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VOORWOORD
Het belangrijkste punt voor de komende periode zal de renovatie van onze atletiekbaan zijn. De
planning is dat dit deze zomer gaat gebeuren; verderop in het clubblad vind je een artikel over het
proces van de renovatie.
Bij de aanleg van het plan Dillenburg is rekening gehouden met de afsluiting van de Prins
Hendrikstraat, de weg die direct voor het sportpark loopt. De rotonde vlakbij de Aldi is hiervoor al
aangelegd, zodat het verkeer daarover Drunen in kan. De Prins Hendrikstraat blijft als fietspad
open. Er wordt nu een voorlopige afsluiting gemaakt. Verwacht wordt dat de definitieve afsluiting
met herzien fietspad in september wordt gerealiseerd.
Om het sportpark te bereiken met gemotoriseerd verkeer wordt je dus omgeleid.
Afsluiting Prins Hendrikstraat

De Algemene Ledenvergadering 2019 was op 27 februari. Ca 40 aanwezigen: elk jaar ongeveer
hetzelfde aantal en bijna altijd dezelfde leden. Het verslag van de ALV wordt gepubliceerd op de
website. Een van de belangrijkste punten blijft de inzet van vrijwilligers voor taken die binnen de
vereniging uitgevoerd moeten worden, zowel in het bestuur als in de diverse commissies. We
blijven hopen dat er leden zijn die zich aan zullen melden.
De contributie wordt verhoogd conform het prijsindexcijfer, 1,7% met een beetje afronding om op
mooie bedragen uit te komen.
De Drunense Duinenloop is alweer op 17 maart. Als je niet meeloopt en je hebt nog wat tijd over,
meld je dan aan als vrijwilliger is een mooi beleving om eraan mee te doen.
De Multifunctionele Sportomgeving, in juli 2018 heeft er een artikel over in het clubblad gestaan er
staat een artikel in het clubblad wat de status nu is. Er is een toezegging van de gemeente
Heusden dat het college van burgemeester en wethouders op 11 maart naar het sportpark om meer
informatie te krijgen over het plan.
Rinus Krijger
Voorzitter DAK Drunen
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DRUNENSE DUINENLOOP

Beste Drunense Duinenloper,
Waarschijnlijk heb je als deelnemer aan de 38e
editie van de Drunense Duinenloop al heel wat
kilometers in de benen. Vele kilometers die je
genietend van buitenlucht en natuur hebt
afgelegd. Ook tijdens deze Drunense Duinenloop
kun je genieten van het natuurschoon dat de
gemeente Heusden te bieden heeft.
Maar niet alleen jij als deelnemer van de
Drunense Duinenloop hebt al veel tijd en energie
in je voorbereiding gestoken. De organisatie heeft
er zeker ook al heel wat uurtjes op zitten. Onze
complimenten en bewondering voor deze
vereniging die al voor de 38e keer dit sportieve evenement tot een succes weet te maken.
Voor een vereniging is de inzet van vrijwilligers heel belangrijk. Het is niet alleen dromen
over een geslaagd evenement maar het is vooral ook doen!
Natuurlijk begrijpen we dat fanatieke hardlopers er niet altijd bij stilstaan wat er achter de
schermen allemaal geregeld moet worden. Dat hoeft ook niet, want de hardlopers hebben
andere doelen, zij moeten presteren en een snelle tijd neerzetten. Behalve de persoonlijke
conditie zijn de wedstrijd- en weersomstandigheden daarvoor belangrijke voorwaarden.
Op de weersomstandigheden heeft - gelukkig - niemand invloed maar de
wedstrijdomstandigheden zijn bij de Drunense atletiekvereniging DAK in zeer goede
handen.
Ik wens organisatie, deelnemers en toeschouwers veel plezier.
Willemijn van Hees
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De commissie is klaar voor 38e editie
De commissie is klaar voor 38e editie van de Drunense Duinenloop. Vele uren van vergaderen en
voorbereiden zijn eraan vooraf gegaan. Het Raadhuisplein zal weer volledig omgebouwd worden tot
start- en finishlocatie. En dit voor de 10e keer.
Inmiddels hebben zowel wedstrijdlopers als recreanten uit binnenland en buitenland , jong en oud
zich vooraf ingeschreven voor de verschillende loopafstanden.
Wederom komt het Jogging & Marathon Team Mol met 50 mensen in eigen touringcar naar Drunen.
Volgens Richard Peeters is de Drunense Duinenloop “de mooiste halve marathon “die hij kent.
En deze gepensioneerde hardloper kent er velen.
Als je nog wilt deelnemen kan dat nog steeds. Online maar ook op de dag zelf.
De uitvalsbasis is dit jaar de nieuwe Voorste Venne. Dit geheel verbouwd culturele centrum biedt
zoveel ruimte dat het voor de organisatie makkelijk is om alles goed in te richten.
Het is hartverwarmend dat veel vrijwilligers weer mee werken om dit evenement te doen slagen.
Zonder hen geen Drunense Duinenloop.
Onontbeerlijk zijn natuurlijk onze trouwe commerciële partners. Vele jaren ondersteunen ze dit
evenement. Daarnaast zijn er en paar nieuwe partners. Jumbo Drunen heeft de overeenkomst van
EMTÉ overgenomen en zorgt weer voor de benodigdheden van de lunchpakketten voor onze
vrijwilligers.
Daarnaast heeft Hercuton in Nieuwkuijk ons de gelegenheid gegeven om de Drunense Duinenloop
op het LED-scherm te tonen . Zo is de Drunense Duinenloop wekenlang zichtbaar als je op de A59
rijdt.
Commercieel partner Hydro (voorheen Alcoa/Sapa) heeft zich voor het tweede jaar aangemeld als
partner en haar naam verbonden aan de KIDSrun. Dit zal zichtbaar zijn op de startlocatie van de
KIDSrun en aan de finish voor de Kids. Deze krijgen namens Hydro een kleine attentie.
De startboog van de halve marathon is herkenbaar en verbonden aan Odorex, onze Stersponsor,
die van de 4,5 en 10 km aan Software Society.
Dit jaar zal de prijsuitreiking van de KIDSrun, 4,5 en 10 km door wethouder sport Kees van
Bokhoven gedaan worden. Burgemeester Willemijn van Hees gaat de prijzen uitreiking van de
halve marathon wedstrijd in De Voorste Venne.
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ONZE COMMERCIELE PARTNERS
Namens de Commissie DDL: hartelijk bedankt
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Goede Doel
Zoals vermeld in het vorige clubblad is dit jaar gekozen voor
stichting Leergeld Heusden.
Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen niet aan de zijlijn
hoeven te staan. Deze kunnen beroep doen op de stichting
voor financiële ondersteuning in natura voor deelname aan
culturele, educatieve en sportieve activiteiten.
In samenwerking met Stichting de Schroef en Stichting Scala
scholen is er aandacht gegeven dat “alle kinderen kunnen
deelnemen aan de KIDSrun. Zelfs inschrijven via Sjors Sportief is mogelijk.
Het is de organisatie gelukt om Sjors zelf naar Drunen te halen. Hij zal voor, tijdens en na de
KIDsruns aanwezig zijn. Leuke gelegenheid voor de Kids van DAK maar ook niet-leden om met
Sjors op de foto te gaan .
DUS KOM MET Z’N ALLEN EEN LEKKER RONDJE RENNEN EN WIN DE UNIEKE
DRUNENSEDUINENMEDAILLE. LEKKER SPORTIEF 




Natuurlijk zijn we heel blij met al onze vrijwilligers. Maar handjes zijn er nooit genoeg. Lijkt het je
leuk om de DDL van dichtbij eens mee te maken? Meld je dan aan of kom gewoon 17 maart naar
het Raadhuisplein. We beginnen om 08:00 uur met de opbouw en om 16:00 ruimen we alles weer
op.
Meld je aan via: aanmelden vrijwilligers
Of bel even met Marc de Bruin tel 06 532 158 69
Graag tot ziens op 17 maart op het Raadhuisplein.
Commissie Drunense Duinenloop
Harrie Niessen
PR-marketing DDL
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RENOVATIE ATLETIEKBAAN
Zoals wellicht in de wandelgangen al vernomen gaat onze atletiekbaan gerenoveerd worden. Ik wil
jullie graag meenemen in de aanloop naar de renovatie en hoe de renovatie er uit gaat zien. V.w.b.
de baantrainingen tijdens de renovatie (waarschijnlijk start eind mei) zal nog nader bericht worden
vanuit het bestuur.
Onze atletiekbaan is in 2002 aangelegd. Destijds was al aangegeven dat de toplaag van onze baan
zo’n 15 jaar mee zou gaan. De laatste jaren kunnen we merken dat de toplaag wat op zijn eind
begint te raken. De baan wordt steeds gladder bij nat weer en ook begint de baan steeds harder te
worden. De keuring door de Atletiekunie in 2017 heeft dit ook onderschreven. Een aanvullende
keuring leverde op dat de hardheid van de baan nog net boven de reglementaire ondergrens ligt,
maar toch als vrij hard wordt beoordeeld. Een gladde en te harde baan kan leiden tot blessures.
Begin 2018 zijn Steef Molema (bestuurslid accommodatiezaken), Jan van Bladel
(onderhoudsploeg) en ondergetekende daarom in overleg gegaan met de gemeente over een
renovatie. Dit heeft na verschillende overleggen met de gemeente en het door hen ingehuurde
adviesbureau geleid tot het voorstel dat inmiddels aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Heusden is voorgelegd en hun goedkeuring heeft gekregen. Het vervolg is dat de
aanbesteding kan starten en dat het voorstel door kan naar de gemeenteraad voor goedkeuring.
Voor renovatie waren er bij aanvang van het traject drie opties:
1. Renovatie van de asfaltfundering en toplaag
2. Renovatie van enkel de toplaag
3. Retopping van de toplaag (nieuw laagje kunststof op de huidige kunststof)
Vanuit de metingen (boringen op verschillende plekken op de baan) en hardheidmetingen is naar
voren gekomen dat de asfaltfundering nog prima is en de hardheid van de baan weliswaar tegen de
ondergrens aan zit, maar nog net voldoende is. Dit heeft ertoe geleid dat volstaan kan worden met
optie 3, retopping van de toplaag.
In het aanlooptraject zijn vanuit DAK een aantal wensen ingebracht. O.a. hadden we graag gezien
dat het hoogspringsegment uitgebreid zou worden van een
kwartcirkel (zoals er nu ligt) naar een halve cirkel (in de gehele
bocht). Echter heeft de gemeente aangegeven dat er door de
jaren heen gereserveerd is voor renovatie voor hetgeen er ligt.
M.a.w. er is niet genoeg budget om dit te realiseren. En gezien
het kostenplaatje dat hiermee samenhangt is dit ook niet door
DAK zelf te bekostigen.
Een aantal wensen wordt wel meegenomen. Zo komen er rond
de verspringbakken zandvangers zodat het zand minder snel op
de baan zal komen en verloren gaat. Daarnaast komt er voor
hinkstapspringen een 7-meterafzetbalk (naast de reeds
aanwezige 9-, 11- en 13-meterafzetbalken). Ook zal de
speerwerpaanloop wat verlengd worden (richting middenterrein)
om zo te voldoen aan het huidige reglement.
En de meest in het oog springende aanpassing zal zijn dat de
kleine kogelstootsector zal verdwijnen en dat de grote
kogelstootsector verlengd en uitgebreid zal worden voor
klassikaal kogelstoten. Deze komt er dan zo uit te zien.
De doorlooptijd van de renovatie zal naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 10 weken in beslag
nemen. Zoals aangegeven kan er in die periode niet getraind worden op de baan. Inmiddels zijn er
afspraken gemaakt met AC Waalwijk om daar onze baantrainingen te kunnen houden. Vanuit het
bestuur zal hierover nog nadere communicatie plaats gaan vinden.
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, stel je vraag dan gerust aan
Steef Molema, Rinus Krijger of ondergetekende.
Koen van Nieuwburg
Lid accommodatiecommissie DAK
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TOEKOMSTVISIE MULTIFUNCTIONEEL SPORTPARK DE SCHROEF
In juli 2018 heeft er een artikel in het clubblad gestaan over de Multifunctionele Sportomgeving. Het
heeft even geduurd, maar het heeft zeker niet stilgestaan.
Wat is de ambitie:

In de tussenliggende periode is er ondersteuning geweest van Sport Service Noord Brabant. Zij
worden door de Rabobank bekostigd. Er is in het door Stichting de Schroef georganiseerde
Sportcafé een presentatie gegeven. Er was veel belangstelling, maar met alleen belangstelling
bereik je niets.
Er is een document opgesteld waarin de toekomstvisie staat beschreven. Dit document is door een
aantal verenigingen en organisaties als intentieverklaring ondertekend. Hiermee geven zij aan dat
ze positief achter het plan staan en bereid zijn mee te werken aan de uitvoering. De partijen die de
intentieverklaring hebben ondertekend zijn:
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Door de gemeente is een omgevingsanalyse aangeleverd, welke verenigingen/organisaties in de
omgeving van het sportpark zouden mogelijk interesse hebben om hier aan mee te werken. De
eerste verenigingen zijn al benaderd. De intentieverklaring toont bij de gemeente aan dat er
draagvlak is voor het plan.
De gemeente heeft al verdere interesse getoond, er zijn al een aantal gesprekken gevoerd met een
projectleider van de gemeente. Er is een toezegging dat het college van burgemeester en
wethouders op 11 maart naar het sportpark De Schroef komt om meer informatie over het plan te
krijgen.
Wordt zeker vervolgd.
Rinus Krijger,
Voorzitter DAK Drunen

DE WANDELENDE TAK VAN DAK
Overgang van het Winter ---- Zomerseizoen
Op woensdag 27 maart is de laatste wandeling
van het winterseizoen door Drunen en omgeving.
We gaan dan ’s avonds na de training met z’n
allen een bakje koffie drinken in het clubhuis. Ook
de wandelaars van de woensdagochtend zijn
hierbij hartelijk welkom.
Vanaf woensdag 3 april is de start weer bij de
Steegerf en gaan we heerlijk wandelen in bossen
en duinen.

Voor in de agenda

Op zaterdag 11 mei organiseert de wandelgroep een lentewandeltocht.

Meer informatie volgt in het volgende clubblad.

Met vriendelijke wandelgroet,
Wandelcommissie DAK
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DAK DRUNENSE DUINEN TRAIL
Het nieuwe logo van de Drunense Duinen Trail.

In herfstkleuren, duinen met helmgras en een
salamander die in het gebied voorkomen. en op de
achtergrond de duintoppen met de topjes van de
bomen

DAK heeft 5 jaar met een partner de Trail in de Drunense Duinen georganiseerd.
Vanaf 2019 gaan we dit met een andere partner doen.
Vanaf nu is Cairn Adventures onze partner. Op 18 februari is de overeenkomst getekend met Robin
Kinsbergen, eigenaar van Cairn en Rinus Krijger, voorzitter DAK.
Cairn Adventures organiseert diverse trails in Nederland dit zijn:
• Salomon Vuurtoren Trail op Ameland
• Groot Boeschoten Trail
• Veluwezoom Trail
• Hoge Veluwe Trail
• Posbank Trail
• Graef Castricum Trail
En daar komt nu de Drunense Duinen Trail bij.
Door bij een partner aan te sluiten die bekend is met trailrunnen en meerdere trails organiseert
verwachten dat we voor de Drunense Duinen Trail een kwalitatief goed evenement kunnen blijven
organiseren dat de deelnemers zal aanspreken.
Meer informatie over Cairn Adventures: https://cairnadventures.nl/trails/
De inschrijving gaat begin maart open. Meer informatie over de trail volgt.
De DAK-commissie Drunense Duinen Trail gaat weer vol enthousiasme aan de organisatie
beginnen.
DAK-leden krijgen tot 1 april € 2,00 korting op het inschrijfgeld.
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GROTE CLUBACTIE 2018
Ook dit jaar deed onze vereniging DAK Drunen weer mee met de Grote Clubactie.
De Grote Clubactie is een loterij met leuke prijzen. Daarnaast kan DAK de clubkas wat spekken,
wat weer ten goede komt aan onze leden.
Een lot van de Grote Clubactie kostte € 3,00 waarvan € 2,40 rechtstreeks naar de club gaat. Bijna
alle pupillen en D-junioren hebben loten verkocht. Daarnaast zijn er ook online loten gekocht door
onze eigen leden.
Onze jeugdige leden gingen door weer en wind op pad met hun lotenboekje, waarbij de één wat
meer loten verkocht dan de ander. Maar natuurlijk zijn wij blij met ieder verkocht lot.
De beste verkoper van DAK Drunen?
Voor de drie beste verkopers waren er cadeaubonnen van € 20,00 , € 15,00 en € 10,00.
Thijs van Loon heeft dit jaar de meeste loten verkocht; wel 55 stuks! Hiervoor heeft hij een
cadeaubon van Intertoys ontvangen van € 20,00. Daar mag hij zelf iets leuks voor uit gaan zoeken!

De cadeaubon van € 15,00 is naar Merijn Verdijk gegaan, want hij had maar liefst 37 loten
verkocht.
Er waren twee kinderen die ieder 30 loten hebben verkocht. Dit waren Sam van Nieuwburg en Puk
de Laat. Zij hebben ieder een cadeaubon van € 10,00 ontvangen.
De kinderen die 20 of meer loten verkocht hebben kregen allen een spel met een versnapering
erbij.
Alle kinderen die tussen de 10 en 20 loten verkochten hebben een zak met lekkere lolly’s
ontvangen.
Hartelijk dank aan alle lotenverkopers voor de genomen
moeite!
Het is de bedoeling om de opbrengst aan een activiteit
voor jullie te gaan besteden.
Als je daarvoor goede ideeën hebt, dan horen we het
graag.
Nogmaals hartelijk, Jeugdbestuur van DAK Drunen.
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FEESTAVOND MET HET THEMA “CARNAVAL”
bij DAK Drunen voor Mini’s en Pupillen

Op vrijdagavond 22 februari heeft de NAC er weer voor gezorgd dat het clubhuis op z’n kop stond.
Er waren 37 mini’s en pupillen aan het hossen tijdens de Carnavalfeestavond. Iedereen was
verkleed, waardoor de atleten bijna niet meer te herkennen waren. Zo liepen er verschillende
Disneyfiguren, stripfiguren, cowboys en prinsessen rond, maar ook hele enge spoken. De 5 trainers
en 2 oud trainers, die aanwezig waren, hielpen mee met de verschillende spelletjes. Zij waren allen
als piraat verkleed.
Met de hele groep werd er o.a. een grote stoelendans gedaan op carnavalsmuziek. Verder gingen
de pupillen in groepjes proberen een bierviltje door te geven. Niet zomaar met de handen, NEE,
met een wasknijper in je mond zonder je handen te gebruiken.
Als afsluiter kregen alle kinderen een ballon aan hun been geknoopt en mochten ze bij elkaar de
ballonnen kapot gaan trappen.
Tussen het hossen en spelen door konden de kinderen aan de bar wat te drinken krijgen met
snoepjes en een zakje chips.
Na 1,5 uur hadden alle atleten en trainers het erg warm door de spelletjes, het swingen, hossen en
lopen van de polonaise. Als afsluiting van de avond werd er samen met de ouders VAN LINKS,
NAAR RECHTS gedanst waarna de feestavond er helaas alweer op zat.
De pupillen zijn klaargestoomd voor carnaval en sliepen die nacht als een roos. En de trainers? Die
hadden nog één taak: de feestzaal opruimen en schoonmaken…
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Neven Activiteiten Commissie (NAC) – DAK Drunen

Pagina 22

OnderDAK
Nummer 2, 10 maart 2019

TRAININGSWEEKEND TRAININGSGROEP MARI VAN BEURDEN

Al een paar jaar werd er weer over gesproken. “Zullen we weer eens op trainingskamp gaan?”
In het verleden hadden we dit al vaker gedaan waaronder naar Duitsland en Valkenswaard.
Rick en Roel hadden het initiatief genomen om een trainingskamp te gaan regelen. Zo belandden
wij van 15 tot en met 18 februari onder bijna zomerse omstandigheden op de Banjaard in Zeeland.
Op vrijdagochtend om 8 uur was het bij Mari thuis verzamelen. Bij een kopje koffie of thee werd het
weekend geopend. Mari werd bedankt met een paar nieuwe hardloopschoenen als waardering voor
de begeleiding die hij ons geeft. Nadat de bagage en mensen waren verdeeld vetrokken we naar
Middelburg.
Hier moesten we ons om 11 uur in het zwembad verzamelen voor een door Rick geregelde
intervaltraining. We dachten dat we bij een atletiekclub zaten waar zwemmen toch echt geen
onderdeel van is? Na bijna 1,5 km te hebben gezwommen vertrokken we naar ons huisje op de
Banjaard. Even eten, de kamers verdelen en inrichten en lekker 10 km langs het strand loslopen.
Na deze duurloop was er nog even tijd voor een (zeer pittige) core-stabilitytraining o.l.v van Jeffrey.
Dat was de laatste training van deze dag en konden we aan het avondeten gaan beginnen.
Zaterdag startte de dag voor de liefhebbers met een nuchter duurloopje (voor het ontbijt) van 6 km
op het strand. Jeffrey kwam terug hij was zich “een bladblazer geschrokken” Wat dit betekent, is
ons niet duidelijk geworden. Dit “bekende” spreekwoord was ons niet bekend. Mocht iemand het
weten horen we dit graag.
Na het ontbijt gingen we ons gereedmaken voor een wedstrijdje in Burgh Haamstede “De zwaarste
10 van Zeeland”, daar was niets over gelogen. Een aantal van ons liep hier de 6 km de overige de
10 km. Een mooi gevarieerd parkoers door de duinen met een paar zeer pittige hellingen erin.
Dat we hier geweest waren, hebben ze geweten: 5 prijzen werden er behaald (2x 1e, 1x 2e , 2x 3e ).
Rick werd nog geïnterviewd waarmee we ook hier de krant hadden gehaald.
Na met zijn allen nog 6 km te hebben uitgelopen vertrokken we weer terug naar het huisje.
Hier was het tijd voor een wel verdiende massage door de meegekomen masseur (John). Om deze
mooie dag af te sluiten zijn we gaan eten in een leuk restaurantje in Wissenkerke.
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Zondag was het tijd voor een lange duurloop van ongeveer 21 km. Een mooie route was uitgezet,
de Oosterschelde kering op en neer. Zo kon Mari de verschillende groepjes mooi in de gaten
houden en voorzien van drinken. De laatste kilometers werd het tempo nog behoorlijk opgevoerd.
Bij terugkomst was het tijd voor ontspanning en eventueel nog een massage. Dit was voor de
meeste ook wel nodig. Sommige zijn weer naar Brabant vertrokken omdat ze maandag weer
moesten werken. In de namiddag zijn we nog 10 km gaan uitlopen langs het strand.

Maandag was het al weer de laatste dag. Na het huisje te hebben opgeruimd en de sleutel te
hebben ingeleverd was het tijd voor de laatste training van dit weekend. Dit was nog wel een pittige
training met 3 x 3 km tempo blokken. Voor een aantal werd dit te zwaar en die hebben 1 km hard, 1
km rustig gelopen. Moe maar voldaan zijn we hierna weer naar Brabant terug gereisd.
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DAKKERS SUCCESVOL BIJ HET NK INDOOR MASTERATLETIEK

Op 1,2 en 3 februari heeft in Apeldoorn het Nederlands indoor kampioenschap atletiek voor masters
plaats gevonden. Een negental DAK-kers hebben hier aan deelgenomen met in totaal 11 podium
plaatsen. Justus van Nierop had een groot aandeel in deze oogst, met 3 eerste en een 2e plaats bij
de mannen 60+. Na ruim 2 jaar van blessureleed is dit wel een hele mooie comeback.
Door de vele leeftijdsklasse en deelnemers is het kampioenschap verdeeld over 3 dagen.
Om niets aan het toeval over te laten en niet telkens op en neer te hoeven rijden hadden we een
huisje gehuurd in de buurt van het stadion. Na ‘s middags welkom te zijn geheten door Bollo en de
kamers gereed te hebben gemaakt vertrokken we naar het Omnisportcentrum.
Hier startte Justus de medailleoogst met het hoogspringen,
hierbij behaalde hij de 1e plaats bij de mannen 60+. Daarna was
het de beurt aan Ron de Vaan voor de series 400m. Hier
plaatste hij zich voor de finale later op de avond. In deze finale
haalde hij in een spannende race de 3e plaats bij de mannen
50+. Vervolgens waren de snelwandelaars aan de beurt voor de
3000m. Bij de mannen 45+ haalde Paul Jansen een mooie 1e
plaats, Han Holtslag haalde bij de mannen 60+ een 2e plaats en
bij de mannen 65+ behaalde Harry Bijnen ook een zilveren
medaille.
Toen kwam Justus ook nog voor zijn 2e onderdeel van de avond,
de 400m, ook hier behaalde hij de eerste plaats bij de mannen
60+
Dit was een vruchtbare eerste wedstrijddag. Tevreden gingen we
naar ons onderkomen waar we onder de mooie muziek van de
Kleinkeinder de dag nog eens doornamen. Stijn had alles
opgenomen zodat we nog een scherpe wedstrijdanalyse kregen
en nog verbeterpunten voor de volgende dag meekregen.
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Zaterdag startte de 2e dag van het kampioenschap met de series en finales van de 60m sprint.
Rob Kraneveld liep een sterke serie waarin hij zich plaatste voor de finale later op de dag. Hier
behaalde hij de 7e plaats bij de mannen 40+.
Antonique de Vaan liep een sterke race en werd 4e bij de vrouwen 40+. Toen was het de beurt aan
Erica van Nierop die liep naar een mooie 5e plaats bij de vrouwen 50+. Wilma Linders kwam uit bij
de vrouwen 55+ en haalde daar een mooie eerste plaats. Natuurlijk kon Justus niet ontbreken bij de
60 m en haalde hier in een zeer spannende race een 2e plek. Na de 60 m was het tijd voor de 800
m waar Ron de Vaan na een alles of niets poging een 6e plaats haalde bij de mannen 50+.
Weer een succesvolle dag voor de masters van DAK. Moe maar voldaan gingen we terug naar het
huisje.
Een aantal gingen nog lekker loszwemmen op het park. Ondertussen maakte Erica en Antonique
een zeer uitgebalanceerde maaltijd klaar. Na te hebben genoten van deze maaltijd was het weer tijd
voor de analyse van deze dag.
Zondag, de laatste dag van het toernooi, stond de 200 m op het programma waar DAK ook weer
sterk voor de dag kwam. Rob Kranenveld moest als eerst zich proberen te plaatsen in de series
voor de finale. In een sterk bezet veld wist hij zich helaas net niet te plaatsen voor de finale, maar
behaalde toch een mooie 8e plaats.
Vervolgens stond Antonique de Vaan aan de start voor haar 200 m. Ze liep met een dik persoonlijk
record naar de 3e plaats bij de vrouwen 40+. Vervolgens werd de baan vrijgemaakt voor de start
van de 200 m voor de vrouwen 55+ waar Wilma Linders zich van haar beste kant liet zien met een
verdienstelijke 2e plaats. Nu was het tijd voor de 200m van Justus, zijn vierde en laatste onderdeel
van dit weekend. Het kon niet mooier, ook hier een 1e plaats bij de mannen 60+.
Om dit mooie kampioenschap af te sluiten zijn we met zijn alle nog wezen eten in een mooi
restaurantje midden op de Veluwe. Hier hebben we het weekend met een lekker hapje en drankje
nog eens doorgenomen.
Met in totaal 5 eerste, 4 tweede en 2 derde plaatsen kan DAK terug kijken op een zeer geslaagd
Nederlands kampioenschap.
Op naar het kampioenschap in mei in Gouda.

SNELWANDELEN
NK masters indoor 1 februari 2019 Apeldoorn
Veel medailles gehaald.
Op de vrijdagavond stond het snelwandelen op het programma. In totaal waren veel DAK masters
van de partij met veel medailles en prima prestaties. Hier een overzicht van de snelwandelaars.
Alle leeftijdscategorieën startten gelijktijdig op de 3000 m. De baan in Apeldoorn is iets schuiner in
de bochten dan bij banen elders. Dit is wel hinderlijk voor de snelwandelaars, maar ja, je moet het
er mee doen. De kans op records lopen is dan ook klein. Paul Jansen liep een degelijke wedstrijd
in 14:45,63 min 1ste plaats M45. Bij de mannen 60 werd Han Holtslag 2de in 17:44,12 min en
Boetje Huliselan 3de in 17:51,03 min.
Harry Bijnen M65 had nog een sterke eindsprint, maar tikte net niet de 19 minuten aan.
Wel een 2de plaats M65 Eindtijd: 20:01,11 min..
De snelwandelaars van de DAK snelwandelgroep met
ereplaatsen op de 3000 m snelwandelen Masters indoor.

vlnr. Boetje Huliselan M60 – Han Holtslag M60 – Harry Bijnen
M65 – Paul Jansen M45
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Winterserie Rotterdam 3 februari 2019
De 5de wedstrijd inde serie van 6. Hierbij uitgeweken naar het fietspad ipv door het park vanwege
ijsvorming op het parkoers in het park. Voordeel fietspad is dat het helemaal vlak is. Af en toe komt
er een fietser, maar die hindert nauwelijks.
Weer royale deelname van de DAK snelwandelgroep. Op de 10 km ging Paul mee in de kopgroep
en kon dit goed volhouden. Met zijn tweeën stormden ze tenslotte op de eindstreep af en Paul
besliste dit met 2 seconden in zijn voordeel. Tijd 49:09 min. in de buurt van zijn beste tijd.
Han Holtslag vertrok snel en moest echter langzaam snelheid inleveren. Toch eindigde Han in
1.01:54 uur vlak boven zijn beste tijd. Kort daarachter en continu Han in het vizier hebbende, liep
Martin Vos die Han net niet kon inhalen Martin liep naar een persoonlijk record in 1.02:06 uur.
Boetje Huliselan startte op de 5 km en liep een uitermate vlakke wedstrijd zijn snelheid was bijna
een rechte horizontale streep naar een eindtijd van 31:12 min in de buurt van zijn beste tijd. Ad
Leermakers verbeterde zijn tijd op de 5 km ten opzichte van een maand geleden naar 37:28 min en
was daar blij mee.

Winterserie Amsterdam zondag 17 februari 2019.
Dit was de derde wedstrijd van de winterserie in Amsterdam. Paul Jansen liep op de 10 kmeen
prima wedstrijd in een min of meer vlak tempo met op de laatste paar 100 meter nog een sterke
versnelling naar een eindtijd van 49:02 sec weer een verbetering ban zijn tijd van enkele weken
geleden in Rotterdam. Han Holtslag ging voor de 15 km en liep een vlakke wedstrijd met een licht
oplopende rondetijden. Zijn eind tijd 1.33:33 uur, maar 1,5 minuut boven zijn beste tijd.

Winterserie Rotterdam 3 maart 2019.
Mooie prestaties en clubrecord. Licht druilerig weer en soms wat miezerig en op het laatst bijna
droog. Dus voldoende vocht in de lucht. Na de start van de 10 km ging Paul Jansen er vlot vandoor
met een mede koploper. Paul had duidelijk plannen voor een scherpe tijd, want na 1 ronde lag Paul
op kop en zo’n 20 m voor op zijn naaste belager. Deze afstand bleef lange tijd ongeveer hetzelfde,
maar de laatst drie ronden werd het verschil langzaam aan groter. Paul eindigde in 48:13 min, een
ruime verbetering van zijn eigen clubrecord record en lag ruim een halve minuut voor op nummer 2.
Naast Paul startte ook Jan Nieuwenhuysen op deze 10 km. Jan liep een vlakke wedstrijd en kon de
laatste ronde nog aanzienlijk versnellen. Jan zat met 1.01:22 uur nog maar enkele seconden boven
zijn beste tijd op de 10 km.
Op de 5 km liet Anne van Andel er geen twijfel over bestaan wie als eerste zou aankomen. Anne
nam resoluut de kop en stond deze niet meer af. Tijd 26:48 min ongeveer een minuut boven haar
beste tijd. Zeer verdienstelijk gezien een lichte griep die haar parten heeft gespeeld. Boetje
Huliselan liep een vlakke wedstrijd en snelde naar 30:17 min, zijn beste tijd in deze winterserie.
Op de 3 km startte Yvonne Grootswagers en zoon Bart in een vlot tempo en tot het einde bleven ze
vlak bij elkaar Zoon Bart eindigde in 21:58 min in de buurt van zijn beste tijd en Yvonne kwam
binnen na 21:57 min. Ad Leermakers, opa van Bart, zette een prima tijd neer met zijn 37:11 min. De
eerste ronden waren uitermate vlak in tempo en de laatste ronde kwam er een prima versnelling uit.
Na afloop was de prijsuitreiking van de gehele winterserie. In de serie van 6 wedstrijden geeft een
plats op de ranglijst punten. Er zijn punten per individu en per team. Ook hier vielen de DAKkers in
de prijzen. De teamprijs werd dit jaar voor het eerst veroverd door de DAK snelwandelaars met een
fraaie wisselbeker als resultaat. Vele jaren werd deze beker gewonnen door RWV snelwandelaars.
Echter nu zorgden Anne van Andel, Paul Jansen en Han Holtslag ervoor dat de DAKkers de
uitgave 2018-2019 de meeste punten hadden verzameld. Complimenten.
Individuele plaatsen:
10 km Masters M. Paul Jansen 2de plaats, Jan Nieuwenhuysen 5de , Martin Vos 6de plaats.
5 km Masters, M. Boetje Huliselan 2de plaats; Harry Bijnen 4de plaats.
5 km Masters V. Yvonne Grootswagers 2de plaats
3 km Jongens Junioren D. Bart Grootswagers. 1ste plaats.
Masters V. Yvonne Grootswagers 1ste plaats
Bij de prestatie lopers haalde Ad Leermakers de eerste plaats op de 5 km
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Winnend team Winterserie RWV Rotterdam
2018-2019.
vlnr Theo van Houten, trainer - Paul Jansen Anne van Andel en Han Holtslag

Boetje Huliselan Winterserie 2de plaats
Masters 5 km

Paul Jansen 2de plaats winterserie

Jan Nieuwenhuysen 5de plaats Masters 10 km

Bart Grootswagers. Winterserie 1ste plaats
Jongens junioren D

Yvonne Grootswagers Winterserie 1ste plaats
Masters 3 km en 2de plaats Masters 5 km
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