bij de Drie Linden in Giersbergen. Vanaf C-junioren is men welkom. Vooraf
contact opnemen met Ad Kivits wordt op prijs gesteld.
De groep bestaat nu uit: C-, B-, A- junioren, en senioren. Ad differentieert de training.
Theo van Houten.
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WAK, WANDELENDE TAK BERICHTEN
Oudejaarswandeling
Op woensdagmorgen 27 december is het plan om bij de Rustende Jager koffie te gaan drinken met de
wandelgroep.
De start is zoals gewoonlijk om 09:00 uur bij de parkeerplaats aan de Steegerf.
Eenieder die zin heeft om mee te gaan mag zich daarbij aansluiten om eens een keer lekker door het zand
van de Drunense duinen te struinen. We zullen omstreeks 11:30 uur terug zijn bij het startpunt aan de
Steegerf.

Nieuwjaarswandeling
Traditioneel wordt er op zaterdag 13 januari een Nieuwjaarswandeling van ongeveer 15 km georganiseerd
door de wandelgroep van DAK
Aan de wandeling mogen alle DAK-leden met hun familie deelnemen. De start is om 13:00 uur vanaf de
parkeerplaats bij sportpark De Schroef.
We zullen eerst ongeveer 1½ uur wandelen, dan een bakje koffie met wat lekkers nuttigen in verband met
het 50-jarig bestaan van DAK. Vervolgens weer in 1½ uur terugwandelen naar het startpunt.
Hier hopen we om ongeveer 16:30 uur voor de zonsondergang weer terug te zijn.
Met de vriendelijke wandelgroeten,
Commissie WAK
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SCHOOLATLETIEKDAG
Schoolatletiekdag eerste klassers d’Oultremontcollege op de atletiekbaan van DAK.
Op woensdag 11 oktober 2017 kwamen zo’n 200 eersteklassers van totaal 8 klassen, naar onze baan voor
hun schoolatletiekdag. In 2016 was hiervan de eerste versie.
Deze dag is georganiseerd in goede samenwerking tussen school en DAK. DAK zorgt voor het atletiekdeel en
de school voor de school gerelateerde zaken. En dat werkt uitstekend.
De atletiekonderdelen waren 60 m sprint, 60 m horden, verspringen, kogelstoten, hoogspringen, 400m ,
fluitbalwerpen en stap-stap-sprong en afsluitend de klassenestafette.
Nieuw dit jaar was het stap-stap-sprong, waarvoor enkele aanpassingen nodig waren. De baanploeg van DAK
was weer een goede steun geweest om alles klaar te hebben.
Veel DAK vrijwilligers/juryleden waren van de partij en samen met ouders, de leerkrachten en leerlingen
zorgden ze voor een goed verloop van het gehele gebeuren. En het liep als een trein. De school zorgde goed
voor de vrijwilligers/jury en dat werd zeer gewaardeerd.
Evenals als vorig jaar hielp een groepje ouderejaars DAK leerlingen van het d’Oultremontcollege mee als
atletiekdeskundigen voor het inrichten van de baan in de ochtend en bij het jureren tijdens de wedstrijden.
Er waren veel mooie prestaties te zien op alle onderdelen. In een enkel geval was de uitgezette 40 m bij
fluitbal werpen niet ver genoeg. Een speerwerper in spé.
Ook het nieuwe stap-stap sprong was een succes (een voorloper voor hink-stap-sprong) iets meer dan 9
meter.
De afsluitende estafette was heel spannend en werd uitstekend verslagen, waarbij de geluidsinstallatie zijn
nut bewees.
Klas DV1C heeft deze dag gewonnen en met een luid gebrul werd dit enthousiast gevierd.
Alle leerlingen krijgen een diploma met zijn/haar individuele uitslag.
De prima samenwerking tussen het d’Oultremontcollege, leraren, mentoren, leerling-mentoren, ouders en
ouderejaars leerlingen en de vele DAK vrijwilligers zorgde voor een prachtig evenement.
Theo van Houten.

Begin van de atletiekdag op de baan van DAK
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Impressies van de schoolatletiekdag
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SNELWANDELEN
Sprintdriekamp in Veenendaal met driemaal Nederlands record voor Anne van Andel.
Op 9 september 2017 waren we te gast bij atletiekvereniging VAV in Veenendaal. Deze internationale
wedstrijd kent alleen korte afstanden, waarbij ieder jaar de 1.000m en de 3.000 m met daarbij afwisselend
per jaar of de 1500 m, of de Engelse mijl of een 2.000 m, wat dit jaar het geval was.
Naast reeds genoemd Anne van Andel V-senioren startten ook: Yvonne Grootswagers V35 en Han Holtslag
M60, Boetje Huliselan M60 en Bart Grootswagers (A-pupil).
De wedstrijd startte met de 3.000 m. Een valkuil op deze korte afstand is, dat je veel te snel weggaat. En het
voordeel is, dat het niet zo lang duurt. De kunst op het optimum te proberen te bereiken. Dus ook hierbij
speelt de kunst van het indelen van je snelheid en dat is best wel lastig. De 3 km op de baan zijn toch wel 7,5
rondjes en na de start gaat de hele groep er als een raket vandoor en dus ongemerkt ga je al gauw snel of
net iets te snel weg. Hoe goed is dan je conditie om toch een sterke tijd neer te zetten.
Wel Anne heeft een sterke conditie en na de snelle start van ruim in de 13,3 km/uur bouwde Anne langzaam
haar snelheid af om in de laatste 2 ronden nog maximaal te vlammen, wat uitstekend lukte. Een clubrecord
op de 3.000 m en de tussentijd op de Engels mijl was ook geklokt en dank zij de uittekende start was deze
tijd goed voor een Nederlands record. Nummer 1. Eindtijd 3. 000 m 14:47,0 min (12,17km/uur) clubrecord
en de Engelse mijl (1609 m) in 7:42,3 min (12,52km/uur) Nederlands record.
Boetje Huliselan had een tijd van 17:43 min op de 3 km en 9:12 min Engelse mijl, Yvonne Grootswagers
20:12 min op 3 km en Engelse mijl 6:15,0 min PR en Han Holtslag 18:21,6 min op 3 km en 9:45 min op de
Engelse mijl PR.
De 1000 m volgde en die ging snel. Anne ging de eerste 2 ronden vlak en de laatste 200m alles uit de kast,
een prima tijd met 4:26,0 min (13,53 km/uur) en Anne verpulverde daarmee het oude Nederlandse record
met 9 seconden. Nummer 2.
Boetje Huliselan had voor 1 km nodig 5:28,6 min PR, Han Holtslag 5:36,2 min PR, Yvonne Grootswagers
6:15,0 m PR en Bart Grootswagers A pupil 7:26,2 min
Als laatste onderdeel de 2.000 m. De vermoeidheid gaat een rol spelen.
De tijd van Anne 9:46,8 min bleek goed te zijn voor een Nederlands record. Nummer 3.
Boetje Huliselan had een tijd van 11:41 minPR, Han Holtslag 12:13,3minPR, Yvonne Grootswagers 13:15,3
min PR, Bart Grootswagers 16:20,6 min PR
Het DAK team bestaande uit Anne van Andel Han Holtslag en Boetje Huliselan behaalde de eerste prijs.
Individueel werd Anne van Andel 2de over de gehele sprintdriekamp.
Een succesvolle dag.

Deelnemers Masters 3 km. vlnr Harry Bijnen, Boetje
Huliselan, Jan Netten, Martin Vos, Patrick
Bertrams(gast), Ad Leermakers, Paul Jansen en
Rinus Krijger, voorzitter
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'Goud voor Yvonne Grootswagers en zilver voor Mirjam

'Anne van Andel op podium voor haar Nederlands record
50 km snelwandelen vrouwen

Binnenkomst Yvonne Grootswagers zilver 10 km
vrouwen

'Binnenkomst Harry Bijnen 10 km'

'Finish Anne van Andel 50 km. Nederlands record

'Gerard Wildeman brons NK 50 km mannen'

'Yvonne Grootswagers zilver NK 10 km vrouwen

Brons voor Gerard Wildeman NK 50 km mannen
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Clubkampioenschappen snelwandelen.
De snelwandelaars zijn voor hun clubkampioenschappen uitgeweken naar maandagavond 25 september 2017.
Resultaten van de 3.000 m op de baan: Anne van Andel 15:01,6 min 1ste sen V; Jan Netten 15:35,7 min PR 1ste Masters;
Boetje Huliselan 17:26,7 min 2de Masters; Martin Vos 18:17,0 min 3de masters; Yvonne Grootswagers 19:34,0 1ste V
Masters; Mirjam Kies 2de V Masters; Harry Bijnen 19:55,2 min en Ad Leermakers 21:48,2 min
Er waren 2 gastdeelnemers buiten mededinging: Jack Bertrams 17:30,6 min en Paul Jansen 18:18,0 min . Paul is
inmiddels lid geworden van de snelwandelgroep.
Rinus Krijger was zo vriendelijk de prijzen uit te reiken.
NK snelwandelen 1 oktober 2017 in Tilburg.
Zilver, brons en Nederlands record.
NK 50 km mannen en 10 km vrouwen met bijnummers. Anne van Andel startte buiten mededinging op de 50 km en
Gerard Wildeman eveneens op de 50 km .
Yvonne Grootswagers startte op NK 10 km vrouwen, Harry Bijnen op de 10 km bijnummer, Martin Vos op de 6 uur
prestatie en Bart Grootswagers op de 3 km
Het weer begon fris, iets wat de snelwandelaars wel waarderen. Maar na 1,5 uur steeg de temperatuur, waar menig
snelwandelaars last van kreeg.
Anne van Andel statte gedoseerd op de 50 km en ging naar wens, door de temperatuur werd het lastiger. Toch een
eindtijd van 5.30:11 uur een Nederlands record op de 50 km voor vrouwen. Gefeliciteerd.
Gerard Wildeman startte ook gedoseerd maar moest eveneens langzaam wat snelheid inleveren mede door het weer.
Volhouden is bij een 50 km wezenlijk. Gerard bleek in de 2de helft op te schuiven in een positie richting podium.
Uitvallers maakten, dat hij op enig moment op de bronzen plek lag. En nu volhouden tot het einde. Dat lukte en een
derde plaats op het podium. Onverwacht, maar welkom. Prima gelopen.
Bij de 10 km vrouwen was het van het begin tot einde spannend. Wegens ziekte van de favoriet was alles mogelijk.
Lange tijd liep Yvonne Grootswagers op de eerste plaats. Maar in de laatste ronde liep nummer 2 snel in op Yvonne,
helaas kon Yvonne deze aanval niet pareren, maar een zilveren plak een prima prestatie. Gefeliciteerd.
Bart Grootswagers liep zijn 3 km in 23;50 min en Martin Vos legde in 5.54:11 uur totaal 45,295 km af. Een geslaagde
dag.
Recordwedstrijden op zaterdag 21 oktober 2017 in Drunen
DAK was de gastheer voor deze wedstrijden die samen met RWV uit Rotterdam werden georganiseerd.
Op het einde van het seizoen is de scherpte er enigszins af. Anne van Andel startte op de 20 km/2 uur. De 20 km ging in
1.59:19,5 uur en na 2 uur afgelegde: 20.121 m.
Harry Bijnen en Yvonne Grootswagers stratten op de 3 km , met de tijden Harry 19:33,6 min en Yvonne 20:41 min. Bart
Grootswagers liep zijn 1km in 6:56,6 min mooi onder de 7 minuten. Ad Leermakers liep de 5 km in 36:28,3 min en Paul
Jansen de 20 km in 2.02:39,5 uur. Na 2 uur afgelegd 19.524 m. Een geslaagde dag.
Winterserie 5 november 2017 in Rotterdam.
De eerste wedstrijd van deze serie terwijl wij in Drunen onze Duinencross hebben.
Martin Vos liep zijn 10 km in 1.05:11 uur. Op de 5 km liepen Harry Bijnen in 33:42 min en Ad Leermakers in 36:37 min.
Yvonne Grootswagers startte op de 3 km in 21:22 min en zoon Bart liep zijn 1 km in 6:28 min een dik persoonlijk record.
Winterserie 19 november 2017 Rotterdam
Een grote delegatie met uitstekende prestaties.
Op de 10 startte Jan Netten en Gerard Wildeman. Jan deelde zijn wedstrijd goed in en versnelde het tweede deel. Een
clubrecord M45 met 55:45 min. Gerard Wildeman hield de wedstrijd mooi vlak en kwam binnen in 57:31 min een
clubrecord M55.
Op de 5 km startte Harry Bijnen en Ad Leermakers. Harry versnelde iedere ronde tot een prima tijd van 32:31 min een
PR M65. Ad Leermakers liep perfect vlak en verbeterde zijn tijd van 2 weken geleden naar 35:37 min.
Op de 3 km startten Yvonne Grootswagers en Han Holtslag. Yvonne 20:13 min een mooie tijd door iedere ronde iets
van de tijd af te halen. Han Holtslag 18:10 min in een vlakke wedstrijd en niet zo ver van zijn beste tijd.
Bart Grootswagers Jun D liep de 1 km 7:5 min en won daarmee deze afstand.
Iedereen tevreden naar huis.
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