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RABO CLUBSUPPORT

Iedereen die een rekening bij de Rabobank in de Gemeente Heusden heeft kan stemmen op 3
verenigingen waaraan de Rabobank een financiële bijdrage moet leveren.
Indien hij of zij een rekening heeft maar geen lid is van de Rabobank dan kun je inloggen met je
bankpas en aanklikken dat je wel als lid geregistreerd wilt zijn. Je bent dan stem gerechtigd.
Je kunt aan maximaal 3 verenigingen punten toekennen naargelang een vereniging meer punten
krijgt is de financiële bijdrage hoger.
Dus stem op DAK om onze clubkas aan te vullen
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VOORWOORD
Het was een hete zomer en niet alleen door de temperatuur. De renovatie van de baan verliep toch
minder soepel als dat was verwacht. Hoewel DAK niet direct een partij in de uitvoering van de
werkzaamheden is zijn we er toch wel nauw bij betrokken en actief mee bezig geweest. Met name
Steef Molema en Koen van Nieuwburg hebben daar toch wel de nodige tijd aan besteed. Na de 3e
keuring op 12 september kon de baan geheel vrij worden gegeven. Net op tijd om het nieuwe
seizoen weer met frisse moed in te gaan. Een punt is nog de discus kooi.
Het trainen en wandelen in de avonduren is voor groepen weer ten einde, jammer altijd zo’n mooi
periode om gebruik te kunnen maken van onze mooie duingebied. Het wordt weer de weg.
DAK Drunense Duinen Trail afgelast, ja dit was een zware beslissing. Dit jaar met een nieuwe
organisatie, Cairn Adventures, gestart ondanks de goede samenwerking en de campagnes bleef
het aantal inschrijvers achter. Met nog 4 weken te gaan zag het er niet naar uit dat we het minimum
aantal zouden halen dat we nodig hebben om het evenement financieel en organisatorisch een
succes te maken. Hoe spijtig, maar dan hebben we deze beslissing moeten nemen.
DAK Clubkampioenschappen 28 september, worden dit jaar weer in samenwerking met ARR, ACW
en DAK gehouden. Dit jaar op de accommodatie van ACW in Waalwijk, kun je met eigen
clubgenoten meten en tevens met de andere verenigingen een extra dimensie. Een evenement
waar op elk niveau aan meegedaan kan worden.
Op 14september is de Start-to-Run weer begonnen, weer enthousiaste lopers die hopelijk door het
loopvirus worden aangestoken. Er zijn een paar ervaren lopers bij die door blessures of ander
zaken even niet aan hardlopen zijn toegekomen en het weer op willen gaan pakken. Op naar de
5km in januari.
De DDL Commissie heeft in voorbereiding van de Drunense Duinenloop op 15 maart 2020 alweer
de eerste vergadering gehad. Als je nog een paar uurtjes over hebt er is altijd wel plaats in deze
commissie om nog een vrijwilliger erbij te hebben. Meer noodzaak dan alleen maar opvulling en het
geeft voldoening om aan zo’n groot evenement mee te kunnen werken.
En zo gebeurt er af en toe wat niet loopt zoals we hopen, aan de andere kant gaat er zoveel goed
binnen DAK en zijn we nog steeds een gezonde vereniging. Als je nog geen vrijwilligerstaken voor
DAK doet, overdenk het eens, je kunt de vereniging daar extra mee steunen.
Multifunctioneel Sportpark, het is een tijdje stil geweest hierover. Er is zeker niet stilgezeten, in dit
clubblad vind je een bericht dat aan de initiatiefnemers en belanghebbende is gestuurd. Het is nog
een lange weg, maar elke stap in de goede richting brengt ons dichter bij de eindstreep.
RABO Clubsupport actie gaat van start, hete bestedingsdoel is opknappen en herinrichten van het
Clubhuis. We zijn in overleg met Scholengemeenschap De Overlaat, leerlingen zijn de
mogelijkheden aan het bekijken om in de kantine wat aanpassingen te doen zodat er meer atletiek
uitstraling komt. Het kan dus zijn dat je daar in de komende weken wat van gaat zien.
Veel sportplezier.
Rinus Krijger
Voorzitter DAK Drunen
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Correspondentie adres
Sportpark De Schroef
Postbus 29
5150 AA Drunen

COMMUNICATIE MULTIFUNCTIONEEL SPORTPARK DE SCHROEF
Datum
:
17 september 2019
Communicatie :
Update 2
Onderwerp
:
Voortgang
Beste mede initiatiefnemers

In april jl. was de laatste communicatie over het Multifunctionele Sportpark De Schroef. Het is wel stil geweest
maar er is niet stil gezeten.

Op 17 september is er door het college van de gemeente Heusden
budget beschikbaar gemaakt voor fase1 van het Multifunctionele
Sportpark De Schroef.
In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen de gemeente Heusden, bureau Kragten en de
initiatiefnemers van het eerste uur. Uit deze overleggen is een voorstel aan het college gedaan, waarop het
college op 17 september een akkoord heeft gegeven. Uitgangspunt voor de aanpak is het document
Toekomstvisie multifunctioneel Sportpark De Schroef. Dit document geeft de richting aan die we met het
sportpark voor ogen hebben. Dit blijft van toepassing en het voorstel aan het college is hierop gebaseerd.
Wat houdt fase 1 in? Fase 1 wordt in een aantal stappen uitgevoerd:
1. Verdieping
Een duurzame realistische toekomstvisie kan alleen gebouwd worden vanuit de bestaande situatie.
Het inzicht krijgen van deze situatie is daarmee ook een essentiële stap in het geheel. We verkrijgen
inzicht in gegevens over het huidige gebruik van sportpark, de ontwikkelingen in de gemeente en
omgeving én halen extra informatie op bij de initiatiefgroep en gemeente.
2. Verkenning en herkenning
Vanuit de verkregen informatie starten we met het maken van een schets van de toekomst. Hierbij is
het essentieel dat we kennis maken met de andere stakeholders en hun belangen en wensen. Van de
initiatiefgroep wordt verwacht dat zij nadenken over de programmering van het park. In een
samenspel tussen de initiatiefgroep en de stakeholders verkennen we de randvoorwaarden om
sportpark “de Schroef” te gaan ontwikkelen tot een levendig en prettig sportpark voor iedereen.
3. Masterplan
Wij werken in deze stap aan het masterplan. Alle inbreng uit de analyse en verkenning verwerken we
tot concrete input voor het ontwerp en een leidraad voor de ontwikkelingen op het sportpark.
Uiteraard komen we in deze stap terug bij alle betrokkenen met het resultaat en toetsen we of wij
alles goed hebben begrepen.
4. Ontwerp
De richting is bepaald, nu gaan we samen concreet vormgeven aan de plannen. We ontwerpen fysiek
de structuur van het sportpark, we “ontwerpen” de manier waarop we de ontwikkelingen faciliteren en
verankeren dit op een duurzame manier. Hierna kan de initiatiefgroep zelfstandig stappen in de
goede richting (van de visie) zetten en successen blijven behalen die een gezamenlijk belang dienen.
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Hoe wordt Fase 1 georganiseerd.

Kernteam
Vanuit de partijen Gemeente Heusden, Bureau
Kragten en de Initiatiefgroep wordt een Kernteam
geformeerd. Het Kernteam is verantwoordelijk voor
de totale sturing van het project.

Initiatiefgroep
De gemeente heeft aangegeven dat het idee wordt
gezien als een Burgerinitiatief, dit impliceert dat de
initiatiefgroep een belangrijke taak heeft in de
uitvoering. Veel van de werkzaamheden zullen door
de initiatiefgroep moeten worden uitgevoerd. De
Initiatiefgroep staat dan ook centraal in het Kernteam.
De initiatief groep bestaat voor dit moment, uit de volgende verenigingen / organisaties
Gezondheidscentrum Drunen (GCD), vertegenwoordigd door John Hurkmans
Stichting de Schroef, vertegenwoordigd door Maaike Walters
Atletiek- en Wandelvereniging DAK, vertegenwoordigd door Rinus Krijger
De taken van de initiatiefgroep staan beschreven in het document “MSO-De Schroef Initiatiefgroep”. Zie
bijlage.

Gemeente Heusden
De gemeente faciliteert het Kernteam. Dit bestaat o.a. uit verslaglegging van de vergaderingen van het
Kernteam en het leiden van de vergaderingen van het Kernteam.
Tevens worden de belangen van de gemeente behartigd.
De gemeente financiert in deze fase de ondersteuning door Bureau Kragten en is de opdrachtgever.

Bureau Kragten
Bureau Kragten is de partij die kennis inbrengt met betrekking tot inrichting van Multifunctionele
sportomgevingen.
Bureau Kragten begeleid het proces conform het beschreven “Stappenplan voor Sportpark De Schroef”. De
gemeente is de opdrachtgever.

Stakeholders
De belangrijkste stakeholders zijn op dit moment:
 Hockeyvereniging MHCD
 Stichting De Burcht Sporthal Dillenburcht
 LTC Achter de Bogen
 d ’Oultremontcollege.
Op korte termijn zullen alle documenten die geleid hebben tot het positieve besluit van het college
beschikbaar worden gesteld, dit zijn o.a.:
 Het voorstel aan het college
 Het stappenplan van bureau Kragten voor Fase 1
 De offerte voor Fase 1
 De taken en de status van de initiatiefgroep.
Het Kernteam gaat vervolgens aan de slag om een planning te maken voor de komende periode, daarin
spelen de Stakeholders ook een belangrijke rol.
U hoort van ons.
Met vriendelijke groet, namens de Initiatiefgroep
Rinus Krijger
0641520999
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DAKKERS IN DE N70TRAIL
Zondag 1 september hebben we met een behoorlijke groep D4 DAKKERS een mooie trail gelopen:

De N70 natuurroute is een parcours door een prachtig stuk landschap in het Rijk van Nijmegen. Het
loopt door een heuvelachtig en bosrijk gebied en heeft een lengte[TvdL1] van ongeveer 14 kilometer,
met een kleine 450 hoogtemeters! Een prachtige en intensieve route voor de echte trailrun!
Het gebied biedt fantastische natuurlijke uitdagingen aan een avontuurlijk ingestelde hardloper,
zoals pittige hellingen en modderige single tracks en huiveringwekkende afdalingen.
Nou… dit alles hebben we zelf vastgesteld en we kunnen het allen beamen: fantastisch, pittig, een
prachtige omgeving maar ook behoorlijk zwaar. Eenmaal over de finish was er dat heerlijke gevoel
van voldoening en trots: “Hebben we weer mooi gedaan!”.

Foto vooraf

Rinus heeft er zelfs een speciale heuveltraining tegenaan gegooid om ons optimaal voor te
bereiden. We waren er dus helemaal klaar voor. Zondagochtend 1 september togen we met z’n
allen naar Berg en Dal. Daar werd natuurlijk eerst ontspannen koffie en thee gedronken. Hier en
daar was er onder de lopers toch wat nervositeit. Begrijpelijk, want de hoogtemeters boezemden
toch wel wat schrik in.
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Marc, Rinus, Patricia, René en Theo gingen voor de 28 km (twee rondes). Angelique, Miranda,
Willian, Pauline, Anne -Marie, Annie en ik vonden 1 ronde al uitdagend genoeg.
Op de “Duivelsberg” stonden twee doedelzakspelers ons muzikaal aan te moedigen: dit moest
natuurlijk vastgelegd worden. Miranda wist in ieder geval wat de spelers onder de rok droegen.

We hebben het allemaal gered. Moe maar zeker ook voldaan hebben we de eindstreep mogen
passeren!
Het is weer een bijzondere dag geweest zo met z’n allen. Samen ´n trail lopen smaakt naar meer.
Op naar het volgende evenement!

Foto na de trail

Margot, namens alle N70 trail bikkels

Pagina 9

OnderDAK
Nummer 5, 21 september 2019

Pagina 10

OnderDAK
Nummer 5, 21 september 2019

DE WANDELENDE TAK
Zomerseizoen einde wandelafdeling
Het zomerseizoen loopt alweer zachtjes op een einde.
Op 25 septemberis de laatste keer dat we met de avondwandelaars op woensdagavond starten
vanaf de steegerf.
Woensdagavond 2 oktober wordt er gestart vanaf het clubhuis van DAK. Na de wandeling is het
koffie drinken in het clubgebouw.
In het weekend van 26 - 27 okt. wordt de klok een uur teruggezet.
Met sportieve groet,
De wandelcommissie van DAK

DRUNENSE DUINENLOOP

SAVE THE DATE
15 maart 2020.
De voorbereidingen voor de 39e editie van de Drunense Duinenloop
zijn dit jaar eerder gestart.
Blokkeer deze datum in je agenda voor deelname of als vrijwilliger.
Zodra de mogelijkheid voor inschrijving of de aanmelding als
vrijwilliger start laten we jullie dat weten.
Namens de commissie Drunense Duinenloop
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GROTE CLUBACTIE 2019
Ook dit jaar doet onze vereniging DAK Drunen weer mee met de Grote Clubactie.
De Grote Clubactie is een loterij met leuke prijzen en waaraan DAK ook veel geld verdient.
Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,00 waarvan € 2,40 naar DAK Drunen gaat.
Voor onze club zullen alle pupillen en D-junioren degene zijn die loten gaan verkopen middels
boekjes.
Leden die we niet middels de boekjes bereiken kunnen online loten kopen.
Het doel voor 2019?
De opbrengst is o.a. bestemd voor activiteiten voor alle groepen pupillen en D-junioren !! Zoals b.v.
een keer een busreis naar wedstrijd, nevenactiviteiten en trainingsmateriaal.
Wanneer begint de verkoop?
Op maandag 16 en dinsdag 17 september ontvangen alle kinderen het lotenboekje.
We willen alle ouders vragen hun kinderen in de verkoop te ondersteunen en hopen dat iedereen
minstens 5 loten verkoopt. Als dit het geval is ontvangt DAK al minimaal € 800,00.
De beste verkoper van DAK Drunen?
Voor de drie beste verkopers hebben we cadeaubonnen van € 20,00 , € 15,00 en € 10,00.
Alle kinderen die meer dan 10 loten verkopen krijgen een presentje !
Verkoop je 20 of meer loten? Dan krijgt je een gratis toegangskaart, geldig i.c.m. 1 volbetalende
persoon, voor Bobbejaanland, Avontura en Optisport en een kortingsbon voor 50% korting op de
toegang van Body Worlds, alsmede een 2e artikel gratis op Masita.com.
Overige informatie
DAK Drunen kiest voor een betaling met eenmalige machtiging. De gegevens van de koper worden
op de intekenlijst ingevuld. Mensen hoeven niets bij de kinderen af te rekenen.
In plaats van een papieren lot krijgt de koper een lotnummer op zijn bankafschrift.
Dit jaar gaan we ook weer “online” loten verkopen zodat onze leden, die geen verkopers van onze
vereniging tegen komen, ook een lot kunnen kopen om onze club te steunen.
U kunt inloggen via http://toolbox.clubactie.nl/actie/AtletiekenwandelverenigingDAK
Alle leden krijgen over deze online-verkoop in september nog een mail.
Wanneer is de trekking?
De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 11 december 2019 en wordt op 12 december
gepubliceerd.
Waar kan ik terecht voor informatie of nog meer boekjes?
Hiervoor kun je terecht bij het Jeugdbestuur via het mailadres jeugdbestuur@dakdrunen.nl of bij
Marjolein van der Sanden 0416-380150.
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CULTURELE TRAIL IN ONZE EIGEN ACHTERTUIN
Maandag 19-8-2019 een Culturele trail in onze eigen achtertuin.
Door het gebied M.A.St: het voormalige munitiedepot van de Duitsers in de tweede wereldoorlog
Verzorgt door Tini de Laat die heel veel van dit gebied weet en na de loop krijgen we nog wat
aanvullende informatie van René van Wezel.
Om 19:00 verzamelen bij de Roestelberg.
Met een groepje van 14 DAK lopers en 2 gastlopers vertrekken we onder leiding van Tini de Laat
(bekende DAKker voor velen) richting het gebied van de Munitions Ausgabe Stelle oftewel de
M.A.St, eerst langs de Kaatsheuvelse ijsbaan. Door naar het herdenkingsmonument in de vorm van
een V2-bom voor de slachtoffers van 1940-1945. Dit ligt achter de Horst in Kaatsheuvel op het
voormalig munitiedepot van de Duitsers. Dit depot is enkele voetbalvelden groot en was het
grootste depot van de Duitsers in Europa. De vrachtwagens moeten hier aan en af hebben
gereden. Het depot bestond uit gebouwen, bunkers, magazijnen, ingegraven parkeerplaatsen, zelfs
een zwembad, latrine en loopgraven Toen de geallieerde troepen naderden, en de Duitsers
dreigden de oorlog te verliezen werd een deel van de voorraden afgevoerd, en op dolle dinsdag 5
september 1944 werd de meeste munitie dagenlang tot ontploffing gebracht. Zo kon de munitie niet
in handen vallen van de geallieerden
Parkeerhavens
Tini laat ons de grote, rechthoekige ‘parkeerhavens’ met zandverhogingen er om heen zien. Hier
konden de Duitsers hun voertuigen parkeren en met camouflagenetten afdekken. De verhogingen
aan de zijkant waren er om de banden van de voertuigen te beschermen. Bij een bombardement
konden de rondvliegende scherven zo de banden niet beschadigen!
Bomkraters
Er liggen enkele grote kraters, waar de depots tot ontploffingen zijn gekomen. In de oorlog werden
op tal van plekken in bossen munitiedepots aangelegd. Dit gebeurde vooral in dichtere bossen,
zodat vijandelijke vliegtuigen de locaties niet konden zien en de munitie dus veilig lag. De grootste
vind je bijna aan het eind aan de linkerkant.

De natuur hier is hier anders dan in de omgeving Drie Linden en Steegerf waar wij meestal onze
loopjes doen. We zien ook prachtige bloeiende paarse heide.
Mitrailleursnest
Aan de rand van het munitiecomplex maakten de Duitsers mitrailleursnesten om het kamp te
bewaken. Zo’n nest bestond uit twee grote gaten. Het ene gat was een onderkomen die aan de
bovenkant werd afgeschermd met balken. Het andere gat was voor de mitrailleur bedoeld. Tussen
de gaten zat een loopgraaf. Ook daar zien we er een aantal van en er is nog een stuk van ongeveer
1km loopgraven te zien.
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Het enige geluid dat je nog zou kunnen doen denken aan de munitie die hier lag, is het snel
roffelende geluid van de grote bonte specht op een boomstam.
Latrines
Ook in oorlogstijd ontkwam niemand aan de dagelijkse gang van zaken. Dus soldaten moesten ook
naar de wc, in dit geval een latrine. Het was niets meer was dan een plank met een gat boven een
diep gat in de grond. In dit gebied zijn op twee plekken oude latrines gevonden. Er hing ook een
penetrante geur had ik het idee of ik heb teveel fantasie
We hebben over de Adolf H…..Strasse gelopen wat toen de centrale as van het complex was, nu
de verbinding tussen “de Efteling” en de Duinen Het blijft boeiend en vooral ontzettend belangrijk
om het oorlogsverleden niet te vergeten.
In de jaren na de oorlog is er van het puin Café “de Efteling” gebouwd en ze hebben voor de witte
wijk in Waalwijk ook deze stenen gebruikt.
Tini neemt ons mee naar een reusachtig oude rode berk, de takken hangen zowat op de grond en
vormen zo een mooie grote parasol. Er schijnen hier heel wat mensen te komen voor allerlei
rituelen
Langs Bosrijk, volgens Tini hebben ze daar heerlijk appeltaart, maar hij heeft helaas geen geld bij
zich anders zou hij ons uitgenodigd hebben.
Een leerzame loop. Bedankt Tini
Loopgroep 4D
Annie de Pauw
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GOED NIEUWS!
12 september hebben 2 keurmeesters van de AU onze rondbaan opnieuw beoordeeld.
Gebleken is dat de witte kunststof afdekelementen op de goot aan de binnenzijde van de rondbaan
inmiddels zodanig zijn aangebracht dat de baan veilig bevonden is, en weer volledig in gebruik
genomen gaat worden.
Verder is gekeken naar de afzetstroken in de verspring aanloop banen. De ondersteuning van de
afzetstroken is nu zodanig, dat dit ook goedgekeurd is.
Het zand in de verspring zandbakken is ook vervangen, gebleken is dat de zandsamenstelling zich
bevindt in het middengebied. De erg fijne zandfracties en de erg grove zandfracties ontbreken. Het
zand voldoet hiermee aan de gestelde eisen en valt binnen de normering. De keuringsattesten
worden ons nog ter beschikking gesteld.
Een knelpunt is nog de kooi ten behoeve van discuswerpen en kogelslingeren. Deze voldoet niet
meer aan de nieuwste veiligheidseisen. We zijn in gesprek met de AU of we nog gebruik kunnen
maken van de overgangsregelingen, zodat de vervanging nog enkele jaren uitgesteld kan worden.
Binnenkort volgt er nog een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Heusden over het
onderhoud van de baan. Dit is een gemeenschappelijke verplichting van zowel de gemeente als
DAK.
Eindelijk zijn we zover dat accommodatie weer volledig gebruikt kan worden gebruikt.
Veel plezier.
Bestuur DAK

BAANATLETIEK
Zuid Nederlandse kampioenschappen Best op 1 september 2019.
Het was dit jaar moeilijk een organisator te vinden voor dit evenement en uiteindelijk heeft GM in
Best de organisatie weer opgepakt.
Een groep DAK atleten is naar Best gegaan voor de categorieën senioren en A junioren en B
junioren.
Er werden persoonlijke records verbeterd en prijzen gehaald.
Kevin van Loon JJB wierp de speer naar 35,39 m wat een PR betekende . Bij discus eveneens
eenPR met 25,68 m.
De kogel plofte na 9,03 m in de sector enkele centimeters onder zijn beste afstand.
Cas Weijers JJA liep zijn serie van de 100m naar een 2de plaats in 12,33 sec en ging door naar de
finale, waar hij de 100m in 12,34 sec aflegde.
Stijn van Nierop senioren mannen liep zijn 400m in 52,22 sec. Wat een derde plaats betekende. Op
de 200m ging Stijn voluit en het bleef spannend tot op de streep. De onderlinge verschillen bleven
binnen 0,2 sec, maar helaas voor Stijn net geen podiumplaats.
Antoine van de Sanden senioren mannen, liep zijn 100m in 12,60 sec en zijn 200m in 25,40 sec.
Anouk van Dal MJB liep op de 100m in een spannende wedstrijd waar zij de 2de plaats goed
vasthield in een tijd van 13,64 sec.
Bij het verspringen opnieuw een podium plaats met een afstand van 4,85 m wat een persoonlijk
record betekende.
Anne van Nierop was bij hoogspringen op dreef. Lang ging Anne in de eerste poging over de lat.
Uiteindelijk reikte Anne tot 1,55 m wat een 2e plaat op het podium betekende. Evenaring van haar
persoonlijk record.
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Daphne van Zandvoort startte eerst op de 3000 m. Daphne startte voortvarend maar moest toch
wat tempo terug nemen. Vanaf halverwege tot op einde kon Daphne het tempo wel vast houden.
Eindtijd 11:41,90 min 4de plaats. Op de 200 m als laatste onderdeel van de dag werd Daphne
eerste in haar serie in 28,47 sec, maar in de tweede serie werden de medailles verdeeld.
Volgend jaar graag wat meer deelname maakt het gebeuren gezelliger en nog boeiender.

Anouk in de lucht tijdens haar PR sprong
vertesprong tijdens

Anouk 2de plaats tijdens 100 m Meisjes
junioren B

Anne van Nierop zweeft door de lucht bij
verspringen

Anne van Nierop met haar zilveren medaille
hoogte sprong van 1,55 m evenaring van
haar persoonlijk record.

Stijn van Nierop tijdens de laatste 50 m van
zijn 400 m, op weg naar een derde plaats
tijdens het ZNK in Best op 1-9-2019
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Speerwerp wedstrijd Arnhem 15 september 2019.
Daniek en Kevin van Loon zijn naar Arnhem, Ciko66 vetrokken voor een speerwerp- wedstrijd. De
organisatie had de wedstrijd ingedeeld in groepen met verschillende afstanden.
Daniek kwam uit bij de junioren D en had een beste worp van 24,28 m een meter onder haar beste
speerworp. Kevin kwam uit bij JJB met een worp van 34,57 m ook slechts 1 meter van zijn beste
afstand. Zijn serie lag dicht bij elkaar.

SNELWANDELEN
Ongeluk Han Holtslag.
Han Holslag heeft een ernstig ongeval gehad tijdens zijn training snelwandelen. Een waarschuwing
voor iedereen, die op de weg loopt/traint.
Vrijdag 16 augustus 2019 trainde Han in de buurt van Leende. Hij liep daar op een landelijke weg
waar hij links van de weg liep. Terwijl hij daar liep kwam er een groep wielrenners langs.
Nadat ongeveer de halve groep voorbij was, werd Han van achteren in zijn rug aangereden door
een wielrenner in volle vaart. Han klapte tegen de grond en ook de wielrenner ging tegen de vlakte.
Han is daarna kort bewusteloos geweest. Door een bewoner vlakbij het ongeval is Han naar huis
gebracht. De volgende dag uiteindelijk in het ziekenhuis beland, waar men constateerde: drie
gebroken ribben, ernstige kneuzingen en grote schaafwonden. Han heeft enige dagen in het
ziekenhuis moeten blijven. Inmiddels is Han al geruime tijd weer thuis en het herstel vordert, maar
de ongemakken blijven nog wel. Daarbij komt de kopzorg van de afhandeling van het ongeval.
Dit bericht is misschien nuttig voor onze leden, die ook wel eens op de weg trainen. Behalve links
van de weg lopen, kan het soms ook nodig zijn om zelfs even in de berm te gaan staan en wachten
tot het verkeer voorbij is. Geeft wel oponthoud, maar dat is dan maar zo.
Han blijft optimistisch naar de toekomst en hoopt weer snel zijn training op te kunnen pakken.
(Han Holtslag heeft toestemming gegeven om hierover te berichten).
Theo van Houten.
2 augustus 2019 Oldenburg, Duitsland
Tijdens een trainingskamp in Oldenburg Duitsland werd een wedstrijd gehouden over de niet
gangbare afstand van 2 mijl. Han Holtslag legde de afstand af in 20:14,73 min en Larissa
Droogendijk in 23:08,17 min
Recordwedstrijden Best 24 augustus 2019 zaterdag
Deze wedstrijd werd georganiseerd door RWV uit Rotterdam en dit maal was GM in Best de
gastheer want onze baan was nog niet beschikbaar.
Het was erg warm en menig atleet had daar last van.
Paul Jansen startte voor de 10 km en ging voortvarend van start. Daarna daalde de snelheid tot ca
halverwege, waarna Paul nog iets kon aanzetten om te eindigen in een prachtige tijd van 47:14,3
min, een Nederlands record M45.
Boetje Huliselan liep op de 5000 m een fraai vlak gelopen wedstrijd en kwam binnen na 31:3,8 min
een prima tijd bij deze temparuur.
Anne van Andel ging voor de 20 km, maar gezien de hoge temperatuur koos Anne ervoor om het
idee van de wedstrijd los te laten en voor trainingswedstrijd te kiezen. 20 km tijd 2.6:17,3 uur en
afstand na 2 uur was: 19.029 m
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Europese Kampioenschappen Masters atletiek in Venetië 5-15 september 2019.
De wedstrijden vonden op 3 verschillende locaties plaats. Het snelwandelen gebeurde op de
atletiekbaan in Eraclea Mare en in deze plaats werden ook de 10 en 20 km op de weg
georganiseerd.
6 september 2019, 5000 m baan.
Aan de start: Paul Jansen M45 en Boetje Huliselan M60
Paul startte snel de eerste ronde en nam toen snelheid terug. De snelwandel jury toonde te veel
belangstelling voor Paul. Daarna de snelheid langzaam weer laten toenemen en de laatste 2
ronden weer vol gas naar een prachtige 2de plaats met een zilveren medaille om de nek. Tijd
22:31,30 min maar 12 sec boven zijn beste tijd.
Boetje Huliselan M60 moest op enig moment ook op zeker gaan lopen wat goed uitpakte. Zijn tijd
31:22,97 min in de buurt van zijn beste tijd.

Paul Jansen juichend over de streep op zijn 5000 m snelwandelen M45.
Zijn eerste onderdeel van het Europees kampioenschap atletiek voor
Masters in Venetië. De eerste medaille is binnen en zilver nog wel.
11 september 2019. 10 km weg
Paul Jansen startte snel waarna hij het gewenste tempo koos. Iets over de helft moest Paul de
snelheid nog iets temperen om geen techniek problemen te krijgen en dat lukte. Toch bleek zijn
gemiddelde snelheid een verbetering van zijn laatste beste wedstrijd. Echter de afstand van deze
wedstrijd was niet juist 600 - 700 tekort. De tijd zegt daarom niet veel. 43:54 min.
De plaats was natuurlijk wel van toepassing en Paul eindigde op de derde plaats een bronzen plak
en de tweede medaille. De 10 km had nog een verrassing in petto. De Nederlandse ploeg had met
de 3 snelste snelwandelaars vanaf 40 jaar en ouder de 2de in het ploegen klassement bereikt. Dus
nog een zilveren medaille. Nr 3.
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Paul Jansen M45 geconcentreerd onderweg naar een
bronzen plak op de 10 km snelwandelen tijdens het Europees
kampioenschap atletiek voor Masters in Venetië.
14 september 2019 20 km weg.
Paul Jansen M45 startte in een matig tempo om zeker deze afstand uit te kunnen lopen. Een
verstandig besluit, want ondanks de behouden snelheid toch enkel waarschuwingen. Uiteindelijk
een dik verdiende 3de plaats in 1.48:46 uur en opnieuw een bronzen plak. Medaille nr 4. Ook hierbij
is niet zeker of de afstand exact 20 km is. Voor Paul is het nu genieten.
Boetje Huliselan M60 startte ook behoudend, maar mocht helaas van de snelwandel jury de
wedstrijd niet afmaken.

Paul Jansen derde op het Europees kampioenschap 20 km
snelwandelen M45. Het laatste onderdeel en opnieuw een medaille
Een mooi evenement waar de Nederlandse snelwandelaars meerdere medailles mee naar huis
mochten nemen.
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