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VOORWOORD
De renovatie van de Atletiekbaan gaat dan toch van start. In de media heb je de aankondiging
kunnen zien en natuurlijk ook dat er een missertje is gemaakt met de calculatie die is gebruikt voor
de aanvraag van het budget bij de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een extern bureau
ingeschakeld, deze hebben de volledig aanbesteding van de renovatie begeleid en ook de
calculaties gemaakt. De gemeente zal hier niet blij mee zijn. Nu te hopen dat er tijdens de
werkzaamheden geen verder tegenvallers zijn.
Op 6 mei is de definitieve aanbesteding, volgens de voorwaarden in de aanbesteding zal de
uitvoering op 20 mei starten. Dit is als de weerscondities hiervoor goed zijn. Er is een inventarisatie
gemaakt van de groepen die uit willen wijken naar de baan van ACW in Waalwijk. Met ACW is dit
besproken en we vertrouwen erop dat dit goed gaat verlopen. De CD competitie die voor 25 mei
staat gepland zal worden verplaatst naar de baan van ACW.
Hopen dat de werkzaamheden ongestoord kunnen worden uitgevoerd, zodat we met de start van
het nieuwe seizoen over een gerenoveerde baan kunnen beschikken.
Als DAK hebben we op de vrijwilligersmarkt gestaan, hopen dat we voor wat functies binnen DAK
wat binnen kunnen halen, het resultaat is dat er 1 persoon zich heeft aangemeld en af en toe wel
met een evenement wil helpen, niet veel maar in ieder geval iets.
Voor de jeugdtrainers was er op zaterdag 13 april een cursus jeugd EHBO, wat te doen bij kleine
ongevallen op en om de baan. 9 Jeugdtrainers van DAK en 2 van ARR hebben de cursus gevolgd,
afgesloten met een certificaat. Zo staan de trainers nog meer voorbereid op de baan.
Op 18 april werd door het Gezondheid Centrum Drunen in samenwerking met DAK de 3e wandelen
met Diabetes gehouden. Door Ria van Houten en Geertje van Hulten zijn de lopers op een parcours
door de Drunense Duinen geleid. Er was een parcours van 3km en voor de wat sportiever lopers
een parcours van 5km. In totaal ca 40 deelnemers, mooi weer en na afloop een kop koffie. We
hopen dat dit een vervolg krijgt bijvoorbeeld door een lidmaatschap bij DAK zodat de diabetes
patiënten blijven bewegen in het belang van hun eigen gezondheid
Rinus Krijger
Voorzitter DAK Drunen
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ROPARUN 2019 HAMBURG > ROTTERDAM
Beste Dakkers,

In het Pinksterweekend gaan Arjan van de Nostrum en Arie Damen met hun
www.team065.nl deelnemen aan de Roparun. De Roparun is een estafetteloop vanaf
Hamburg of Parijs naar Rotterdam. Deze sportieve team uitdaging heeft als doel zoveel
mogelijk geld te verzamelen voor mensen met kanker. Immers een op de drie mensen krijgt
in zijn directe omgeving met deze ziekte te maken. Het geld besteedt de Roparun aan
patiënten met hun families om mooie herinneringen te maken in de tijd die men heeft.
Voorbeelden zijn: hospices, familiehuizen, kindervoorleeskoffers, wensambulance, enz.
enz. Op www.Roparun.nl/nl/doelen/gesteunde-doelen/ kun je alles zien.
Ons www.team065.nl team bestaat uit 24 mensen waarvan 8 lopers die de afstand van
520 kilometer vanaf Hamburg naar Rotterdam binnen 48 uur afleggen. De lopers worden
ondersteund door 4 fietsers, 2 masseurs, 4 chauffeurs, 2 navigators, 2
cateringmedewerkers , 1 teamleider, 1 manus van alles. Op www.roparun,nl/nl/overroparun/het-evenment staat een leuk filmpje waar heel simpel uitgelegd wordt hoe de run in
zijn werk gaat.
Arjan zal de lopers ondersteunen per fiets voor het juiste tempo en de route. Arie rijdt de
camper van Hamburg naar Rotterdam. Zowel Arie als Arjan zijn reserve lopers voor het
geval er iemand uit valt. Een loper loopt tijdens de hele run 65 x 1 kilometer. Doordat het 24
uur per dag doorgaat en je bijna niet slaapt, is het een fysieke uitputtingsslag voor het hele
team. Maar je weet voor welk doel je het doet dus dat geeft moed en helpt je er doorheen.
We mogen ons prijzen dat we ook lokale sponsoren hebben zoals Henri Drunen die ons
van overheerlijk eten voorziet.
Om geld te verzamelen heb ik op 17 mei een bierproefavond georganiseerd bij mij thuis in
Drunen, waar het RUNNERSBIER wordt geïntroduceerd. Een lekker zomers wit bier, dat
speciaal is ontwikkeld voor hardlopers.
Op deze avond proef je verschillende bieren en gaat het merendeel van de opbrengst naar
de Roparun.
Heb je zin in een leuke avond meld je dan aan via de app 06-53741386.

Pagina 5

OnderDAK
Nummer 3, 4 mei 2019

Pagina 6

OnderDAK
Nummer 3, 4 mei 2019

Kun je niet kunnen komen maar wil je wel ons team ondersteunen. Ga dan naar
www.donaties.roparun.nl/doneren , Team 065, Arjan of Arie. Spreekt dit doel je aan? En
heb je zin om met Pinksteren op een sportief avontuur te gaan met een leuk team? We
hebben nog plaats in de catering.

Een sportieve groet,
Arjan van de Nostrum & Arie Damen DAK groep 4 C

DE WANDELENDE TAK VAN DAK
Voorjaarswandeling
Zoals elk jaar kiest de wandelafdeling van DAK een wandeling uit bij een andere vereniging.
Dit jaar is dat geworden WSV W.I.K. in Dongen.
Wij vertrekken op zaterdag 11 mei om 08.15 uur vanaf de parkeerplaats van Sportpark "De
Schroef". Ter plaatse kijken we met hoeveel auto's we naar Dongen gaan.
In Dongen wordt er gestart vanuit de kantine Atledo Sportpark Hertog Janstraat 41 5104 EX
Dongen. De afstanden die er gelopen kunnen worden zijn; 11 km, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km.
Uiteraard zijn alle DAK leden en familie leden van harte welkom. Het startgeld komt voor rekening
van DAK.

Met vriendelijke wandelgroet,
Wandelcommissie DAK
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DRUNENSE DUINENLOOP

Zondag 17 maart 2019
Gelukkig was deze 38e editie van de Drunense Duinenloop niet zo koud als in 2018 . Op een paar
maartse buien na was het best wel te doen. Dat is natuurlijk fijn voor de lopers, vrijwilligers en
publiek, al was deze laatste categorie daardoor wat minder aanwezig .
Dit jaar was het de 10e keer met de start in het centrum van Drunen en voor de commissie erg
spannend. Gaat alles verlopen zoals gepland en natuurlijk hopen wij dat er geen calamiteiten
gebeuren.
Het was gewoon SUPER . Natuurlijk met behulp van de vele vrijwilligers hebben de ruim 2100
deelnemers weer een fantastisch loopfestijn meegemaakt en waren er GEEN calamiteiten.
Alle deelnemers zijn ontvangen in de nieuwe Voorste Venne waar men allemaal , en dat is voor de
1e keer , vooraf het startnummer persoonlijk moest komen ophalen . Hierdoor was het al vroeg in
de morgen een komen en gaan van deelnemers die vanaf 11:00 uur opgewarmd werden met de
klanken van de Sambaband Elnino Batacuda uit Tilburg die dit jaar voor de eerste keer deelgenoot
waren van de Drunense Duinenloop. Ideaal is de nieuwe beschikbare ruimte in de Voorste Venne
voor alle deelnemers. Daarmee heeft het “culturele “ centrum aangetoond dat het ook geschikt is
voor een sportevenement zoals de Drunense Duinenloop .
De lopers kwamen niet alleen uit Nederland . Er waren ook lopers uit België, waaronder de trouwe
gasten van het jogging en marathon team uit Mol. Deze grote groep komt al jaren naar Drunen met
eigen Touringcar en is vol lof over het mooie parcours door de Drunense Duinen. Daarnaast nog
lopers uit Zweden, Portugal en Engeland. Deze laatste is een medewerker van Royal Sanders /
Odorex , onze stersponsor , die voor het 2e jaar zijn zoontje Deen heeft meegebracht om samen
mee te doen aan de Drunense Duinenloop.
Speciaal voor de Kidsrun was Sjors Sportief naar Drunen gekomen om onze jeugdige lopers
enthousiast te maken om lekker mee te komen rennen. Sjors is er special voor om kinderen de
gelegenheid te geven om mee te doen met sport/cultuur en educatieve activiteiten.
En als je deze Kids ziet rennen , en met wat voor snelheid , dan zitten er zeker een aantal
potentiële DAK-kers bij !
Voor de kids was het ook special dat bij de prijsuitreiking naast Sjors ook onze nieuwe
burgemeester Willemijn van Hees aanwezig was. Ze heeft de Drunense Duinenloop de gehele
middag meegemaakt en was erg verbaast over de omvang van het grootste sportevenement van
Heusden en omstreken.
Ook voor Rik was het natuurlijk special om als Winnaar van de halve marathon met nieuw
clubrecordhouder van 1.07.36 uur de prijzen en kussen van de burgemeester in ontvangst te
nemen, en niet één keer maar drie keer 
. Als winnaar halve marathon en “ overall best “ en


samen met Siska als beste DAK-kers . Ciska was 1e dame in haar categorie.

Pagina 9

OnderDAK
Nummer 3, 4 mei 2019

Pagina 10

OnderDAK
Nummer 3, 4 mei 2019

Natuurlijk ontbrak er dit jaar ook het goede doel niet. Gekozen is voor St Leergeld Heusden . Deze
stichting spant zich in met vrijwilligers om kinderen die ondanks financiële problemen alsnog
kunnen deelnemen aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten. Namens de deelnemers is
een deel van het inschrijfgeld door de Drunense Duinen commissie gedoneerd aan deze stichting.
De check werd in de Voorste Venne door Theo Nelissen en Sjuul van der Pol van stichting Leergeld
Heusden in ontvangst genomen.
Naast Stichting Leergeld Heusden was er ook een mogelijkheid voor de deelnemers om direct bij
inschrijving een donatie te doen aan Natuurmonumenten. Veel deelnemers hebben daar gehoor
aan gegeven.
De Drunense Duinenloop is niet meer weg te denken uit Drunen maar is natuurlijk zonder steun
van onze commerciële partners en de vele trouwe vrijwilligers/EHBO-ers en verkeersregelaars niet
te realiseren. Dat is ook te merken aan de media aandacht die het evenement krijgt. Publicaties in
Heusdense Courant ,Brabants Dagblad, weekblad Drunen/Vlijmen/Waalwijk waren er volop. Met
dank aan Marjolijn langens die ons jaarlijks helpt met de media campagne.
Ook dank aan Jeroen van Kan ( drunen4you ) en zijn zoon, Adri Eijkemans en Roland van Riel die
tijdens deze 38e editie alle foto’s en video’s gemaakt hebben
Door jullie allen heeft de Commissie DDL van DAK het gevoel dat het evenement gedragen wordt
en iets betekent voor Drunen en ver daarbuiten en dat is belangrijk voor de komende jaren.
Het was gewoon top zoals iedereen zich ingespannen heeft om de 38e editie succesvol te laten
verlopen.
Namens de Commissie Drunense Duinenloop heel veel dank en tot volgend jaar .
Harrie Niessen
Pr&marketing
Kijk voor meer foto’s op www.drunen4you.nl

Kidsrunner Deen uit Engeland

Burgemeester Willemijn van Hees
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Start kidsrun

Prijsuitreiking Kidsrun met Sjors sportief en
Burgemeester

Zenuwen voor de start van de
halve marathon

Mooi zoveel deelnemers

Antoine was ook van de partij

Uitreiking donatie aan St
Leergeld Heusden ( Theo Nelis
en Sjuul van de Pol )

De luchpakketten voor onze
vrijwilligers met dank aan
Jumbo Drunen en onze
broodnodige dames die ze
samenstellen

Het Top team met Sjors
Sportief
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De nieuwe Voorste Venne , toplocatie

Samba band Elnino Batacuda
uit Tilburg in actie in de
Voorste Venne

Jogging en marathon Team
Mol

Kees Disseldorp voor de
laatste keer Wedstrijdleider .
Bedankt Kees namens DDL

De beste Dakkers , Siska en
Rick
Finish Rick met clubrecordtijd.

Rick Hartogs op het hoogte
podium , gefeliciteerd
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Zonder deze Partners geen
Drunense Duinenloop
Bedankt ,
de commissie Drunense Duinenloop
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BAANATLETIEK
Roermond
Senioren competitie op zondag 14 april 2019 in Roermond. lekker weer wel wind, maar de atleten
zaten wel in de zon maar uit de wind. leuke prestaties.
Opmerkelijk de 5000 m van Jeffrey Hazendonk. Zijn eerste wedstrijd op de baan op deze afstand.
Een prima tijd en constant met een glimlach op zijn gezicht. Na afloop zei hij: ,,de volgende keer ga
ik harder”.
Met de Zweedse estafette werden veel punten verdiend door Harry van Ham, Stijn van Nierop,
Antoine van der Sanden en Olaf Tuerlings.
Bij de dames waren grootpunten verdieners, Maaike van Delft op de 400 m, Daphne van Zandvoort
op de 800,m en Anne van Nierop bij hoogspringen.
Eindstand bij de mannen 6de met 5633 punten met goede mogelijkheden om hoger te eindigen
De vrouwen zijn ook 6de met 5922 punten en eveneens goede vooruitzichten.
Alle uitslagen: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/25451/

De DAK atleten goed gehumeurd in Roermond

Terneuzen.
B juniorencompetitie zondag 28 april 2019.
Een prachtige dag, daar hadden we op gehoopt en verwacht. Niets was minder waar. Slagregens
op weg naar Zeeuws Vlaanderen. Alleen in de tunnel onder de Westerschelde was het droog.
Moeder Astrid van Dal bracht ons desondanks veilig naar Terneuzen bij de atletiekbaan. Gelukkig
enigszins beschut werd het tegen 11.00 uur droog met af en toe een lichte regen bui.
Atletes waren: Anouk van Dal, Shana Harridharan, Hanneke de Gouw, Anne van Nierop en Tessa
van Heeswijk.
Hanneke begon als eerste met speer en wierp een degelijke serie slechts een fractie onder haar
beste afstand. Anouk liep de 100m horden met verstoring door een kort arm contact met een atlete
in de baan er naast. Haar 3 pas ritme werd toen verstoord, wat de tijd beïnvloedde. Op de 200 m
kwam Anouk met grote voorsprong als eerste over de streep in haar serie. Anne sprong over de
1,45 m en miste maar net de 1,50 m. Tessa was tevreden met haar kogel en HSS en Shana had
met haar 100m een goede opwarmer voor de estafette.
De dag werd prettig afgesloten. Op de terugweg hadden we een enkele keer bijna de zonnebril
nodig en in Drunen waren alle straten droog.
Resultaten:
Anouk van Dal
100 m Horden 19,55 sec, 200 m 28,21 sec, discus 18,92 m
Anne van Nierop
100m 14,16 sec, hoog 1,45 m
Hanneke de Gouw speer 19,21 m
Shana Harridharan kogel 6,26 m. 100 m 15,76 sec
Tessa van Heeswijk kogel 8,18 m. Hink Stap Sprong 8,46 m
Tessa-Shana-Anne-Hanneke
4x 100m in 59,91 sec
Eindstand
7de 4067 punten
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Moeder Astrid van Dal heeft meerdere sfeer foto’s gemaakt van deze B juniorencompetitie zondag
28 april in Terneuzen.

Hanneke de Gouw speer

Anouk van Dal net na de start op
weg naar de eerste horde

Tessa van Heeswijk bij
hink-stap-sprong, tijdens het
sprongdeel vlak voor de landing
in de bak

Shana Harridharan tijdens haar
100m

Anne van Nierop start 100m
startnummer 111

Anne van Nierop over de lat bij
hoog

Tessa Van Heeswijk bij afworp
kogelstoten

Anouk van Dal baan 3 kort na
start 200 m

Lachende gezichten aan het
einde van de dag

Theo van Houten
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SNELWANDELEN
Dordrecht
Uurwedstrijd in Dordrecht op de atletiekbaan. Zondag 17 maart 2019.
Aan de start stonden Anne van Andel, Paul Jansen, Yvonne Grootswagers, Boetje Huliselan en Ad
Leermakers.
Anne van Andel ging voor het hele uur en legde een afstand af van 10.524 m wat een clubrecord
betekent. Paul Jansen won deze uurwedstrijd met 12.006 m wat ook een clubrecord betekent.
Boetje Huliselan legde een afstand af van 9.312 m. Ad Leermakewrs 7.900 m. Yvonne
Grootswagers deed aan de halfuurswedstrijd mee en legde af 4.218 m.
In het weekeinde van 13 op 14 april 2019 was het een druk snelwandelweekeinde.
In Naumburg, Duitsland was een goede Nederlandse en DAK deelname aan het Duits
kampioenschap 20 km snelwandelen op de weg uiteraard buiten mededinging. En op zaterdag
avond 13 april was in Loon op Zand de start van de nacht van Loon. Een snelwandel wedstrijd over
minimaal 80 km en maximaal 15 uur.

Naumburg
Duitsland zaterdag 13 april 2019.
Dit snelwandel evenement vindt plaats gelijktijdig met een groot sport evenement van de stad
Naumburg en de gehele regio.
De 20 km is het hoofdonderdeel met het Duits kampioenschap 20 km als kers op de taart met
daarbij kortere afstanden van 3-5km en verschillende leeftijdsklassen.
De Duitse top was ook dit jaar aanwezig, wat een garantie is voor wereldtijden op de 20 km
snelwandelen met tijden in de buurt van 1.20 uur op deze afstand. Indrukwekkend en mooi om te
zien. De vooruitzichten van het weer waren in ieder geval koud en op weg naar Naumburg spraken
sommige Duisters al over sneeuw.
Deelnemers van de DAK snelwandel groep waren dit jaar: Anne van Andel, Paul Jansen, Boetje
Huliselan en Han Holtslag met ieder zijn eigen verwachtingen. In totaal waren er 9 Nederlanders
waarvan er 7 startten op de 20 km en 2 op de 5 km. Deze 2 mensen deden de verzorging tijdens de
20 km. Erg aardig.
De wedstrijd startte om 09.00 uur en bij het opstaan begonnen de grote sneeuwvlokken al te vallen
en dat bleef tot gedurende de wedstrijd. De tempratuur was dus laag, want het was droge sneeuw
zoals het heet, maar gelukkig met heel weinig wind.
Deelname van de wereldtop is een prachtige ambiance om tot top prestaties te komen. De atleten
hadden er ook zin in.
Anne van Andel wilde een degelijk tijd neerzetten en begon niet te snel. Koos de eerste paar
kilometers het goede wiel zoals dat heet, en kon daarna versnellen. Dit resulteerde in een mooi
constant snelheidsniveau en een prima eindtijd van 1.51:26 uur (10,77 km/uur) een tijd, waar Anne
blij mee is, want dat betekent nog geen halve minuut boven haar beste tijd.
Paul Jansen is in vorm en had toch wel hoge verwachtingen en dacht aan een tijd in de buurt 1.40
uur. Dit zou een doorkomsttijd zijn van 5 min op het parkoers van 1 km. Paul startte voortvarend en
zat direct op een tijd ruim onder de 5 minuten en hield dit bij alle ronden vast. In de 2de helft een
enkele keer op de 5 minuten. Maar Paul had ruimte genoeg opgebouwd, getuige zijn eindtijd van
1.38:10 uur (12,22 km/uur) en was daarmee ruim 9 minuten sneller dan zijn beste tijd.
Boetje Huliselan liep een vlakke wedstrijd en kwam uit op een tijd waarmee hij tevreden mee is.
Eindtijd 2.11:8 uur 9,15 km/uur).
Han Holtslag trof het niet. Al vrij snel kreeg hij het rode bordje en moest toen de wedstrijd verlaten.
Al vrij snel kreeg hij het rode bordje en moest toen de wedstrijd verlaten. Je hebt dan te vaak een
officiële regel bij het snelwandelen overtreden, dwz een gebogen knie en/of zweven. Vooraf krijg je
meestal eerst waarschuwingen, waarna je op het bord kunt komen, zoals dat heet. Bij de derde
keer moet je de wedstrijd verlaten. Han heeft wel veel werk verzet voor zijn mede atleten
bij het organiseren van ons verblijf in Naumburg. Nog onze waardering daarvoor.
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De verzorgers snelwandelden daarna nog een 5 km en liepen beiden een prima tijd,
waar ze mee tevreden waren. Een mooie wedstrijd, oh ja. De winnaar en Duits kampioen had een
tijd van 1.20:48 uur Nils Brembach en bij de vrouwen 1.30:40 uur Saskia Feige zij is nog geen 23
jaar.
De Duitse organisatie zorgde ervoor dat de Nederlandse deelnemers zich thuis voelden door
regelmatig Nederlandstalige liedjes te laten horen bij doorkomst van Nederlanders
Mooi prestaties en een mooi evenement

Paul Jansen, blij na zijn
prachtig nieuwe clubrecord 20
km snelwandelen in 1.38:10
uur

Anne van Andel tijdens haar
20 km snelwandelen naar een
mooie tijd van 1.51:26 uur

Jan Nieuwenhuysen onderweg
tijdens zijn 80 km.
Medewinnaar Teamprijs

Loon op Zand
Start 13 april 2019. Binnenkomst uiterlijk 12.00 uur op zondag 14 april 2019.
De 41ste Nacht van Loon start zoals ieder jaar bij sporthal de Wetering op zaterdagavond om 21.00
uur de binnenkomst van de snelwandelaars is de volgende dag als minimaal 80 km is afgelegd en
voor 12 uur ’s-middags binnen zijn.
Ook hier goede deelname van de snelwandelgroep van DAK. De organisatie van de Nacht van
Loon is in handen van de wandelvereniging Hart van Brabant waar onder meer Ad leermakers
mede organisator is. Eerst alles goed voor elkaar hebben en dan nog zelf gaan wandelen. Behalve
Ad Leermalers stonden aan de start Yvonne Grootswagers-Leermakers en
(klein)-zoon Bart Grootswagers, die slechts een deel mee wandelde, gezien zijn nog te jonge
leeftijd. Adrie Romijn, Dirk-Jan Nieuwenhuizen, die al meerdere malen de Nacht van Loon op zijn
naam heeft geschreven en Jan Nieuwenhuysen, voor de eerste keer zo’n lange afstand.
In Naumburg was het koud en in Loon op Zand was het ook koud. In de nacht daalde het kwik
onder de 0 graden, wat nachtvorst betekende en waar veel wandelaars last van hadden. Het
tweede deel van de nacht is meestal het zwaarst de snelheid daalt, vermoeidheid neemt toe en de
temperatuur daalt tot onaangenaam. Doorzetters zijn de meeste snelwandelaars wel met als
prachtig resultaat de eerste plaats van Dirk-Jan Nieuwenhuizen na de 80 km in 9.14:34 uur en na
15 uren 125,678 km afgelegd. Opnieuw toegevoegd aan zijn palmares.
Bij de vrouwen was het spannend, want even was het voor het publiek onduidelijk, wat de
voorsprong was van Adrie Romijn op nummer 2. Wel die bleek al snel toch meer dan 4 km te zijn en
voor de laatste 2 uur moest dat dus wel lukken. En inderdaad Adrie Romijn eerste bij de vrouwen
na 80 km in 11.21:56 uur en in de 15 uur had Adrie afgelegd 104,190 km.
Prachtige prestaties van beide snelwandelaars.
Jan Nieuwenhuysen legde zijn 80 km af in 10.31:06 uur, zijn beste tijd.
De ‘Ploeg zonder naam’ met onder meer: Dirk-Jan Nieuwenhuizen, Jan Nieuwenhuysen, Bart
Snoeren en Jenny Bergs wonnen als team de ‘Moonen attractieverhuur teamprijs wisselbokaal' met
de 3 snelste tijden.
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Adrie Romijn onderweg naar haar
overwinning op de 80 km en 15
uur tijdens haar laatste kilometers

Yvonne Grootswagers met zoon
Bart tijdens de laatste kilometers op
weg naar de eindstreep in de Nacht
van Loon

Ad leermakers tijdens de laatste
kilometers van de 41ste Nacht van
Loon

Dirk-Jan Nieuwenhuizen nog met
stevig tempo tijdens zijn laatste
kilometers van de Nacht van Loon.
Winnaar 2019

Ad Leermakers over de eindstreep
tijdens de Nacht van Loon 2019.
Moe maar voldaan

Adrie Romijn over de eindstreep
Nacht van Loon 2019, moe maar
voldaan en met een glimlach.
Winnares vrouwen

Yvonne Grootswagers komt in
volle vaart over de eindstreep

Binnenkomst Dirk-Jan
Nieuwenhuizen, winnaar mannen,
vergezeld van zijn beide zonen

Adrie Romijn winnares Nacht van
Loon vrouwen. Na binnenkomst
alweer een lach op het gezicht

Prijsuitreiking door burgemeester
van de gemeente Loon op Zand,
mevrouw H. van Aart, aan de
winnaar van de mannen Dirk-Jan
Nieuwenhuizen

Winnares van de Nacht van Loon,
vrouwen, Adrie van Loon ontvangst
de beker uit handen van de
burgemeester van de gemeente
Loon op Zand, mevr H. van Aart

Teamprijs uitgereikt door
burgemeester van Loon op Zand
mevr. H. van Aart. Microfonist is
Ad Leermakers en de
Teamprijswinnaars vlnr Bart
Snoeren, Dirk-Jan Nieuwenhuizen
en Jan Nieuwenhuysen
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Nacht van Loon met de gelauwerden. vlnr Ad Leermakers, mede winnaar gemeente
bokaal gemeente Loon op Zand, Thomas Leijtens winnaar debutanten bokaal(Thomas
is pas 17 jaar), Bart Snoeren Teamprijs, Dirk-Jan Nieuwenhuizen winnaar mannen Nacht
van Loon en Teamprijs, Jan Nieuwenhuysen Teamprijs, Adrie Romijn winnares Nacht van
Loon 2019 vrouwen
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