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VOORWOORD

50 jaar DAK, ja dat is weer achter de rug. Tenminste de echte viering, het gehele jaar zullen er nog
activiteiten zijn die gerelateerd zijn aan het 50-jarig bestaan. Het was een mooie dag. In de middag
de spelen, onder prima weer werd er fanatiek, maar ook ontspannend gestreden en werd het met
de regels niet altijd even nauw genomen. Bij het spel met water dragen liep het nog al eens uit de
hand, maar ja, iedereen had er lol in.
De receptie en de aansluitende feesten verliepen goed. Jeugd onder leiding van de jeugdtrainers
hadden veel plezier, zullen na afloop wel goed hebben geslapen. Het feest voor de ouderen was
goed bezocht. De oude films en foto’s werden goed bekeken, een feest van herkenning.
De afgelopen maanden heeft DAK goed in de publiciteit gestaan enerzijds door het 50-jarig
bestaan, anderzijds door publicaties van de resultaten van de wedstrijden. De goede resultaten zijn
een mooi uithangbord voor DAK. Nu maar hopen dat dit ook resulteert in aanmeldingen van leden.
Door HTR-Televisie worden er opnames gemaakt voor het programma ons Clubke. Hiervan wordt
een programma van ca 30 minuten gemaakt dat vanaf september wordt uitgezonden. De video van
de uitzending wordt ook te koop aangeboden. Als er meer bekend is, zullen we daarover berichten.
Om zaken rondom de privacywet, oftewel de AVG, op orde te krijgen moest er veel energie in
worden gestoken. Met succes, al moet er nog een en ander worden afgerond, zoals de website. Dat
zal de komende maanden gebeuren. Er is nu al aangekondigd dat de controles voor de
verenigingen nog niet al te streng zullen zijn.
DAK en het sportpark. De gemeente overweegt het sportpark de Schroef te renoveren. Er zijn nog
geen concrete plannen. Binnen het bestuur hebben we er wel over gesproken en hebben we voor
een deel van het park een plan gelanceerd. Verderop in het clubblad een artikel hierover.
De schoolvakanties zijn begonnen en veel sporters gaan weer op vakantie. Na een prachtig
voorjaar is het te hopen dat voor iedereen de vakantieperiode ook stralend weer geeft. In ieder
geval het weertype dat jezelf prettig vindt, ruime keus dus.
Thuis of weg, maak er wat moois van, ook als je geen vakantie hebt.
Succes
Rinus Krijger
Voorzitter DAK
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Als voorzitter ga ik wel eens op stap, naar presentaties, beurzen, workshops et cetera. Niet altijd
interessante onderwerpen, maar een enkele keer wordt het in eens erg interessant
Even wat achtergronden voordat ik tot de kern kom.
Op de beurs voor de Sport Accommodaties in Houten, dit was in maart 2017, maakte ik kennis met
Skills Garden. “Skills Garden is de inrichting voor gezonde (school)pleinen, (sport)parken,
speel- en beweegtuinen en de openbare ruimte.” Het had direct mijn aandacht, maar het kwam
niet tot een concreet idee. In maart 2018, zelfde beurs, zelfde interesse, met het bedrijf dat de
uitwerking hiervan doet wat ideeën uitgewisseld.
In bijeenkomsten van de Atletiekunie waren er presentaties van het Athletic Skills Model. Wat is dit?
“Een nieuwe manier van denken over bewegen voor de topsport, breedtesport,
gezondheidszorg en het bewegingsonderwijs”. Het gaat uit van tien grondvormen van bewegen
waaronder klimmen, balanceren, gooien, springen en lopen. Dit concept is o.a. bij Ajax ingezet.
Het Athletic Skills Model geeft de vormen van bewegen aan de Skills Garden. De inrichting geeft de
mogelijkheid om deze bewegingen te oefenen. Dit naast de verwachting dat een deel van het
sportpark de Schroef opnieuw ingericht gaat worden kwam er een idee uit voort.
Hoe ging dit in z’n werk?
De Rabobank heeft een wijziging in het sponsorbeleid. Er wordt niet zondermeer geld gegeven. Op
basis van een goed idee kan de Rabobank kennis aanbieden. Bijvoorbeeld met . NOC*NSF, waar
de Rabobank connecties heeft. Verenigingen, stichtingen zowel op gebied van sport als cultureel,
krijgen de gelegenheid een plan in te dienen. Dit wordt beoordeeld en zou dan in aanmerking
kunnen komen voor begeleiding naar realisatie. Door DAK is een plan ingediend. Op 13 juni jl. is in
een bijeenkomst, die door de Rabobank de “Regio draait door” wordt genoemd, het plan
gepresenteerd. Vanuit de Rabobank is de eerste toezegging dat ze na overleg met DAK gaan kijken
hoe ze hiervoor capaciteit beschikbaar kunnen stellen.
Ten tweede is er vanuit de gemeente Heusden belangstelling getoond voor het plan. In het overleg
met betrekking tot de renovatie van de rondbaan in 2019 gaf de ambtenaar sport aan het een goed
idee te vinden.
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Op maandag 18 juni heb ik een gesprek gehad met de ambtenaar sport, Frank Verbaan, en de
wethouder sport Kees van Bokhoven. Beiden waren enthousiast. Vooral het feit dat het een ruim
omvattend plan is en ook niet direct een vraag om geld, wat het eindelijk toch wel gaat worden.
Als het in de totale reorganisatie van het park past is dit ook beter te verantwoorden.
Op 22 juni heeft Marcel Janssen het plan aan de nieuwe raadsleden mogen presenter. Ook hier
enthousiaste geluiden.
Maar wat is nu het plan?
Het plan is een deel van het sportpark in te richten als Skills Garden. Dit plan is DAK-overstijgend.
Naast de extra mogelijkheden die het DAK geeft om het te gebruiken voor eigen trainingen zal het
een prominente plaats binnen de gemeente Heusden moeten krijgen voor een groot groep
mensen om te sporten en sociaal te ontmoeten.
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Het is een veelomvattend plan waarvoor een lange adem nodig is. De basis is dat er meer vormen
van bewegen kunnen worden geoefend. In het verleden waren er omniverenigingen waar al veel
van dit soort trainingen werden gedaan. Door niet alleen specifiek te trainen, maar alle
basisbewegingen te verbeteren, kun je beter presteren in je specifieke sport. Kansen bieden voor
een breed publiek, dat moet het worden.
Er wordt al jaren gesproken over “De Open Club”, open staan voor anderen, flexibeler omgaan met
vraag en aanbod. Ik denk dat dit er een bijdrage aan kan leveren. Het plan presenteren is een
eerste stap.
Gaat dit lukken?? Ja ik zou willen dat ik het antwoord wist. Het belangrijkste is dat we een aantal
belanghebbende partijen meekrijgen, dan kunnen de vervolgstappen worden gezet. Er is al overleg
gevoerd met het Gezondheid Centrum Drunen. Die staat er positief in.
Na de vakantieperiode zal er meer communicatie over zijn.
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EEN ZEER GESLAAGD 50-JARIG JUBILEUM!

Beste DAK’ers,
26 mei 2018, was het dan zover, de dag waar wij als commissie zo’n 1,5
jaar naar toe hebben geleefd. Wat was het een TOPDAG!
Deze dag had nooit succesvol kunnen worden zonder jullie! Dus bij deze willen we namens onze commissie
nog graag iedereen bedanken:
- de deelnemers van jong tot oud bij de spellenmiddag, die ondanks het warme weer fantastisch
hun best hebben gedaan,
- de aanwezigen op de goedbezochte receptie,
- de jeugdleden die helemaal losgingen tijdens de disco, waarvoor ook speciale dank aan de NAC die
dit heeft georganiseerd,
- alle aanwezigen op het seniorenfeest,
- alle vrijwilligers die geholpen hebben bij de spellen, achter de bar en hebben gezorgd dat de
kantine telkens omgebouwd werd.
Chapeau voor jullie allemaal!
Er is een jubileumboekje gemaakt. Voor diegenen die nog geen exemplaar hebben: deze zijn te verkrijgen
in het clubhuis (graag één per gezin).
De gemaakte foto’s staan op de website van DAK, deze zijn alleen te zien voor leden die inloggen.
Namens onze commissie: bedankt voor jullie gezelligheid en inzet tijdens de jubileumdag. Wij hebben
genoten van zowel de dag zelf als de weg ernaar toe!

NOGMAALS DANK!
Harry Seijkens
Harrie van Delft
Willian Smits
Judith Cornelissen
Kees Klerx
Marjolein van der Sanden
Anouk van Gent
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DAK IS NU 50+ !!

50 jaar DAK hebben we inmiddels alweer méér dan een maand achter de rug.
Op de 26e mei hebben we er op verschillende manieren aandacht aan besteed dat onze
vereniging op 24 mei 1968 is opgericht en nu dus 50 jaar bestaat.
Met onze club van DAK50 waren we al een tijdje bezig om wat zaken te organiseren en te regelen
om het de nodige aandacht te geven en er een
leuke dag van te maken.
In de afgelopen tijd mochten we veel positieve
reacties ontvangen. Dat is natuurlijk goed om te
horen.
Voor iedereen die op enige manier aan deze dag
heeft meegedaan, aanwezig is geweest, en zijn
steentje heeft bijgedragen: hartstikke bedankt.
Zonder die aanwezigheid en medewerking was er
weinig van terechtgekomen.
Met de commissie DAK50 komen we nog een keer
bij elkaar om nog eens terug te kijken op de
organisatie.
Zelf werd ik nog aangenaam verrast. Voorzitter Rinus hield een mooi pleidooi over het wel en wee
van een vereniging. Op het einde moest ik ook even komen.
Nou weet ik wel, 50 jaar lid zijn is niet niks. Maar er zijn zat zaken te bedenken die het maken dat
je die vijftig niet haalt: gezondheid, blessures, verhuizen e.d. Daarom was het ook echt wel leuk,
om ’s-middags oud leden tegen te komen en te spreken.
Rinus vertelde dat het bestuur van onze vereniging had besloten, om mij erelid te maken van
DAK.
Een leuke verrassing, zoals gezegd.
Langs deze weg dank aan voorzitter Rinus en de medebestuursleden, maar eigenlijk ook aan alle
leden van de club.
Want al die leden samen moet de vereniging toch “maken”. Zonder dat extra handje, dat klein
beetje hulp, dat stukje extra inzet draait de vereniging niet. Dat was in het verleden al zo en dat
zal zo wel blijven. Of het nu bij een wedsstrijd is, in de kantine, WOC of wat dan ook wat
medewerking in die zaken is altijd welkom.
Hopelijk is en blijft er die steun, help en aan mee, gevraagd en soms ook wel eens ongevraagd!
Voor iedereen, succes met jullie sport.
Met z’n allen gaan voor een goede en sportieve toekomst van onze vereniging.
Harrie van Delft

P.S.: Staat ook al ergens anders in dit clubblad,
maar we hebben een heel leuk herinneringsboekje
van/voor/over onze vereniging.
Zorg dat je een exemplaar in je bezit krijgt.
Ken je (oud-) DAK’ers neem er eentje meer voor hem/haar.
In het clubhuis ligt altijd wel een exemplaar.
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COLUMN

Links en rechts werken bij schoenen altijd samen
Links en rechts, het zijn tegenpolen. Dat zie je overal in terug. Als je in het verkeer linksaf slaat,
de ander rechtsaf: je komt elkaar nooit meer tegen. In de politiek heeft het tot heel veel ellende
geleid. Links had de wijsheid in pacht, zie het communisme, en dat leidde tot een tranendal met
miljoenen slachtoffers. Rechts idem dito, dan hoef je alleen maar te refereren aan de Tweede
Wereldoorlog.
Links en rechts kunnen alleen maar met elkaar opschieten als je het hebt over schoenen.
Eenmaal aangetrokken wijzen de neuzen altijd dezelfde kant op, dat is al een mooi begin. Zet de
linkervoet een stap naar voren wil de rechtervoet al snel volgen. Andersom idem dito. Ze gaan
voorwaarts, kijken niet achterom. Ook dat is positief, ze willen letterlijk en figuurlijk vooruit.
De afgelopen 32 jaar hebben mijn linker- en mijn rechterhardloopschoenen me ontzettend veel
plezier bezorgd. Overal brachten ze me rennend naartoe. In de bossen, door de duinen, op het
asfalt, op het voetpad. En we hebben samen heel veel rondjes gelopen op de atletiekbaan. Eerst
op gras, daarna op kunststof. Na afloop was ik kapot, maar jullie hoorde ik nooit klagen. Na zo’n
jaar moest ik toch afscheid van zo’n paar nemen. Ze hadden te veel last van slijtage, dat was niet
prettig voor mezelf.
Al die hardloopschoenen bij elkaar hebben me ruw geschat anderhalf keer de wereld
rondgedragen. Het was geweldig. Was, want helaas heb ik van die prachtige sport afscheid
moeten nemen. Blessureleed noopte me daartoe. Het is niet anders. Gelukkig heb ik een
alternatief gevonden. Ik lig ’s morgens in het zwembad, beleef daar gelukkig ook plezier aan.
Adieu zeggen tegen mijn hardloopschoenen houdt ook in dat ik DAK vaarwel heb gezegd. Wat me
rest: iedereen hartelijk danken voor de fantastische tijd die ik bij de club heb beleefd.
Kees Klijn

PS DAK is nog niet helemaal van me af, want samen met Frans van Delft blijf ik het clubblad
redigeren en corrigeren.
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TRAINERSUITJE

Afgelopen 12 mei heeft het jeugdtrainersuitje plaats gevonden. Helaas kon niet iedereen
aanwezig zijn in dit lange Hemelvaartsweekend, wat overigens logisch is. Degene die wel
aanwezig waren zullen het niet snel vergeten… Zeker noemenswaardig is dat Marc Smits namens
het jeugdbestuur ook deel heeft genomen aan deze dag.
Aan het begin van de mooie zonnige zaterdagmiddag werd er verzameld bij het clubhuis van
DAK. Het was tot dan nog een verassing waaruit het programma zou bestaan. Echter stond er al
wel vast dat we tussen de activiteiten door zouden vergaderen en dat we de dag zouden afsluiten
met een gezamenlijke maaltijd.
Trainers zijn van nature sportief en door training fysiek sterk. Sterk en fit zijn kan op vele manieren
gemeten worden. Bij atletiek uit zich dat in concrete en meetbare resultaten, bij het eerste uitje
van de dag lag dat wat anders.
Opgewacht door Steven Luiken, bijna net zo breed als lang, van Dutch Gym bij zijn CrossFit loods
in Nieuwkuijk, stond de trainers een clinic CrossFit te wachten. Ongeveer een uurtje zou het maar
duren. Hoe erg stuk kan je nu eenmaal gaan in 60 minuten met deze relatief nieuwe vorm van
krachtraining?
De algemene warming up op zich klonk voor sommige al als een pittige work-out: 10 push ups en
20 sit ups, en dat dan drie keer, aangevuld met een aantal nieuwe bijzondere rekoefeningen. De
specifieke warming up bestond uit het doen van de oefeningen die in de daadwerkelijke work-out
zaten (voor de beeldvorming van de oefeningen mag de lezer best YouTube raadplegen):
50 Air Squat
50 Kettlebell swing
50 Box jump over
50 Burpee over bar
50 Deadlift
200m Forward drag
Bij de uitleg werd even gedacht, en misschien wel gehoopt, dat het getal 50 een verspreking zou
zijn. Het bleek toch echt 50 te zijn. De work-out zou 35 minuten duren en in de vorm van AMRAP
(As Many Rounds As Possible) plaatsvinden. Gewoon 35 minuten lang aan de bak dus, eerder
klaar is niet mogelijk, het doorzettingsvermogen wordt op de proef gesteld. Eenieder gaat op het
eigen tempo aan de slag en weet de work-out met het nodige vochtverlies te volbrengen.
Terug naar het clubhuis om te vergaderen en weer aan te sterken. We combineren het nuttige
met het aangename. Daarnaast even een moment van rust.
Om het statische deel weer te compenseren en de lunch te kunnen verbranden werd er een spel
opgestart dat zich afspeelde in de nieuwbouwwijk Plan Dillenburg, tegenover sportpark de
Schroef.
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In een Wie Is De Mol?-achtige setting moesten de deelnemers in een rap tempo veel vragen
beantwoorden aan de hand van zwart-wit close-ups van foto’s die zich in de wijk bevonden.
Terwijl ze daar mee bezig waren moest er ook over de schouder worden gekeken, want iedere
deelnemer had een “target” gekregen. Het uitschakelen van een “target” leverde extra
bonuspunten op. Uiteindelijk bleek Stijn van Nierop het best om te kunnen gaan met stress,
tijdsdruk, een nieuwe omgeving en puzzelen. Hij verdiende de eeuwige roem. Verhaal te
abstract? Maak gerust eens een praatje met een van de jeugdtrainers voor meer info.
Na een middag van inspanning en avontuur werd het tijd deze mooie ervaringen te delen om de
barbecue heen en aan de picknicktafel, dit onder het genot van een goed stukje vlees en een
frisje.
In de appgroep van de jeugdtrainers ging het de dag erna vooral over de opgelopen hoeveelheid
spierpijn van de clinic CrossFit

Pagina 17

OnderDAK
Nummer 4, 21 juli 2018

Pagina 18

OnderDAK
Nummer 4, 21 juli 2018
DE WANDELENDE TAK

21e D.A.K.WandelshopTocht.
De wandelende TAK organiseert op zaterdag 25 augustus de 21e D.A.K. Wandelshop Tocht.
De wandeltocht staat zoals voorgaande jaren in het teken van Blue Ribbon. Een deel van het
inschrijfgeld komt ten goede aan deze organisatie.
Er worden wederom leuke routes uitgezet. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 10, 15, 25
en 40 km.
Inschrijven voor de wandeling kan op de dag zelf in het clubgebouw van DAK.
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 en als men onder de 12 jaar is of lid van de wandelbond of DAK is
dan bedraagt het inschrijfgeld € 3,50
We hopen jullie allemaal weer te zien op deze sportieve dag!
Met vriendelijke wandelgroeten,
Wandelcommissie DAK

Voorjaarswandeling

Op zaterdag 19 mei was het zover en zijn we met een leuke groep via de Moerputten naar hartje
Den Bosch gewandeld.

Een bezoekje aan Den Bosch is niet compleet zonder een
bakje koffie met een heerlijke Bossche bol van de Groot.
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Van hieruit weer terug naar het vertrekpunt.
Iedereen heeft genoten van de wandeling en we hopen jullie volgend jaar terug te zien bij de
voorjaarswandeling.
De route was door Theo Keetels goed georganiseerd en verzorgd.
Bedankt voor de deelname en tot volgend jaar!
AFSCHEID TRAINERS

Vrijdagavond 29 juni was de laatste selectie training (op uitnodiging) die Rob Kamps en Ad Kivits
voor hun atleten verzorgden. Zij werden daarom in het zonnetje gezet met bloemen en
‘afscheids’cadeaus. Rob heeft samen met Theo van Houten 12/13 jaar lang op vrijdagavond
training gegeven aan een selecte groep atleten om de coördinatie te verbeteren. Een aantal jaar
geleden kwam Ad bij dit trainersduo om extra kracht aan de trainingen toe te voegen. Om meer tijd
bij het thuisfront door te kunnen brengen, stoppen zij beiden nu met de vrijdag avond trainingen.
Hun atleten konden dit natuurlijk niet voorbij laten gaan, zonder ze goed duidelijk maken hoe erg de
trainingen gewaardeerd werden.
Gelukkig blijven zij beiden nog training geven op dinsdag en donderdag en zal Theo van Houten,
samen met Olaf Tuerlings, de vrijdagavond training voortzetten.
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TECHNISCHE COMMISSIE DAK

De technisch commissie is een deel van de organisatie in de verenging, die zich met de
sporttechnische zaken bezig houdt. We hebben in het verleden, vanuit de toenmalige technische
commissie, enkele malen bij elkaar gezeten met een aantal mensen. We bespraken hoe we graag
het een en ander zouden willen organiseren tav de sporttechnische zaken/beleid en is op papier
gezet. Dan is het document opgesteld, waar je dan mee aan de slag moet. Opstellen en uitvoeren is
best een lastige zaak. Toch willen weer de draad oppakken. In verleden is al aandacht gegeven aan
de materialen, die inmiddels in redelijke mate zijn aangeschaft.
Ondergetekenden hebben de koppen bij elkaar gestoken en afgesproken om de kar te gaan
trekken. Wij hebben de sporttechnische beleidsplannen vanuit het verleden bekeken en een deel
daarvan is al uitgevoerd en gerealiseerd en een deel is nog steeds actueel. Actualiseren is dan een
logische stap. Dit voornemen is gecommuniceerd met het bestuur en we kregen een positief bericht
hierover. We gaan dus aan de slag. Uiteraard is links en rechts met trainers gesproken. Zij gaven
ons voldoende steun om dit weer op te pakken en door te gaan. We gaan contacten leggen binnen
onze vereniging en uiteraard zijn de trainers daarbij belangrijk. Mogelijk tot binnenkort.
Theo van Houten en Justus van Nierop

De groep met het 50 jaar DAK-banier met trainer Ad Kivits en enkele ondersteunende
ouders. Gelachen hebben we
VAKANTIEVERHAAL
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Begin juni hebben wij wederom, na zeven jaar, nogmaals een bezoek gebracht aan een oud DAKlid, Remond Hooghiemstra, die in Frankrijk een camping runt samen met zijn vrouw Laetitia.
Mooi was te zien dat Remond de afgelopen zeven jaren niet heeft stil gezeten en heel veel in zijn
camping had geïnvesteerd ofwel opgeknapt.
Zijn eigen nieuwe huis was klaar, er waren diverse Mobilhomes en tenten bij geplaatst, er was een
mooi klein verwarm zwembad aangelegd en ook de receptie en de snackbar waren vernieuwd.
Op het moment dat wij er waren was hij bijna klaar met de renovatie van 1 toiletgebouw en de
volgende klus wordt de algehele renovatie van het grote toiletgebouw.
Kortom hij zit nooit stil en heeft zoals hij zegt: een druk maar heerlijk leven in Frankrijk.
Hij vond het erg leuk dat wij hem weer kwamen opzoeken en de oude DAK-verhalen kwamen
natuurlijk weer op tafel.
Wij hadden voor hem het boekje over 50 jaar DAK voor hem meegenomen. Hij was daar heel blij
mee en diezelfde avond had hij al het nodige erin gelezen.
Momenteel kon hij door drukte en een blessure aan zijn knie niet hardlopen, anders had hij graag
Hans nog eens uit willen dagen voor een rondje. De sportieve genen heeft hij doorgegeven aan zijn
zoon die naast voetballen ook regelmatig gaat hardlopen.
Volgend jaar, als zoonlief 18 jaar wordt, wil Remond samen met hem de marathon van Parijs gaan
lopen. Kortom, zijn sportieve en fanatieke gevoel waren nog altijd aanwezig.
Mochten jullie ooit eens in de buurt van Le Mans komen breng dan eens een bezoekje aan camping
Les Tournesols, Le Landereau, 72140 Le Grez.
Remond en Laetitia zullen dit zeker op prijs stellen.
Groetjes Hans en Marian Brok
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
Wijchen 26 april avondwedstrijd. Werpmeerkamp
Cas Weijers is inmiddels een bijna vaste bekende van deze avondwedstrijd. Hij had gezelschap van Martin
van Weert, Brigitte Muller en vader Rensco Weijers.
Cas, junior B, zette uitstekende prestaties neer met 2 persoonlijke records. Discus 27,78 m en speer 34,55
m. Kogel was met 9,74 m zo’n 40 cm onder zijn PR.
Martin discus 28,31 m, kogel 9,07 m en speer 36,49m
Brigitte discus 15,69 m, kogel 7,33 m en speer 18,56 m
Rensco kogel 9,15 m
10 juni 2018 B junioren competitie 2de wedstrijd. Someren
Competitie B junioren in Someren. 10 juni 2018.
DAK atleten presteren uitstekend in B competitie met veel persoonlijke records.
De B juniorenmeisjes en jongens werkten hun laatste competitiewedstrijd af in Someren.
De grote groep van 15 atleten hadden een mooi en gezellige atletiekdag met prima prestaties en de
persoonlijke records sneuvelden aan de lopende band. De B-junioren waren versterkt met enkele C junioren.
De meisjes presteerden over de breedte zeer goed wat resulteerde in een 2de plaats in deze poulewedstrijd.
Sanne Pulles verbeterde haar persoonlijk record speerwerpen naar 24 m en Tessa van Heeswijk bij
kogelstoten naar 8,88 m.
Anouk van Dal. C junior, verzamelde de nodige punten op de 100m horden en verbeterde haar discuswerpen
naar 23,16m. Anne van Nierop, junior C verzamelde veel punten met haar hoogtesprong van 1,50 m en een
persoonlijk record van 4,50 m bij verspringen. Minke Mollink snelde zowel op de 100m als de 400m naar een
persoonlijk record. De 100m in 13,49 sec, de 2de verbetering in 3 dagen en de 400m in 67,40 sec met een
mooi opgebouwde race waar ze op de laatste 100 m naar de eerste plaats snelde in haar serie.
De 4 x 100m estafette leverde een verbetering op van de beste tijd van dit jaar naar 50,20 sec. Fenna
Verweij startte als een raket en gaf als eerste het stokje over aan Shana Harridharan, die op haar beurt de
positie consolideerde en het stokje weer door gaf aan Sanne Pulles, die in de bocht naar Anne van Nierop
snelde en in de mêlee van atleten pakte Anne de stok aan en explodeerde bijna zo snel liep zij los van de
groep en ging onbedreigd naar een fraaie tweede plaats op deze afsluitende estafette. Iedereen had zijn
tussentijd verbeterd.
In de eindrangschikking stonden de DAK meisjes trots op de tweede plaats.
De jongens hadden een prima start waar Cas Weijers begon met speerwerpen en zat vlakbij zijn beste
afstand en later bij kogelstoten verbeterde Cas zijn persoonlijk record naar 10,48 m en zijn latere discusworp
zat ook in de buurt van zijn persoonlijk record.
De 110 m horen is altijd een spectaculair onderdeel. Snelheid en techniek komen hier samen Aidan Blankers
liet vandaag zien hoe mooi dit onderdeel is en in een prachtige loop zonder aarzelingen snelde Aidan in
strakke driepas naar de tweede plaats van het totale veld in 15,98 sec PR. Voor het eerst onder de 16 sec
grens. Trainer Rob Kamps, vermaard hordeloper, was zeer tevreden met Aiden’s prestaties. Dani Chambon
sprong met 4,79 m een persoonlijk record. Steven Vriends, C junior zorgde voor de nodige punten op de
1500m in 5.18, 73 min. Joeri Konincks, C junior zorgde voor de nodige punten met een sterke 100m tijd in
12,52 sec vlakbij zijn beste tijd. Lars van Spijk, C junior wierp de speer voor het eerst naar de 26 m. Ouren
Röttjers, C junior verbaasde zichzelf en iedereen met een hoogte sprong van1,65 m een verbetering van 10
cm. De estafette bij de jongens was opnieuw spannend. Steven Vriends knalde uit het startblok om zijn stok
als een van de eerst over te geven aan Ouren Röttjers, die in volle vaart doorsnelde naar Lars van Sijk, die
een uitstekende bocht liep naar Aidan Blankers, die met de stok vleugels kreeg en uit het groepje wegsnelde
en naar zijn seriewinst liep. Totaal 2de tijd van de deelnemende ploegen en met 48,91 sec een ruime
verbetering van hun seizoentijd. De jongens werden 3de in hun poule.

Someren B competitie 10 juni 2018. Om een of
ander reden komen we hier soms terecht. Ook hier
veel pret op de terugweg
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Scholierenatletiekdag d’Oultremontcollege op woensdag 10 oktober 2018.
Voor de 3de keer organiseert het d’Oultremontcollege de schoolatletiek voor de brugklassers in het begin van
het schooljaar in nauwe samenwerking met DAK.
Ook nu staan er weer 8 atletiekonderdelen op het programma, voor de leerlingen van de 8 brugklassen, die
achterelkaar worden afgewerkt. De dag wordt zoals inmiddels gebruikelijk afgesloten met een spectaculaire
klassenestafette, die met groot enthousiasme wordt gelopen. De eerste afspraken voor 2018 zijn alweer
gemaakt en de eerste vrijwilligers/juryleden hebben zich al bereid verklaard om te helpen.
Heb je misschien ook tijd en zin om mee te helpen met deze leuke atletiek dag laat dit dan even weten. Hulp
is altijd welkom en het is ook een leuk schouwspel.
Theo van Houten. 0416-377670 of theovanhouten@hetnet.nl
SNELWANDELEN
Hemelvaartsdag 10 mei 2018 Gouda Stroopwafelwedstrijden.
5 km baan snelwandelen.
Deze jaarlijkse wedstrijd is een goede gelegenheid om te kijken hoe het met de snelwandel- snelheid staat.
Aan de start stonden totaal 6 mensen van onze snelwandelgroep en het ging prima. Anne van Andel, Gerard
Wildeman, Paul Jansen, Boetje Huliselan, Han Holtslag en Harry Bijnen.
Anne startte snel en kon het tempo redelijk op niveau houden met nog een sterke laatste ronde. Tijd: 26:04,5
min ca een halve minuut boven haar beste tijd. Gerard en Paul trokken samen op. Voor Paul was dit zijn eerst
officiële 5.000 m op de baan en hij bleef vlak bij Gerard. De laatste 100 m zette Gerard nog een keer aan en
moest Paul hem voor laten gaan. Gerard 26:27,8 min en daarmee een clubrecord M55. Paul 26:30,3 min, een
prestatie voor een eerste wedstrijd, waar Paul zeer mee was verguld.
Boetje Huliselan voerde zijn snelheid langzaam maar gestaag op met een sterk laatste deel. Met zijn tijd
onder de 30 minuten van 29:50,6 min was hij tevreden.
Han Holtslag had Boetje voortdurend in het vizier, maar de snelheidspiek had Han wat eerder waardoor het
laatste deel lastiger werd. Eindtijd 26:30,3 min. Harry Bijnen liep een buitengewoon vlakke wedstrijd met een
snelle laatste ronde. Met zijn tijd van 33:19,6 min was Harry tevreden.
19-20 mei 2018. Wandelweekeinde Schiedam
Honderdman 100 km Paul Jansen
Centurion Martin Vos.
In dit wandelweekeinde komen vooral de mensen aan de start, die kilometers kunnen afleggen. Aanbod voor
afstanden: van 50 km tot 161 km binnen 24 uur en 24 uur.
Paul Jansen wilde in dit weekeinde graag Honderdman worden en dat lukte. Deze 100 km moet dan binnen
11.30 uur worden afgelegd. Na een vlotte start wist Paul het tempo op niveau te houden en na 80/85 km wist
Paul, dat hij het zou halen en ging de snelheid terug naar voldoende niveau. Na 11.21:35 uur had Paul de
100km afgelegd.
Centurion. 100 Engels mijl binnen 24 uur. Martin Vos was aan deze opgave begonnen en hij deed dit met
plezier en overtuiging, zie ook zijn eindtijd van 22.09:43 uur. Meer dan een uur sneller, dan een jaar geleden
in Engeland.
21 mei 2018 Mönchengladbach, Duitsland 5.000 m baan
In een fraai stadion werden de snelwandelwedstrijden naast andere atletiekonderdelen ververwerkt. Anne van
Andel, Han Holtslag en Boetje Huliselan startten op de 5.000 m.
Anne won overtuigend bij de vrouwen in een tijd van 26:20,43 min. Anne had graag meer tegenstand
gewenst. Boetje Huliselan en Han Holtslag werden 1 en 2 bij de M60.
Tijden: Boetje 30:34,94 min en Han 30:44,82 min.
1 juni 2018 NK Masters snelwandelen 5.000 m baan. Gouda.
Goud voor Paul Jansen en Gerard Wildeman.
Een grote drukte op deze vrijdagavond bij het NK Masters waar ook DAKkers op andere dagen actief waren
op ander onderdelen.
Paul Jansen startte op zijn eerste NK Masters en het was direct raak. Met een hoge startsnelheid maakte
Paul duidelijk, dat hij voor goud ging bij de mannen 45. En dat lukte uitsteken. Zijn tijd: 25:12,16 min, goud en
clubrecord. Gerard Wildeman haalde net op tijd de start. Gerard moest vanwege de verkeersdrukte wel heel
lang in de auto zitten om aan de start te komen. Zijn tijd van 28:09,37 min. was wel goed voor de gouden
plak, maar de tijd kon Gerard niet bekoren. Boetje Huliselan en Han Holtslag waren 1 en 2 in resp. de tijd van
29:56,06 min en 30:12,52 min. Een derde plaats was er voor Harry Bijnen M65 met een tijd van 33:58,66 min.
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Paul Jansen Goud 5.000 m
snelwandelen M45

Gerard Wildeman. Goud 5.000 m
snelwandelen M55

Boetje Huliselan 1ste plaats 5.000
m snelwandelen M60. Han
Holtslag 2de plaats ontbreekt

Harry Bijnen 3de plaats 5.000 m
snelwandelen M65

de groep snelwandelaars Masters

de gouden kanjers Paul en
Gerard

21 juni 2018 avondwedstrijd DAK
DAK organiseert opnieuw in kader 50 jaar DAK 3000 m snelwandelen. Flitsende resultaten.
Anne van Andel, Paul Jansen, Han Holtslag, Yvonne Grootswagers,
Een goede deelname van de DAK snelwandelgroep en er werd uitstekend gesnelwandeld.
Paul Jansen, geïnspireerd door zijn recente 5 km resultaat, vertrok in een hoog tempo op de voet gevolgd
door Anne van Andel. De ronde tijden bleven gemiddeld onder de 2 minuten, dus dat beloofde een
uitstekende tijd voor beiden. De rest van het veld hield ook een hoog tempo vast.
Was nog de vraag blijft Paul Anne voor of niet op de streep. Met nog ruim 250 meter te gaan zette Anne aan
en vloog bijna Paul voorbij en ze hadden al een hoge snelheid. Dat was snelwandelen van topklasse. Anne
sloeg op dat laatste stuk nog een gat van ca 5 seconden, Eindtijd Anne van Andel.14:33,16 min, clubrecord,
Paul Jansen 14:38,98 min. Clubrecord M45. Direct hierachter zette Gerard Wildeman een constante wedstrijd
neer, maar de hoge temperatuur is niet Gerard’s favoriete omstandigheid. Tijd 16:23,45 min. Han Holtslag
M60 ging uitstekend mee in dit snelwandel-geweld met een tijd van 17:53,09 min ruim onder de 18 minuten
en een clubrecord M60. Martin Vos M45 zette stug door en ook zijn tijd resulteerde in een persoonlijk record
van 18:05,69 min. Yvonne Grootswagers V35 kwam dicht bij een PR met haar tijd van 20:07,43 min. Ad
Leermakers M65 liet de klok stoppen op 22:22,94 min.
23 juni 2018 NK snelwandelen 20 km mannen Tilburg.
Paul Jansen loopt een clubrecord op de 20 km.
De temperatuur bij de start was goed, maar na ca 1 uur ging de zon een woordje meespreken.
Op de 20 km startten Paul Jansen, Gerard Wildeman en Boetje Huliselan. Anne van Andel buiten
mededinging. Voor Paul was deze afstand zijn eerste keer in wedstrijdvorm. Enige onwennigheid was er wel.
Vooral hoe snel moet je beginnen is dan altijd een belangrijke vraag. Paul startte vlot en nam daarna snelheid
terug. Na ca 3 km voelde Paul zich goed in de wedstrijd en voerde hij langzaam de snelheid op, mede
geholpen door tegenstanders waar hij op in kon lopen en of aanhaken. Paul kon deze hogere snelheden
uitstekend aan en verblufte iedereen met een prachtige eindtijd van 1.48:56 uur( vergeleken met 10 maanden
geleden als prestatie loper was Paul nu 14 minuten sneller.)
Gerard Wildeman startte beheerst en hield de eerste 10 km zijn snelheid min of meer constant waarna
langzaam er per ronde wat tijd bij kwam. Zijn eindtijd 1.58,05 min was maar 10 sec boven zijn beste tijd.
Boetje Huliselan kreeg het halverwege moeilijk maar bleef doorgaan. De laatste kilometers kon Boetje zijn
snelheid stabiliseren. Eindtijd 2.11:28 uur slechts 2 minuten boven zijn beste tijd.
Anne van Andel hield de wedstrijd vlak tot ca 14 km waarna een klein dipje ontstond. De laatste paar
kilometers zette Anne weer aan en kwam daarmee op een eindtijd van 1:57:56 uur.
Op de bijnummers startte Han Holtslag op de 10 km en bouwde zijn snelheid goed op en eindigde in 1.02:27
uur en won daarmee deze afstanden clubrecord M60.
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Bart Grootswagers junior D startte met zijn moeder Yvonne op de 5 km. Bart startte in een vlak tempo wat hij
2 ronden volhoud en daarna zette Bart aan in de laatste ronde naar een clubrecord van 37:53 sec. Moeder
Yvonne kwam direct daarachter binnen.

Paul Jansen op weg naar een
clubrecord op de 20 km

Bart en Yvonne Grootswagers
tijdens hun 5 km snelwandelen

Anne van Andel finisht 20 km
snelwandelen

Gerard Wildeman na 20 km
snelwandelen

Han Holtslag na de finish van zijn
10 km snelwandelen

Boetje Huliselan over eindstreep
20 km snelwandelen

Han Holtslag 1ste plaats 10 km

snelwandelenAnne van Andel 1ste plaats op 20 km
snelwandelen voor vrouwen
Baanwedstrijd Best 7 juli 2018 zaterdag. Paul Jansen haalt opnieuw uit.
Deze snelwandelwedstrijd wordt gelijktijdig gehouden met de Kermismeerkampen in Best. De temperatuur
was hoog en snelwandelaars van onze snelwandelgroep startten op de 3 en de 5 km. Bart Grootswagers, jun
D startte op de 3 km met een tijd van 22:52,82 min iets boven zijn beste tijd. Vlak voor Bart eindigde zijn opa
Ad Leermakers in 22:52,82 min en was daarmee tevreden. Yvonne Grootswagers, ook op de 3 km, eindigde
in 20:31,50 min.
De 5 km werd een mooie wedstrijd met hoge snelheden door de toplopers. In dit spel was ook DAKker Paul
Jansen actief bij de mannen. Paul pas snelwandelaar sinds oktober 2017 trok de eerste rondjes op de baan
mee met de kopgroep en moest die toen langzaam laten gaan. Na deze razendsnelle start hield Paul min of
meer zijn snelheid constant met een strek eindschot de laatste 1,5 ronde. Eindtijd: 24:23,23 min en hij was
daarmee ruim 50 sec sneller dan een maand geleden in Gouda. Een uitzonderlijk goede prestatie Het ging
lekker zei Paul. Zijn tijd goed voor de 4de plaats. Anne van Andel startte op gepland tempo. Anne hield
ondanks de warmte het tempo er in en eindigde in 26:33,69 min op de eerste plaats bij de vrouwen. .
Han Holtslag en Boetje Huliselan, M65, bleven de gehele 5 km bij elkaar in de buurt. Boetje bleef het
grootste deel voor op Han, alleen de laatste paar ronden sloeg toch wel de vermoeidheid toe en de warmte
deed zijn bijdrage. Han Holtslag passeerde Boetje. Eindtijd Han Holslag 30:47,73 min en Boetje Huliselan
30:55,52 sec. Harry Bijnen kreeg op ¾ van de wedstrijd veel last van de warmte en moest snelheid inleveren.
Toch zette Harry door en eindigde in 35:17,72 min. Tevreden gezichten en bijzondere resultaten.
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