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VOORWOORD
De clubkampioenschappen zijn al weer twee maanden geleden. Toch een korte terugblik.
Het was een bijzondere dag met drie verenigingen, gezamenlijk de clubkampioenschappen met
toch voor elke vereniging de eigen clubkampioen. Een groot deel van de dag mooi weer, helaas
regende het het laatste uur en tijdens de BBQ. Het was een vol clubhuis tijdens de BBQ en de
huldiging van de kampioenen. Bord op schoot of in de hand: het liep gesmeerd. Gesprekken over
de clubkampioenschappen en het nog meer organiseren van evenementen zijn al gaande.
Terwijl we de succesvolle DAK DevilsTrail net achter de rug hebben, zijn de voorbereidingen voor
de Drunense Duinenloop al weer opgestart. Ondanks de vele evenementen die er elk weekend zijn,
lukt het met de Devils Trail nog steeds om rond de 800 deelnemers aan de start te krijgen. Het weer
was mooi. Door de lange, droge periode was het zand extra los. Het zorgde ervoor dat het een
zwaar parcours was. Toch waren er veel complimenten van de deelnemers over de goede
organisatie en het mooie parcours.
Op 3 november was er voor de Start to Runners de afsluitende 25-minutenloop. 25 minuten in eigen
tempo, wel hardlopen, kijken welke afstand er wordt afgelegd. Bij de start in september kunnen de
meeste Start to Runners zich niet voorstellen dat ze dan 6 weken later 25 minuten onafgebroken
kunnen lopen, maar het lukt. Theo van Baardwijk, Jan Haverhals en Peter Goedhart lukt het telkens
weer om ze hiervoor goed voor te bereiden.
De volgende stap is de 5 km bij de Nieuwkuijkse Stratenloop. Een groot aantal Start to Runners zijn
lid geworden van DAK. Welkom.
De renovatie van de atletiekbaan zal in 2019 worden uitgevoerd. De verwachting is dat dit in de
zomer zal gebeuren. De gemeente is druk doende de onderzoeken uit te voeren over wat er precies
moet gebeuren. Als de planning definitief is, zal dit worden gecommuniceerd. Tijdens de renovatie
zal er voor de trainingen op de baan worden uitgeweken. De eerste gesprekken hiervoor zijn al
gevoerd met ACW.
In het clubblad van juli jl. heeft een artikel gestaan over de herinrichting van het park. Inmiddels is er
vanuit de RABO-bank een toezegging dat we ondersteuning krijgen vanuit NOC*NSF. Hiervoor is
Sport Service Noord-Brabant (SSNB) gevraagd het eerst deel te begeleiden. Met een aantal
partijen die geïnteresseerd zijn wordt een toekomstvisie beschreven, waarna de partijen een
intentieverklaring tekenen om aan te tonen dat het serieus is. Partijen die al toezegging hebben
gedaan zijn: Stichting De Schroef, Gezondheidscentrum Drunen, gemeente Heusden en DAK.
Op het moment dat je dit leest, trek ik samen met Annie in een camper door Nieuw-Zeeland.
Gelukkig is ons huis in die periode bewoond. Eind december zijn we terug, kunnen we nog net met
de Oliebollenloop meedoen en fris het nieuwe jaar in gaan.
Rinus Krijger
Voorzitter DAK Drunen
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DROPPING
Op vrijdag 9 november werd weer de jaarlijkse dropping voor alle junioren georganiseerd. Voor mij
was dit de eerste keer dat ik hieraan mee mocht doen. Ik had er dan ook ontzettend veel zin in. We
werden door de organisatie in groepjes verdeeld. Ik zat in een groepje met Aiden, Anouk, Karlijn,
Marit, Elin, Eline en ikzelf (Elien). Met elk groepje liep er nog een oudere begeleider mee bij ons.
Dat was dat Rob. Toen werden we door ouders met de auto gedropt in Vlijmen bij ‘De Heygrave’.
Hier kregen we allemaal een plattegrond met vraagtekens. Daar moesten we dan naartoe lopen en
konden we dan vragen beantwoorden. Tijdens deze wandeling door Vlijmen moesten we wel op
onze hoede zijn, want we mochten niet getikt worden door de organisatie. Als we getikt werden
moesten we een ‘hunter’ munt inleveren. Eén keer schrok ik heel erg. Want ik had een auto niet
gezien en stond er ineens Rick, de trainer, naast me. De bedoeling was om zoveel mogelijk ‘hunter’
munten te verzamelen.
Toen we alle vragen in Vlijmen hadden opgelost begonnen we aan het tweede gedeelte van de
dropping. Elk groepje kreeg een pen mee en deze moesten we ruilen voor iets met zoveel mogelijk
waarde. We moesten nu naar Het Land Van Ooit. Onderweg daarnaar toe zijn we verschillende
cafés binnengelopen om de pen om te wisselen voor eerste keer een shotglaasje, daarna hebben
we deze weer geruild voor twee grote drinkglazen en daarna kregen een gratis iceteaglas,
onderweg nog een wasmand gevonden en deze hebben we kunnen omruilen voor een BBQ-set.
Wij hadden heel hard gelopen en waren dan ook heel snel bij Het Land Van Ooit aangekomen. Hier
kregen we wat te drinken en konden we weer door. Vanuit daar gingen we naar de Bosscheweg
voor een quiz van veertien vragen. Voor elk goed antwoord kregen we een letter. Hier konden we
ook weer extra munten verdienen. Wij hadden alle vragen goed en hierbij hadden we als oplossing
‘De Zaak van Geert’.
Dit was dan ook weer de volgende locatie waar we naar toe moesten (centrum van Drunen).
Langzaam kwamen we dichterbij huis. Hier vonden we de sleutel voor een schatkist en een
plattegrond waar we deze konden vinden. De schatkist was verstopt in het park bij ons eigen
clubgebouw. Ook hier waren vele oudere atleten aanwezig om ons de stuipen op het lijf te jagen.
Wij waren tussen elf uur en half twaalf terug en moesten nog wachten op de andere groepjes. Maar
hier konden we alvast de inhoud van de schatkist opeten: een heerlijke cake. Na afloop werden de
winnaars bekendgemaakt. We hadden met ons team de eerste prijs gewonnen. De prijs was een
zak spekjes.
Ik vond het erg leuk en wil de organisatie en alle
hulptroepen bedanken voor het organiseren en regelen
van deze dropping. Volgend jaar ben ik er weer bij!
Elien Smits
D1-Junior
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DE WANDELENDE TAK VAN DAK
Oudejaarswandeling op donderdag 27 december!
Omdat tweede kerstdag op woensdag valt, houdt Wilhelmien Muskens een dag later dan
gebruikelijk de oudejaarswandeling houden op donderdag 27 december.
We starten om 09:00 uur vanaf de parkeerplaats aan het Steegerf en wandelen dan naar De
Rustende Jager. Daar kunnen we van een kopje koffie te genieten.
Daarna gaan we weer richting de Steegerf.
Hier zijn we dan om ongeveer 11:30 uur weer terug.
Iedereen, dus ook je partner, is welkom
om mee te wandelen.
Tot donderdag 27 december!
Met vriendelijke groet,
Wandelcommissie DAK

Nieuwjaarswandeling op zaterdag 12 januari om 13:00 u.
voor het hele gezin

Traditioneel wordt op zaterdag 12 januari 2019 een nieuwjaarswandeling georganiseerd door de
wandelgroep van DAK. Aan deze wandeling mogen alle DAK-leden met hun familie deelnemen.
Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.
De start is om 13:00 uur vanaf de parkeerplaats bij Sportpark De Schroef.
We zullen eerst anderhalf uur wandelen, dan een kopje koffie nuttigen en dan weer anderhalf uur
terug naar het startpunt.
Hier verwachten we om ongeveer 16:30 uur voor zonsondergang weer terug te zijn.
We hopen dat jullie allemaal gezellig meewandelen!
Tot zaterdag 12 januari.
Met vriendelijke wandelgroet,
Wandelcommissie DAK
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TRAINING IN DE OISTERWIJKSE BOSSEN
Zaterdagochtend 10 november ging ik om 08.20 uur naar de parkeerplaats van DAK. Een paar
snelle lopers en loopsters stonden er al. Oeps. Ik had eigenlijk op wat DAK-kers van mijn eigen
niveau gehoopt.
Gelukkig, tien minuten later waren er 32 mensen, waarvan verschillende van mijn kaliber. De auto’s
werden volgeladen en op naar Oisterwijk. Willian Smits had een mooie route uitgezet van 12
kilometer. Voor degenen zoals ik, die dat iets te lang vonden, een kortere route van 9 kilometer.
De route liep afwisselend langs vennetjes en door het bos. En overal waar je keek, zag je die
prachtige herfstkleuren. Genieten! Na afloop met z’n allen nog even rekken en daarna gezellig een
kopje koffie drinken en wat nakletsen.
Kortom, een hele gezellige ochtend en een fijne training. Volgende keer ben ik weer van de partij.
Willian, hartstikke bedankt voor de organisatie.
Joke van Gool
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DRUNENSE DUINENCROSS
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De commissie Drunense Duinenloop is weer begonnen met de voorbereidingen van de 38e
Drunense Duinenloop die op zondag 17 maart 2019 plaatsvindt.
Mede door uw onmisbare hulp zijn de vorige edities zeer succesvol verlopen.
Inschrijven als vrijwilliger / verkeersregelaar
Ook voor de 38e DDL 2019 willen wij dringend een beroep op u
doen om u nu in te schrijven als vrijwilliger of als verkeersregelaar.
Wij vragen u om het nu te doen, zodat wij als organisatie dan
voldoende tijd hebben om de verkeersregelaars tijdig aan te
kunnen stellen en om alle andere taken tijdig in te kunnen vullen.
U kunt de vrijwilligerstaken via de onderstaande link bekijken.
Niet alleen op de dag zelf, 17 maart 2019, maar op tal van andere
momenten hebben we uw hulp hard nodig.
Kunt u aangeven wanneer en voor welke taak u beschikbaar bent?
Wanneer u het wilt mag u meerdere taken aangeven.
Als u voor dezelfde ta(a)k(en) kiest als bij de vorige editie dan
maakt u het de organisatie makkelijk.
Doe ons een groot plezier, schrijf u nu in via dit formulier.
Alvast bedankt,
COMMISSIE DRUNENSE DUINENLOOP
Vrijwilligers / Verkeersregelaars
Met vriendelijke groet,
Yvette Mertens, Marc de Bruin & Henk Nieuwenhuis
E-mail: vrijwilligers-ddl@dakdrunen.nl
Meld je aan voor verkeersregelaar / vrijwilliger >>
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
Schoolatletiekdag voor de eerste klassers van het d‘Oultremontcollege
Voor het derde jaar op rij werd op woensdag 10 oktober deze atletiekdag georganiseerd in
samenwerking tussen DAK en het d‘Oultremontcollege. En ook dit jaar was het een groot succes.
Het was een zonovergoten dag en dat hielp enorm bij de sfeer van deze dag. Een ontspannen
sfeer, waarin de leerlingen uitstekende prestaties leverden op de onderdelen 60 m sprint, 60 m
horden, verspringen, stap-stap-sprong, hoogspringen, kogelstoten, fluitbalwerpen en de 400m als
langere afstand.
De dag werd mogelijk door ondersteuning van de leraren L.O., stagiaires, leerling-mentoren,
mentoren en ouders. DAK droeg daaraan bij met zestien juryleden bij de onderdelen, die vaak
dubbel werden uitgevoerd. Nogmaals dank hiervoor. Verder was de baan weer prima in orde. Mede
dankzij de voorbereidende werkzaamheden van de baanploeg. Complimenten daarvoor.
Ook steun en medewerking van enkele ouderejaars DAK-leerlingen, Sanne Pulles, Tijn van der
Heijden en Hanneke de Gouw, die het veld ’s morgens inrichtten en later op de dag jureerden en
meehielpen de boel op het eind op te ruimen.
Ook een woord van dank aan Geert de Gouw, oud-leerling d’Oultremontcollege, die ’s morgen zo
vriendelijk was mee te helpen bij het opbouwen. Nogmaals: prima gedaan, jongens en meisjes. Alle
helpers: zonder jullie ondersteuning konden we deze dag niet tot een goed einde brengen. Een
mooie promotie van onze vereniging. Eenieder nogmaals bedankt. De verzorging door de school
was ook dit jaar uitstekend.
Opmerkelijk was het gouden idee van Arna Seijkens bij het hoogspringen. Het aanloopvlak voor de
mat was glad vanwege alg en vocht, omdat dat deel van de aanloop in de schaduw bleef. Haar tip:
zand erop en licht bezemen. En ja, je zag de ondergrond droog worden en stroef waarmee het
tijdschema werd gered. Bedankt Arna voor je gouden idee.
De prestaties liepen nogal uiteen. Opmerkelijk was het hoogspringen bij de meisjes. Bij toeval liep
ik langs het hoogspringen en zag een meisje een mooie latpassage uitvoeren. Bleek Nynke Verweij
te zijn en zij sprong net over 1,20 m haar beste hoogte op dat moment. Nynke had de smaak te
pakken en aangemoedigd door alle kinderen sprong Nynke een opmerkelijk persoonlijk record van
1,30 m. Een reclame voor de atletiek en hoogspringen in het bijzonder.
Meerdere leerlingen kregen het advies eens bij de training te komen kijken en mee te doen.
De dag werd afgesloten met de klasse-estafette met een spannend verloop. Voor alle prestaties
werden punten toegekend en uiteindelijk bleek klas DV1B de meeste punten te hebben. De
leerlingen krijgen allemaal een diploma met daarop hun persoonlijke prestatie en een informatieblad
over atletiek bij onze vereniging.
Een mooie atletiekdag en met een lekker ijsje ging iedereen naar huis.
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SNELWANDELEN
Sprint driekamp Hilversum 22 september 2018
Dit jaar was deze jaarlijkse snelwandelwedstrijd te gast bij in Hilversum op de atletiekbaan van
GAC. Op het programma stonden de 3000m, de 1000 m en de 1500 m.
Aan de start stonden Anne van Andel, Paul Jansen, Han Holtslag en Boetje Huliselan. Verder
waren er snelwandelaars uit Slowakije, België, Duitsland, Ierland. Ook stond een absolute toploper
aan de start de Slowaak Miroslav Úradnik, deelnemer EK 20 km in Berlijn dit jaar. En de
Nederlander Rick Liesting, die kort daarvoor wereldkampioen was geworden op de 20 km
snelwandelen M40.
Op de 3000 m ging de groep mannen en vrouwen razendsnel van start en het was belangrijk om vrij
vlot het gewenste tempo te kiezen. Anders is 3 km wel lang.
Anne van Andel deed dit prima en volgde enige tijd de Ierse topper Kate Veale. Daardoor liep Anne
een prima tijd van 15:12,46 min.
Paul Jansen M45 ging ook met het snelle veld mee en koos vervolgens het juiste tempo, waardoor
Paul de laatste paar ronden nog aan kon zetten naar een tijd van 14:19,18 min. Een clubrecord,
waarmee Paul zich heeft genesteld in de top van de Nederlandse snelwandelwereld.
Han Holtslag M60 startte ook snel en leverde langzaam snelheid in, maar kon de laatste paar
ronden toch nog aanzetten naar een tijd van 17:43,50 min. Ook een clubrecord M60.
Boetje Huliselan liep een vlakke wedstrijd met een versnelling in het tweede deel, naar een tijd van
18:28,12 min.
De volgende afstand was de 1000 m inderdaad een lange sprint snelwandelen en technisch dus
lastig om correct te blijven snelwandelen.
Paul Jansen en Anne van Andel gingen in het begin mee met de kopgroep en kozen langzaam hun
eigen tempo. Zo realiseerde Anne de fraaie tijd van 4:41,05 min en Paul Jansen een tijd van
4:34,69 min, een clubrecord. Han Holtslag spoedde zich naar een tijd van 5:44,23min en Boetje
Huliselan noteerde 5:59,91 min.
Na de pauze de 1500 m. Een lastige en niet gangbare afstand en de atleten waren al wat moe.
Anne van Andel had een zeer sterke laatste ronde om haar naaste belager voor te blijven, wat
lukte. Eindtijd: 7:27,71 min.
Han Holtslag liep een vlakke wedstrijd met een sterke versnelling de laatste 300 m, eindtijd 8:52,28
min en clubrecord M60.
Boetje Huliselan met eindtijd: 9:10,19 min.
Paul Jansen begon snel en moest onderweg toch snelheid inleveren. Met de eindstreep in zicht had
Paul toch nog een versnelling. eind tijd van 7:27,71 min
Een succesvolle en mooie snelwandeldag.
Clubkampioenschappen op de baan 1 oktober 2018
Op de dag van de clubdagen waren de snelwandelaars verhinderd en is een ander moment
gekozen om de clubkampioenen te kunnen huldigen. Dit werd 1 oktober op de baan.
Er werd 3.000 m gesnelwandeld en de uitslag is:
Mannen:

1. Paul Jansen 14:32,6min,
2. Dirk-Jan Nieuwenhuizen 14:43,4 min,
3. Martin Vos 17:43,4 min.

Vrouwen:

1. Ann van Andel 14:36,8 min,
2. Yvonne Grootswagers 20:01,8 min
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NK 10 km 50 km Tilburg 7 oktober 2018
Bij deze wedstrijd staan de titels op het spel bij de 50 km op de weg voor mannen en de 10 km voor
de vrouwen.
Bij de vrouwen stonden aan de start de DAK-vrouwen Anne van Andel en Yvonne Grootswagers.
Anne van Andel was favoriet en zij maakte dit vanaf de start direct duidelijk door tempo te maken.
Afgetekend kwam Anne na 56:23 min over de streep, goed voor de gouden plak.
Tijdens de wedstrijd waren de plaatsen 2 en 3 voortdurend vlak bij elkaar, waaronder Yvonne
Grootswagers. Uiteindelijk werd het verschil in de laatste ronde gemaakt en behaald Yvonne brons
met 1.10:21 uur. Een mooi podium. Anne en Yvonne gefeliciteerd.
Op de 50 km was Gerard Wildeman gestart. Tijdens een 50 km kan van alles gebeuren en dat
gebeurde ook nu weer. Blessures en onreglementair snelwandelen zorgde ervoor, dat Gerard
plotseling op de derde plaats lag. Om verrassingen te voorkomen moest Gerard voortdurend bij de
pinken blijven, ondanks een opkomende lichte verkoudheid. Hij bleef de man op de vierde plaats
uiteindelijk royaal voor en een bronzen plak was zijn deel met 5.34:42 uur. Ook hier een fraai
podium. Gerard gefeliciteerd.
Op de bijnummers ook een goede DAK-bezetting.
6 uur prestatie door Martin Vos. Na 6 uur legde Martin een afstand af van 46.862 m.
Op de 10 km startte Paul Jansen en liep naar een nieuw persoonlijk record en tevens een
clubrecord M45. In 52: 43 min. Deze afstand heeft Paul nog niet zo vaak gelopen en was dus blij
met zijn nieuwe tijd. Op de 5 km stonden Han Holtslag en Harry Bijnen aan de start. Han kwam als
eerste binnen op deze afstand en liep naar een scherpe tijd van 30:09 min, vlak boven zijn beste
tijd. Harry Bijnen passeerde de streep na 33:47 min. Onze junior D, Bart Grootswagers, liep een
sterke 3 km en met 21:48 min liep Bart een nieuw clubrecord JJD.
Een fraaie dag met mooie prestaties

Podium NK 10 km vrouwen snelwandelen. Anne van Andel goud en
Yvonne Grootswagers brons tijdens het Wilhelmus.

Podium NK 50 km mannen
snelwandelen. Gerard
Wildeman brons tijdens het
spelen van het Wilhelmus.
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NK snelwandelen 10 km vrouwen en 50 km mannen met alle
medaillewinnaars.

Anne van Andel in actie tijdens
haar 10 km bij het NK
snelwandelen vrouwen.

Gerard Wildeman onderweg tijdens zijn NK 50 km mannen.

Yvonne Grootswagers
onderweg naar brons bij NK 10
km vrouwen snelwandelen

Martin Vos over de streep na 6 uren snelwandelen. Moe maar voldaan

Paul Jansen op de 10 km. Paul
zet zijn petje af
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Han Holtslag als eerste over de streeppop de 5 km snelwandelen.
Bijnummer NK snelwandelen

Medaillewinnaressen clubkampioenschappen snelwandelen. Anne van
Andel rechts, goud en Yvonne Grootswagers links, zilver

Bart Grootswagers, junior D
eerste op de 3 km, bijnummers
NK snewlandelen

De medaillewinnaars
clubkampioenschappen
snelwandelen: Paul Jansen,
midden goud - Dirk-Jan
Nieuwenhuizen, rechts zilver
- Martin Vos, links brons

Omrekenwedstrijd Naaldwijk 21 oktober 2018.
In kader van 90-jarig bestaan van RWV uit Rotterdam werden deze omrekenwedstrijden gehouden.
Men kon 1, 3 en 5 km snelwandelen. Op de 5 km werden de prestaties gewogen op basis van man
of vrouw en op basis van leeftijd. Hier rolde dan een uiteindelijke rangschikking uit.
De gelopen tijden werden wel geregistreerd voor de aftands uitslag. Paul Jansen en Han Holtslag
waren hier van de partij. Paul liep een sterke 5 km in 24:07,4 min een clubrecord. Zijn tussentijden
op de 3 en 1 km waren eveneens een clubrecord en wel: 1 km 4:32,1 min en de 3 km in 14:17,1
min. Een vruchtbare middag. Han Holtslag snelwandelde naar een eindtijd van 29:57,8 min net
boven zijn snelste tijd. Op de 1 km tussentijd 6:01,1 min en op de 3 km 17:52,6 min.
Winterserie 4 november 2018
Deze bekende wedstrijden vormen het begin van het winterseizoen. Paul Jansen stond aan de start
van de 10 km en bleek weinig tegenstand te hebben. Paul snelwandelt nu een jaar en loopt
inmiddels vooraan met de top van de Nederlandse snelwandelwereld bij de mannen.
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Deze wedstrijd won Paul met weinig tegenstand in 49:45 min voor het eerst onder de 50 min.
Op de 5 km startten Harry Bijnen (M65),Yvonne Grootswagers (V40) en Ad Leerkamers (M65).
Harry finishte na 32:46 min en was hiermee tevreden , Yvonne kwam na 34:41 min binnen en Ad na
37:17 min.
De 3 km was het terrein van Han Holtslag en als eerste kwam Han in 17:216 min over de streep
een clubrecord M60.
Op de 1 km was Bart Grootswagers van de partij en 6:55 min liet Bart de klokken stoppen.
Erfurt indoor 17 november 2018.
Han Holtslag en Paul Jansen waren naar Erfurt in Duitsland afgereisd voor een 3 km binnen in de
hal. Voor Paul de eerste keer op een indoor baan van 200m. Hier is inhalen lastig en in de bochten
loopt de baan schuin omhoog. Zeer snelle Duitse toplopers stonden hier aan de start maar Paul
ging er de eerste ronde als een haas vandoor, maar kreeg hier later toch wel wat last van.
Uiteindelijk werd zijn tijd 13:59,9 min een clubrecord en voor het eerst onder de 14 minuten. Een
prima prestatie. Han Holtslag is inmiddels bekend met deze indoor banen en kon zich daar goed op
aanpassen. Zijn eindtijd 17:40 min een clubrecord 3000m indoor. M60.
Een verre reis met resultaat.
Winterserie Rotterdam 18 november 2018.
Een stralende zon en gelukkig geen gladde paden in Rotterdam. Martin Vos startte op de 10 km en
begon zeer voortvarend. Een startsnelheid die wel erg snel was. Martin nam daarom gas terug en
kon daarna het tempo vasthouden. Eindtijd 1.03:52 uur, waar Martin in het begin van dit
winterseizoen tevreden mee is.
Op de 5 km Harry Bijnen, Yvonne Grootswagers en Ad Leermakers. Harrie Bijnen knabbelde weer
enkele seconden af van zijn tijd van 14 dagen geleden. Nu 32:42 min. Yvonne finishte in 34:54 min
en Ad Leermakers in 37:33 min.
Bart Grootswagers startte deze keer op de 3 km en had een vlotte start en een prachtige laatste
ronde wat hem en tijd opleverde van 21:14 min een clubrecord Jongens Junioren D.
Een gezellige snelwandelochtend.
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