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VOORWOORD
Gisteravond herinnerde Frans van Delft, onze redacteur, me er tijdens de bedankavond voor de
vrijwilligers van de Drunense Duinenloop aan dat ik het voorwoord nog moest inleveren. Aan
Frans hebben we wat dat betreft een goede, want al jaren zorgt hij ervoor dat iedereen zijn
stukken op tijd inlevert en er weer een mooi clubblad verschijnt.
Overigens zijn er vele vrijwilligers binnen onze club die heel goed werk doen. Zo ook de mensen
die gisteravond dus met een gezellig feestje bedankt werden voor hun hulp aan de Drunense
Duinenloop. Dit was tevens de eerste feestavond in ons nieuwe clubhuis. En wat een genot was
dat in onze prachtige nieuwe accommodatie.
Drie weken geleden werd deze voor het eerst gebruikt tijdens de competitiewedstrijd voor
senioren. Het was een prachtige dag met veel atleten en toeschouwers. De mensen van de
kantinecommissie stonden zelf achter de bar en zij draaiden overuren. Het was nog best even
wennen en tijdens zo’n eerste drukke moment kom je erachter dat niet alles even praktisch is
ingericht. Daar moet dus nog aan gewerkt worden. Desondanks had de kantinecommissie het
prima voor elkaar en volgens mij hadden alle bezoekers het ontzettend naar de zin. Ik wil dan ook
mijn complimenten geven aan de mensen in deze commissie, Marja, Marie-Anne, Geertje en
Frank, die in kort tijd druk in de weer geweest zijn (en nog steeds) en een prima resultaat
neerzetten.
Binnenkort zal er ook op trainingsavonden bezetting zijn in de kantine, zodat jullie na de training
wat kunnen drinken. De officiële opening zal na de zomer plaatsvinden op zaterdag 1 oktober.
Noteer deze dag alvast in je agenda.
Zo vlak voor de zomer wil ik jullie allemaal een goede vakantie toewensen. Voor sommigen een
mooie gelegenheid om eens op een andere plek op deze aarde hard te lopen of te wandelen. Ik
ben wel benieuwd naar jullie loop- en wandelverhalen, dus stuur ze gerust naar de redactie voor
het volgende clubblad. Iedereen die weer op tijd terug is, kan op zaterdag 27 augustus meedoen
aan de jaarlijkse wandeltocht. Het wordt alweer de 14e editie en elk jaar is dit weer een prachtige
gelegenheid om nieuwe stukken van de Drunense Duinen te ontdekken. Ook voor de hardlopers
onder ons kan deze wandeltocht een mooie afwisseling zijn. Laat de trimschoenen een keer
staan en trek je wandelschoenen aan voor een rustig tochtje door de natuur!
Martien van Weert,
Voorzitter.
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ALGEMENE INFORMATIE VERENIGING
Bestuur

Functie
Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Leden

Naam
Martien van Weert
Walther de Vaan
Frans van Nieuwburg
Koen van Nieuwburg
Ad Willemse(vertrouwenspersoon)
Kees Klerx

Telefoon
0416 380373
0416 661773
0416-373896
0416 383123
0416 278111
073 5114559

e-mail
voorzitter@dakdrunen.nl

wadevaan@planet.nl

Mariette.frans@home.nl
koenvannieuwburg@home.nl
ad.willemse@home.nl

c.a.klerx@home.nl

Ledenadministratie

Joke van Gool, Primulastraat 21, 5151 TR Drunen.
Tel. 0416-322225. E-mail: ledenadministratie@dakdrunen.nl.
Alle wijzigingen en afmeldingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail doorgeven. Inning contributie
is per kwartaal. Afmelden uiterlijk 2 weken voor het begin van het volgend kwartaal.

Contributie 2011
Groep
Atletiek
Atletiek
Atletiek
Atletiek
Atletiek
Wedstrijdlicentie
Wedstrijdlicentie
Wedstrijdlicentie
Bodywalk
Nordic Walking
Bodywalk + Nordic Walking
Wandelen
Wandelen
Atletiek/Bodywalk/Nordic
Walking + wandelbond
Donateur

Klasse
Pupillen
Junioren D
Junioren C/B/A
Senioren/Masters
Inschrijven
Pupillen
Junioren
Senioren/Masters
Alle
Inschrijven
Alle
Inschrijven
Alle
Inschrijven
Alle
Inschrijven
Alle
Alle

(Maand)
€
8,15
€
9,85
€
9,85
€ 13,30
€ 10,00
€
7,15
€ 12,70
€ 20,35
€
8,15
€ 10,00
€
9,25
€ 10,00
€ 13,30
€ 10,00
€
5,20
€
3,00
€
€

Eenmalig
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig

0,55 Extra
25,00

De contributie wordt per kwartaal geïnd middels automatisch incasso.

Thuishonk
Internetadres

Sportpark De Schroef. Pr. Hendrikstraat te Drunen, Tel. 0416-375930
www.dakdrunen.nl - E-mail algemeen : info@dakdrunen.nl

Wedstrijdinschrijvingen
Uitwedstrijden

Weg- en Crosswedstrijden
Baan- en Indoorwedstrijden
Competitie
Pup/Jun C/D

Thuiswedstrijden

Wandelen

Contactpersoon

Vacant - Elektronisch via website DAK
Vacant
Koen van Nieuwburg Tel. 0416-383123
Marian van Tilborg Tel. 0416 379348
Paul van Delft Tel. 0416-374690 /
inschrijven@dakdrunen.nl
Louis Muskens, tel.: 0416 374102

Redactie Clubblad

Kees Klijn, de Ruyterstraat 24, Tel. 0416-372276 Frans van Delft, Achterstraat 10A, Tel. 0416 320130
E-mail: clubblad@dakdrunen.nl Kopij inleveren, bij voorkeur op e-mail adres: clubblad@dakdrunen.nl , of op
diskette/usb-stick, inclusief uitdraai. Of via de kopij bus in het clubgebouw.
Verschijning volgend clubblad: 10 september 2011. Inleveren kopij uiterlijk zondag 4 september 2011.
Het clubblad verschijnt in 2011 verder nog op 26 november
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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van Bertus van Bladel.
Bertus is jaren actief geweest bij activiteiten rondom de door de WOC georganiseerde
wedstrijden, het WOC kon altijd een beroep op hem doen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.
Successen bij Nederlandse kampioenschappen Masters
Tijdens deze kampioenschappen behaalde Justus van Nierop zowel op 100 meter als 200 meter
een bronzen plak.
Bij het snelwandelen behaalde Harry van Bijnen een bronzenplak bij de 5000 meter.
Brabantse kampioenschappen ABC junioren zeer succesvol
Onze meisjes en jongens waren zeer succesvol er werden maar liefst 7 plakken behaald,
waaronder drie gouden, twee zilveren en twee bronzen .
Pieter Kipping won goud bij het discuswerpen, en zilver bij het kogelstoten.
Luke Linders won goud op de 100 meter.
Enno Kivits won goud op de 400 meter, zijn tijd van 52.18 sec betekende tevens een verbetering
van het clubrecord dat stond op de naam van Patrick van Balkom (52.3 sec).
Ky-Ahn behaalde een bronzenplak op de 110 meter horden.
Bij de meisjes behaalde Tamara Bos een bronzenplak op de 80 meter horden.
Witney Beekmans behaalde een zilveren plak op de 100 meter.
Alle medaille winnaars van harte gefeliciteerd.
Recreanten
De nieuwe opzet recreantafdeling is tijdens de trainingen van de diverse groepen gepresenteerd,
tot 15 juli kan men aangeven in welke groep men wil starten.
Hans van den Heuvel is binnen het trainingscorps aangesteld als hoofdtrainer die de lijn uitzet.
Vrijwilligersavond
Op 24 juni is de bedankavond voor alle vrijwilligers, die meegewerkt hebben aan de DDL,
gehouden. Veel vrijwilligers waren aanwezig, na een openingswoord, korte terugblik en korte
uitleg over de plannen van volgend jaar, was er een korte film te zien die een impressie weergaf
van de laatste editie van de Drunense Duinenloop.
Nogmaals willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Een speciaal wordt van dank aan Geertje en Marja die op voortreffelijke wijze de bediening
hebben verzorgt.
DAK wandeltocht
Op zaterdag 27 augustus vind de 14e DAK wandeling plaats. Men zoekt nog enkele vrijwilligers,
zij die willen meehelpen kunnen contact opnemen met Louis Muskens
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Trainingsoverzicht zomer 2011
Pupillen B/C/Mini’s
Maandag
18.00-19.00
Sportpark
Bianca Holtrop, Sanne van Driel
Donderdag
18.00-19.00
Sportpark
Yvonne van Veen, Jeffrey Himpers
Pupillen A
Maandag
18.00-19.00
Sportpark
Justus van Nierop, Laura de Gier, Thom van Wijngaarde
Donderdag
18.00-19.00
Sportpark
Yvet van der Sterren, Pieter Kipping, Thom van Wijngaarde
Junioren D
Dinsdag
18.15-19.15
Sportpark
Frank Smetsers, Olaf Tuerlings
Donderdag
18.15-19.15
Sportpark
Maaike de Wit, Olaf Tuerlings
Pupillen en junioren D – wedstrijdgerichte training (vanaf april)
Zaterdag
9.30-11.00
Sportpark
Ron de Vaan, Persijn van den Brink, diverse trainers
Junioren B/C
Dinsdag
19.15-20.45
Sportpark
Frank Smetsers, Theo van Houten, Ad Kivits
Donderdag
19.15-20.45
Sportpark
Theo van Houten, Ad Kivits
Junioren A, Senioren(baanatletiek)
Dinsdag
19.15-20.45
Sportpark
Rob Kamps
Donderdag
19.15-20.45
Sportpark
Rob Kamps
Specialisatie (Senioren en Junioren A/B/C)
Dinsdag
19.15-20.45
Sportpark
Theo van Houten (werpen)
Dinsdag
19.15-20.45
Sportpark
Frank Smetsers (springen)
Vrijdag
19.15-20.45
Sportpark
Rob Kamps (sprint/horden, atleten op uitnodiging)
Junioren A, Senioren(middel)lange afstand
Dinsdag(weg)
19.00-20.30
Duinrand
Theo van Baardwijk
Dinsdag(baan)
19.00-20.30
Sportpark
Mari van Beurden
Donderdag
19.00-20.30
Sportpark
Mari van Beurden / Theo van Baardwijk
Zondag
10.00-11.30
Duinrand
Mari van Beurden
Snelwandelen
Maandag
19.00-20.15
Sportpart
Theo van Houten
Specials
Dinsdag
18.30-19-.30
Sportpark
Ria van Houten
Recreanten Algemene groep 19.00 uur
Maandag
19.00-20.15
Sportpark
Eddy Martoredjo (Assistent: Marian v. Tilborg)
Woensdag
19.00-20.15
Duinrand
Eddy Martoredjo (Assistent: Marian v. Tilborg)
Recreanten Algemene groep 20.00 uur
Maandag
19.00-20.15
Duinrand
Piet van Hulten
Woensdag
19.00-20.15
Sportpark
Piet van Hulten
Recreanten Tempogroep
Maandag
20.00-21.15
Duinrand
Hans v.d. Heuvel
Woensdag
20.00-21.15
Sportpark
Hans v.d. Heuvel
Recreanten Duurloopgroep
Maandag
20.00-21.15
Duinrand
Rinus Krijger
Woensdag
20.00-21.15
Sportpark
Rinus Krijger
Alle recreanten
Zaterdag
9.00-10.00
Giersbergen John van Heeswijk, Piet van Hulten
Wandelgroep
Woensdag
19.00-20.30
Duinrand
Louis Muskens
Bodywalk
Dinsdagmorgen
9.00-10.00
Duinrand
Ria van Houten
Dinsdagavond
19.30-20.45
Duinrand
Geertje van der Schans
Donderdagavond
19.30-20.45
Duinrand
Geertje van der Schans
Nordic Walking
Maandag
9.00-10.15
Duinrand
Harrie van Delft (midden/snel tempo)
Donderdag
9.00-10.15
Duinrand
Ria van Houten (rustig tempo)
Zaterdag
9.00-10.15
Duinrand
Ria van Houten (midden tempo)
Theo van Baardwijk
Mari van Beurden
Persijn van den
Brink
Harrie van Delft
Sanne van Driel
Laura de Gier
John van Heeswijk
Hans v.d. Heuvel
Jeffrey Himpers

0416-375201
0416-379764
073-5115803

Bianca Holtrop
Ria van Houten
Theo van Houten

073-5185628
0416-377670
0416-377670

Louis Muskens
Justus van Nierop
Danny van Nooy

0416-374102
073-5116735
06-52408601

0416-372137
0416-375772
0416-379432
06-52440213
0416-377765
06-25020784

Piet van Hulten
Rob Kamps
Pieter Kipping
Ad Kivits
Rinus Krijger
Eddy Martoredjo

0416-375545
073-5114032
Geheim nr
0416-376905
06-41520999
0416-376003

Geertje v.d. Schans
Frank Smetsers
Yvet van der Sterren
Marian van Tilborg
Ron de Vaan
Maaike de Wit

0416-338405
06-19204253
073-5116153
0416-379348
Geheim nr
0416-380660
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DAK- AKTIVITEITENAGENDA
Zaterdag 27 augustus 2011
Dinsdag September 2011
Zaterdag en zondag 24 en 25 Sept
Zaterdag 1 oktober 2011
Zondag 6 november 2011
Zondag 11 december 2011
Zondag 1 april 2012

14e DAK wandeltocht
DAK – ARR meeting
Clubkampioenschappen
Opening nieuwe clubgebouw
Drunense Duinen Cross
Indoor
Drunense Duinenloop

WELKOM NIEUWE LEDEN

Atletiek
Inge Daniëls
Paulien van de
GeinAntonique de Vaan
Joey Blommers
Jeffrey de Vaan
Lars Findhammer

Body Walking
Ellen van Kuik
Gerry de Jong

Nordic Walking

Wandelen

Onze vereniging telt nu 478 atletiekleden en 58 wandelleden.
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Overzicht van de commissies en vacatures in onze vereniging
Commissies / Organen

Aanspreekpersoon

Telefoon

Archivaris van DAK
Bestuur, secretariaat
Feestcommissie
Jurycommissie
Juryleden
Clubblad

Harrie van Delft
Walther de Vaan
Thijs van Houten
Frank van Hulten
Vacatures juryleden
Kees Klijn
Frans van Delft
Steef Molema
Theo van Baardwijk
Wilhelmien Muskens
Joke van Gool
Sjef Musters,
Bart de Haan
Kees Klijn
Fysiotherapie Jos Keetels
Kosteloos telefonisch advies
tussen 12.30 en 13.00 uur

0416-372137
0416 661773

Wallie Span

06-52676287

Clubgebouwcommissie
Clubhuis
Ledenadministratie
Materiaalbeheer
Media
Medische commissie

N.A.C.
NevenActiviteitenCommissie Jeugd
PR en Sponsoring
Ranglijsten:
Sen.+A/B-junioren
Pupillen en C/D-junioren
Sleutelbeheer
Technische Commissie
Wandelcommissie
Wedstrijdsecretariaten:
-Thuis
-Uit, weg + cross
Sen. en A/B-jun.
-Uit,
Pup. en C/D jun.
-Uit, baan + indoor Sen. en A/B-jun
-Uit, Competitie
Sen. en A/B-jun.
WOC WedstrijdOrganisatieCommissie
woc-leden

Keetels@uwpraktijkonline.nl
www.keetels.uwpraktijkonline.nl

0416-383369
0416-372276
0416-320130
0416-378581
0416-375201
0416-374102
0416-322225
073-5114841
0416-372276
0416-378789

vacant
Danny van Nooy
Danny van Nooy

06-52408601 /
0416-851566

Koen van Nieuwburg
Koen van Nieuwburg
Louis Muskens

0416-383123
0416-383123
0416 374102

Hille Smit
0416-320128
vacant
Marian van Tilborg
0416-379348
vacant,
Koen van Nieuwburg
0416-383123
Paul van Delft
0416-374690
Frank van Hulten
0416-383369
Henk Liefting
Ria Musters
vacatures
Recreantencommissie
Kees Klerx
Anneke Jonckers
Anne-Marie Verlanden
Rinus Krijger
Steef Molema
Vrijwilligerscommissie
Ton van de Sanden
Marianne van den Bosch
Belangstelling? Dan gaarne contact opnemen met aanspreekpersoon of met een van de
bestuursleden. Oh, ja. Het is heel gezellig en leuk om actief bij DAK mee te helpen onze
vereniging draaiend te houden.
Mist u een commissie? Heel eenvoudig. even de secretaris bellen.
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Hij doet niets hoor !
Het is een bek end verschijnsel voor iedere
hardloper en N ordic Walker. Ben j e ne t
lekker bezig, komt er een blaffende hond
met een nood gang op je af …de ei genaar
roept: “ Hij doet ni ets hoor ! ”. U w eet wel
beter, het s preekwoord bl affende honde n
bijten niet, klopt van geen kant.
Mijn naam is Arnoud Busscher en ik ben
van beroep Hondengedragstherapeut. Mijn
werk is het analyseren en oplossen van
gedragsproblemen bij honden. De overlast
die honden v eroorzaken bi j r ecreanten en
sporters is zeer ongewenst en absoluut de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. U weet
echter net al s ik dat menigeen doet alsof het allemaal wel mee valt of z elfs de har dloper de
schuld geeft van het felle gedrag van hun hond.
Gezien het feit da t onz e doc hter bij Zui dwal m et v eel pl ezier s port en r egelmatig v ertelt da t e r
tijdens de t rainingen op de T rappenberg v eel honden r ondlopen die wel eens o verlast
veroorzaken, l eek het mij een l euk i dee o m u als s porter, recreant, har dloper o f N ordic Walker
wat tips te geven over hoe te handelen in een dergelijke situatie.
Allereerst is het belangrijk te weten dat iedere hond geprikkeld kan worden door een persoon die
zich (snel) voortbeweegt. Dit heeft te maken met de achtervolgingsdrift die bij iedere hond (bij de
één wat sterker dan de ander) aanwezig is.
Omdat u nooit kunt weten wat de daadwerkelijke bedoelingen zijn van de hond die u nadert raad
ik u aan om i n iedere situatie s til t e blijven staan om deze drift ni et verder te s timuleren. D e
eigenaar v an de hond m aakt dan oo k m eer kans om de hond t erug t e r oepen o f a f t e l eiden.
Behalve dat u even blijft staan is het van belang dat u geen afwerende gebaren maakt met uw
handen of benen. U voorkomt daarmee dat de hond u zal g aan bijten. Tevens is het raadzaam
om v an de hond w eg t e dr aaien en i eder oo gcontact m et de hond te m ijden doo r het di er
uitsluitend vanuit uw ooghoeken in de gaten te houden.
Indien blijkt dat de hond t egen u blijft blaffen, tegen u gaat opspringen of zelfs pogingen doet om
u t e bi jten i s het v erstandig om al tijd i ets bi j u te hebben w aarmee u d e dr eigende hond kunt
verjagen. Ik heb z elf goede ervaringen met het gebruik van de P et Corrector. Dit is een spuitbus
met lucht waarmee u met een s issend geluid de hond ui t uw buurt kunt houden indien dat nodig
is. Het gebruik is niet schadelijk voor de hond. Het geeft een veilig gevoel om zoiets dergelijks op
zak te hebben als u uw sport beoefent op plekken waar honden worden uitgelaten.
Deze Pet Corrector is te zien en eventueel te bestellen op www.hondentrainingshop.nl
Ik hoop dat u met deze tips in de toekomst iets kunt doen en nog veel pl ezier beleeft in het
uitoefenen van uw sport. Ik wens u alvast een gezond en sportief 2011 !
Arnoud Busscher
www.hondenspecialist.nl
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DRUNENSE DUINENLOOP
Geslaagde “dank-je-wel” avond Drunense Duinenloop
Vrijdag 24 juni j.l. werd de “dank-je-wel” avond gehouden voor alle 245 vrijwilligers die het
mogelijk hebben gemaakt dat de Drunense Duinenloop 2011 zo’n groot succes werd. Het bestuur
van Atletiek- en wandelvereniging DAK ondersteunt het initiatief van de commissie DDL om deze
avond te organiseren. Het is het grootste evenement van de club met de meeste vrijwilligers op
één dag van alle verenigingen van Heusden en Drunen in het bijzonder. 245 vrijwilligers waarvan
90 verkeersregelaars……..jullie zijn enorm bedankt.
Nadat voorzitter Martien van Weert met enige trots de genodigden welkom heette in het nieuwe
clubhuis en kort terugblikte op het evenement en de realisatie van het prachtige clubhuis namen
Jaap Verstraate en Erik Tausch de regie over en zorgden zij voor een leuke en afwisselende
avond. Voorafgaand aan de avond kreeg de commissie met partners een chinees buffet
aangeboden dat in het clubhuis werd genuttigd. Tevens werd even teruggeblikt op het succes en
de vernieuwende elementen voor 2012. Tot slot wil de commissie Geertje en Marja bedanken
voor de bewezen bardienst, dat door Jaap met goed kuswerk en bloemen werd beloond.
De genodigden hebben het gewaardeerd en reageerden: volgend jaar zijn we weer van de
partij.
De foto’s op deze en volgende pagina tonen voldoende over de gezelligheid van de avond.
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Tot 1 april 2012…we hebben uw hulp zeker weer nodig
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Nog een Fotoimpressie Drunense Duineloop 2010
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Recreanten trainen op niveau
Door Kees Klerx, bestuurslid recreantenafdeling

Inleiding
In het vorige clubblad werd aangekondigd dat de recreantentrainers, de recreantencommissie en
het bestuur gezamenlijk werkten aan een verbeterde opzet van de recreanten afdeling om
daarmee beter tegemoet te komen aan de wensen van de leden.
Op maandag 6 juni en woensdag 8 juni was het dan zover; de hoofdtrainer van de recreanten,
Hans van den Heuvel, presenteerde de nieuwe trainingsopzet en het jaarplan voor de
recreantenafdeling in het nieuwe clubgebouw.
Daar is heel wat overleg en werk aan vooraf gegaan. Met name Rinus Krijger heeft aan de wieg
gestaan voor de nieuwe opzet met de DDL clinic, waarbij gezamenlijk naar het Drunense
Duinenloop evenement werd getraind en waar ook “Externen” voor konden inschrijven. Nadat het
bestuur in maart haar visie had gepresenteerd, is het trainersoverleg in samenwerking met de
recreantencommissie goed op gang gekomen. Tijdens een van de eerste vergaderingen is Hans
van den Heuvel unaniem benoemd tot hoofdtrainer van de recreantenafdeling. Hans heeft een
jaarplan uitgewerkt, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de leden,
de visie van het bestuur en last but not least de wensen en mogelijkheden van de beschikbare
trainers.
Oproep; vele handen maken licht werk
Ondanks dat er een aantal trainersvacatures zijn, is het toch gelukt om met de huidige
beschikbare trainers een werkbaar plan op te zetten, mede dankzij de flexibiliteit van de huidige
trainers. Desalniettemin wil ik bij deze toch graag aan iedereen een oproep doen, om eens
serieus na te denken of je (assistent) trainer zou willen worden, want op dit moment zouden we
een acuut probleem hebben in geval er een trainer zou uitvallen. In geval je trainer wilt worden
betekent dat je zelf niet meer kunt trainen. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden bij
een van de trainers of bestuursleden! Vele handen maken licht werk, en dat is ook voor de
huidige trainers een verwelkoming!
Jaarplan
Het jaarplan, dat goed ontvangen is bij de leden, is zeer professioneel en compleet van opzet.
Namens het bestuur hiervoor onze complimenten.
Alle lopers maken voor 15 juli een keuze in welke groep zij willen gaan lopen, waarna de groepen
worden ingedeeld en de nieuwe opzet op 5 september van start zal gaan.
Iedereen is vrij om een groep te kiezen. Tussentijds naar een andere groep is overstappen is
mogelijk, waarbij overleg met de trainers gewenst is, waarbij rekening dient te worden gehouden
met het jaarplan en met het aanvangsniveau van de groep waar men in wil.
In november wordt in het trainersoverleg de trainingsopzet geëvalueerd en bijgesteld waar nodig
en/of mogelijk. Voor aanvullende informatie, vragen of suggestie mag je altijd contact opnemen
met een van de trainers, de bestuursleden of stuur een email naar recreanten@dakdrunen.nl
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Beknopte beschrijving nieuwe opzet
(vraag naar het complete overzicht bij een van de trainers)
De recreanten wordt vanaf 5 september de mogelijkheid aangeboden om in een van de volgende
groepen te trainen;
•

•

•

•

•

Startersgroep, ma en woe van 20:00 tot 21:15 uur
Aanvangsniveau: nieuwe leden zonder loopervaring, start-to-runners of als herstel na een
blessure.
Doel: algemene opbouw van conditie.
Trainers is Piet van Hulten & vacature
Algemene groep; ma en woe van 19:00 tot 20:15 uur
Aanvangsniveau: starters en hoger.
Doel: evenredige opbouw tempo en duur.
Trainers Eddy Matoredjo en Marian van Tilborg
Tempo groep; ma en wo van 19:00 tot 20:15 uur
Aanvangsniveau: 5 km vlot kunnen lopen
Doel: verbeteren van de snelheid voor afstanden tot 15 km en daarnaast trainen voor
evenementen.
Trainers Hans van den Heuvel & vacature
Duurloopgroep; ma en woe van 19:00 tot 20:15 uur, voor evenementen tevens op za
09:00 uur.
Aanvangsniveau: 10 km resp halve marathon vlot kunnen lopen
Doel: trainen voor de middellange en lange afstand (halve en hele Marathon) en trainen
voor evenementen
Trainers Rinus Krijger & vacature voor evenementen
Trainingsmoment voor alle recreanten; za 09:00 tot 10:00 uur Giersbergen
1 x per 2 a 3 weken zal deze groep gesplitst worden in een duurloopgroep en
intervalgroep.
Trainers John van Heeswijk & vacature
Voorlopige planning
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HET NIEUWE HOME VAN DAK
Zondag 28 mei. Eindelijk is het zover, we kunnen de sleutels voor de nieuwbouw aan het bestuur
overhandigen. Onze taak zit er op.
Nu hebben wij natuurlijk wel wat vooroordelen, maar ik denk dat ik dat mag zeggen namens het
bouwteam, wij vinden het een doelmatig en fraai gebouw.
Er wordt natuurlijk officieel nog aandacht besteed aan de opening(1 oktober) maar hierop
vooruitlopend, wil ik al die mensen die daadwerkelijk hun handen uit de mouwen hebben
gestoken alvast heel hartelijk dankzeggen voor hun inspanning. Ga er maar van uit dat die dank
nog op gepaste wijze wordt uitgedrukt!
Het resultaat, een fantastisch gebouw, fraai en doelmatig afgewerkt binnen het budget, klasse. Ik
wil het hier voor nu even bij laten, ongetwijfeld kom ik er nog op terug om nog eens voor iedereen
indruk te geven wat onze bouwvrijwilligers in ca.1500 manuren tot stand hebben gebracht.
Collega vrijwilligers, jullie bijdrage voor de vereniging was fantastisch.
Namens het Bouwteam:
Theo van Baardwijk.

Sponsor Tanita Hofmans
Geschreven door Jorn Zijlmans

Machinefabriek Smelt uit Drunen heeft een sponsorovereenkomst gesloten met hoogspringster
Tanita Hofmans. Een prachtige blijk van waardering voor de 16-jarige DAK atlete uit Drunen.
Op 29 januari 2011 sprong Tanita 1.80m hoog, een Nederlands record. Deze prestatie betekent
tevens de limiet voor de Europese Kampioenschappen voor junioren in Tallinn, Estland. Ook
heeft ze een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het European Youth Olympic Festival in
Trabzon, Turkije.
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INGEZONDEN
Het atletiekleven van Hans van der Linden in vogelvlucht
Via het zwembad in Drunen leert Hans diverse atleten. Het is zomer 1983 als hij lid wordt DAK. Al heel snel
heeft hi j een duidelijke v oorkeur v oor d e k orte s print e n h et s pringen. Z ijn hoof donderdelen worden
Polsstokspringen en 110 m horden.
In 1984 springt jij het eerste polsstokhoog-record bij de heren met 2,85 m. Hij komt er al snel achter dat
voor polshoog en 110 horden specialisatie-training nodig zijn.
1984–1986 traint Hans als gast-lid bij Prins Hendrik Vught o.a. polsstokhoogspringen bij Hans Jansen, 110
meter horden bij Harry Schulting en Hoog- en Verspringen bij Jos v.Liempt.
Vanaf 1984 komen ook de eerste Indoor wedstrijden o.a. in de Houtrust in Den Haag en wat later ook in
Hoboken(Antwerpen) en in Dortmund.
Van 1986-1988 traint hij o.l.v. trainer Eli Vermond bij ACW’66 op de oude gravelbaan in Waalwijk. Hans
verbeterde het clubrecord van ACW naar 3,50 meter.
1988-1990 volgt hij wederom trainer Vermond, nu naar Sprint-Breda. In deze periode volgt Hans polsstok
trainingen bij de trainers Wim Lips, Cees Mathijsen en Bob Jansen. De 110 meter horden training volgt hij
bij de Meerkamp-groep bij Wim v.Tiel en bij Eli Vermond de algemene (sprint, ver- en hoog) trainingen. Hij
traint 4 -5x per week en s pringt ook negen m aal een hoo gte van 4, 00m.(huidig P ersoonlijk R ecord) i n
1989/90. In de competitie komt Hans uit voor Sprint-2, maar omdat hij vrij constant springt, mag hij ook drie
maal zijn opwachting maken in Sprint-1 (Hoofdklasse)
In 1990 w ordt S print-1 derde van N ederland, dus e en ui tnodiging i n Breda b ij de s portverkiezing i s e en
leuke ervaring.
1991-1995 terugkeer bij DAK Drunen weer o.l.v. Eli Vermond. Opnieuw met een klein groepje beginnen en
ook hier slaat zijn trainingsaanpak aan. De goede sfeer en prestaties zijn stimulerend voor de hele groep.
Het c lubrecord v erbeterd Hans t ot 3, 85 m . V erder zet H ans e en goed pr . op de 1 10m. horden neer v an
16,6 s ec. Ook geef t H ans enk ele j aren bi j D AK pol sstokhoog-training a an e en gr oepje at leten, o. a. aan
Frank S metsers, z e r ijden s amen naar Papendal waar de S electie Z uid polshoogtrainingen af werkt. Nu
geeft Frank al jaren als jeugdtrainer bij DAK polsstoktrainingen aan de junioren.
1996-1998 Hans volgt wederom zijn trainer Vermond naar opnieuw ACW’66. Nu op de nieuwe tartanbaan.
Hans verbeterd het clubrecord tot 3,80 meter.
1999-2003 Hans gaat nu trainen bij OSS-Volo (Den Bosch) de technische groep bestaat daar uit veel AJunioren. De trainers zijn Rene Dullaard en Rob Kamps ( nu huidige t rainer bij D AK). Hans v erbeterd het
clubrecord tot 3,80 meter.
In 1999 traint Hans ook polsstok in Oosterhout (Scorpio) bij Dick Opdien. Helaas deze groep is te klein en
stopt daardoor. Vanaf 2002 wordt Hans gastlid bij Sprint-Breda om daar polsstok te gaan trainen. Na zo’n
15 j aar al leen op po lsstokspringen i s m et een gr oepje oude bek enden v eel leuker s pringen. Alleen een
polsstoktrainer is niet voorhanden, dus polst Hans polsstoktrainer Dick Opdien. Een aantal proeftrainingen
van Dick Opdien in Breda weet iedereen te overtuigen en de groep groeit al snel uit naar een groep van
zo’n 18-springers.
Ook i n 200 2 i s de opening v an de ni euwe atletiek baan in W aalwijk, w aarbij een dem onstratie
e
polsstokhoogspringen plaats vindt met Monique de Wilt (6 EK Dames 4.40) en Hans, Remco en Maycel.
In september, tijdens de clubkampioenschappen, breekt zijn eigen privé stok doormidden. Dit is gelukkig bij
deze ene stok gebleven.
Vanaf ei nd 2003 keert H ans t erug bij D AK-Drunen, na vele j aren van ui twijken naar een andere
atletiekclub, weer t erug i n de ei gen woonplaats ec hter nu wel al s ee n v an de ouds te at leten bi j de
e
technische groep. I n 20 04, v ier d agen na z’n 40 verjaardag s pringt H ans i n G ent het e erste I ndoor
Clubrecord Mannen 40, 3.41m. Ook wordt hij in 2004 Clubkampioen M40 op de 10-kamp. Vanaf 2005 gaat
hij ook de elnemen aan de N ed. K ampioenschappen Masters, d e e erste is in Vught waar hij m et 3. 40 m.
tweede wordt. Bij de avondwedstrijd in Drunen springt hij naar 3.52 m.
In 2006 o.a. het NK Indoor Masters in Sittard tweede, 3.40m. en NK Outdoor Masters in Emmen derde met
3.20m.
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Vanaf 2006 wordt de leeftijd van de Veteranen (later Masters genaamd) ook bij de mannen verlaagd naar
35 jaar i.p.v. 40 jaar. Dat is goed nieuws want bij DAK lopen nog meer van deze ‘Oldtimers’ en kan er een
heuse “Masters-Competitie-ploeg” opgesteld worden.
e
In maart 2007 ook de eerste maal deelname aan het EK Indoor Masters in Helsinki (5 M40 3.40m.)
In juni in Veldhoven voor de eerste maal Nederlands Kampioen M40 Polshoog met 3.50.
2008 wordt h et m eest s uccesvolle s eizoen. I n j anuari I ndoor i n D ordrecht een s prong o ver 3 .71m. I n
februari in Sittard tweede bij NK Masters Indoor 3.60m. In maart naar het Wereld Kampioenschap Indoor
e
Masters in Clermond Ferrand (10 met 3.60m). Ook deelname aan de 4x200 meter M40 in 1.43.40 min. wat
ook een Ned. Record is (samen met Richard Janssen, Wan Bakx en Ron Schijfs).
In juni het NK Masters in Drunen, voor de tweede maal NK M40 met 3.61 m. In augustus de gezinsvakantie
en deelname aan EK Masters in Slovenië , helaas geen geldige sprong.

[Clermond Ferrand maart 2008]
e

Maart 2009 d eelname aan het EK I ndoor Mas ters in Ancona (6 M45 3.60 m .). I n d eze wedstrijd een
mislukte poging om het NR. (3.70 m.) te verbeteren op een hoogte van 3.80 m.
In juni voor de derde maal NK Masters M45 in Oosterhout (3.50 m.).
In 2010 is deelname aan het WK Indoor in Canada helaas financieel niet haalbaar. Wel het NK Indoor in
Apeldoorn met 3 nul-sprongen. In april competitie in Amersfoort 3.60m. (clubrec. M45).
In mei weer een knie-blessure, juni tweede in de competitie 3.50m, bij het NK Oosterhout tweede 3.40m. In
e
juli naar het EK Masters in Hongarije (8 3.10m).

[NK Masters M45 in Oosterhout 2010]
Dat 40 plus, bet ekend dat j e ouder word, l anger her stel no dig he bt i s tot da ar aan t oe. D oor d e s teeds
terugkomende blessures wordt het steeds moeilijker te blijven polsstokspringen. In januari 2011 wijst een
MRI-scan van de k nieën ui t, dat het ni et verstandig is om door te blijven ga an. Helaas, na 2 9 s eizoenen
stad en land te hebben afgereisd om aan polsstokwedstrijden meedoen is het mooi geweest voor Hans!
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Hans is bij heel veel clubs/atletiekbanen in Nederland geweest. Jaren terug was het Zuid-Nederlands
Kampioenschap het ho ogst haal bare, want b ij de Senioren Man nen lag d e l imiet op 4, 40/4,50m. D it w as
toch een half metertje te veel om bij het NK mee te mogen doen. Echter vanaf 2004(40jr.) komt Hans aan
de s tart bij d iverse N K’s e n EK’s. Deze Mas ters jaren waren t och e en leuke afsluiting van de ze l ange
sport-carrière.
Een aantal andere PR’s zijn; hoogspringen 1,75 m., verspringen 6,09 m. , 110 meter horden 16,6 sec. en
100 meter 11,8 sec.

[EK Masters M45 in Hongarije 2010]
Juni 2011, Hans van der Linden
(aangepast door redactie)

Start to Run
Zo, de nieuwe Start-to-runners zijn inmiddels ingestroomd in diverse groepen, het was weer
een succes. Hopelijk is de opvang en begeleiding weer in orde zodat de enthousiaste
nieuwelingen zich snel thuis voelen bij DAK.
Met de veranderingen die voor de deur staan ben ik er van overtuigd dat ieder op zijn niveau kan
sporten en zich bij de voor hem prettigste groep kan aansluiten.
John bedankt, en Start-to-runners succes gewenst bij DAK.
Theo van Baardwijk.
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Uit de oude doos
In een grijs verleden schreef een anonieme wandelaar(Kees Disseldorp) een aantal verhalen in
briefvorm aan het clubblad. Deze zijn brieven ook verzameld in de bundel
“Lopen met een glimlach”.
Een aantal van deze verhalen zijn ook nu nog actueel.
Omdat de “Opstapgroep” nu gaat verdwijnen hierbij een stukje uit de verhalenbundel over de
eerste training van opstapgroep.

De opstapgroep.
Geachte redactie
Op een rustige zondagmorgen, juist nadat ik een heerlijke wandeling met Bello, dat is mijn hond,
door de bossen had gemaakt, las ik in een van de gratis huis-aan-huisbladen een interessant
stukje over uw vereniging. Uw club zou beginnen met een opstapgroep en ik als fervent
buitenmens nam direct het besluit erop af te stappen.
Vol goede moed toog ik dan ook op de eerste zaterdag van oktober naar de aangegeven plaats
met wandelstok in de hand en m'n stevige stappers aan de voeten.
Toen ik echter de Hoge Schijf op liep, dat was de aangegeven verzamelplaats, viel me al direct
op, dat de rest van de aanwezigen nogal afwijkend gekleed was. Een man-met-baard nam het
woord, maar werd al meteen onderbroken door een man-zonder-baard, die iedereen van harte
welkom heette.
Deze man gaf me weer moed, want hij en ik waren de enigen, die normaal gekleed waren. De
man zei nog iets over omstandigheden, waardoor maar een keer in de week gebruik gemaakt kon
worden van het bos en gaf toen het woord weer aan de man-met-baard.
Na diens woorden "Kom we gaan" (?????) begon iedereen plotsklaps te hollen.
Ik dacht direct: "Nou, die houden er een vreemde manier van stappen op na". Ik wilde ze nog
naroepen, maar ze waren al te ver weg.
Verbaasd om me heen kijkend ontwaarde ik de man-zonder-baard, die zojuist nog gesproken
had.
Ik liep naar hem toe en vroeg hem wat dit voor een rare manier van wandelen was. "Nee,
meneer, dit is de opstapgroep van DAK", antwoordde de man.
Na zijn woorden was het me allemaal in een klap duidelijk. In zo'n huis-aan-huisblad is namelijk
niet te zien, dat de klemtoon niet op de tweede, maar op de eerste lettergreep van het woord
'opstapgroep' hoort te staan.
De anonieme wandelaar
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Nieuwe clubkleding Atletiek- en Wandelvereniging DAK
Al sinds de oprichting van onze vereniging in 1968 kent DAK, zoals iedere atletiekvereniging, zijn
eigen clubkleding. DAK-atleten zijn in de wedstrijden al die jaren te herkennen geweest aan een
rood shirt of singlet en een witte tight of short.
Na al die jaren is het nu een keer tijd om te komen tot nieuwe clubkleding. Als vereniging willen
we immers een flitsende uitstraling blijven houden en zul je daarmee ook je kleding een keer
moeten aanpassen (de mode is in al die jaren immers ook al heel wat veranderd). Daarnaast
hebben de huidige atletes vaak moeite met het witte (al dan niet doorschijnende) broekje. De
nieuwe clubkleding komt beschikbaar in alle maten, dus zal gelden voor alle leeftijdscategorieën.
Als bestuur hebben we gesteld dat in principe alles mogelijk moet zijn, maar dat de hoofdkleuren
toch wel rood en wit moeten zijn. We moeten immers recht blijven doen aan onze clubcultuur.
Het idee voor nieuwe clubkleding moet uiteraard vertaald worden naar een ontwerp. Hiervoor is
Sandra Kamps (de vrouw van trainer Rob Kamps) benaderd en zij is aan de slag gegaan en is tot
een flitsende nieuw ontwerp voor de wedstrijdkledinglijn gekomen.
Inmiddels is er via Running Center Waalwijk (waar de clubkleding straks ook te koop zal zijn) een
leverancier geselecteerd. Dit is geworden het merk Rogelli. Zij zijn momenteel aan de slag
gegaan om de ontwerpen van Sandra Kamps om te zetten naar de kledinglijn. De techniek die
hierbij toegepast wordt is sublimatie, wat ervoor zorgt dat de kleuren wasecht zullen zijn.
Voor nieuwe clubkleding moeten we officieel toestemming krijgen van de Atletiekunie. Hiervoor is
inmiddels een aanvraag tot wijziging clubtenue gedaan en is de aanvraag gepubliceerd in de AU
nieuwsbrief van mei en inmiddels al goedgekeurd. Tegelijkertijd hebben we een overgangstermijn
aangevraagd van 6 maanden (dit is de maximale termijn). Dit betekent dat gedurende die tijd
zowel de oude als de nieuwe clubkleding in wedstrijden gedragen mag worden. In de praktijk
komt het erop neer dat met ingang van januari 2012 de nieuwe clubkleding verplicht is voor
competitiewedstrijden en Nederlandse Kampioenschappen. Daarnaast zouden de club graag zien
dat iedereen zo veel als mogelijk deze kleding gaat dragen bij wedstrijden en trimlopen om zo als
DAKkers herkenbaar te zijn!
Dit alles gelezen hebbende zul je wel nieuwsgierig zijn hoe de kleding eruit komt te zien. Omdat
de ontwerpen nog niet helemaal definitief door Rogelli zijn vertaald naar de nieuwe lijn, kan er
alleen nog maar een omschrijving gegeven worden. Met de volgende omschrijving is de aanvraag
tot wijziging gedaan bij de Atletiekunie:
DAK (13311) te Drunen heeft verzocht het clubtenue als volgt te mogen wijzigen.
Shirt/singlet/topje: wit met rode baan aan de linkerzijde en rode vlammen aan de rechterzijde, op
de linkerborst het logo van de vereniging, op de achterkant de letters DAK. Short: antracietkleurig
met witte vlammen op de rechterbroekspijp, tevens ook een sprintpak in bovenstaande
samenstelling. Tevens hebben zij een overgangstermijn van 6 maanden aangevraagd.
Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe wedstrijdkledinglijn richting het najaar gereed zijn
en gepresenteerd kunnen worden. Tegen die tijd zul je uiteraard verder geïnformeerd worden.
In de lijn van de nieuwe wedstrijdkleding wordt er in een later stadium nog gekeken naar een
nieuw DAK-trainingspak.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je je richten tot Koen van Nieuwburg
(koenvannieuwburg@home.nl).
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DE WANDELDE TAK VAN DAK
7 MEI, wandeltocht LEERDAM.
‘s Morgens om 8.00 uur is het al verzamelen bij de sporthal in Drunen.
En daar staan de eersten al klaar. De temperatuur is nu al lekker en aangenaam. Dat beloofd
wat! Totaal 12 personen rijden in 3 auto’s naar Leerdam en na de inschrijving is het nog genieten
van een bakkie koffie en dan gaan we op pad..
De route is gemakkelijk te volgen via de rode pijlen, maar voor alle
zekerheid hebben we hem ook nog op papier staan. We genieten
van een bijzondere prachtige omgeving rond Leerdam, langs de
Lisse.
We varen over met een veerpontje voor voetgangers en fietsers.
Ik voel een vleugje nostalgie en het lied van Wim Sonneveld zoemt
in mijn hoofd:
“Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met
paard“
Het is er zooo rustig en vredig. En alles is kleurig in bloei, de tuinen verzorgt en zelfs de bermen
langs de paden, geuren naar overdadige hoeveelheden bloeiend Fluitenkruid !!
De rust is in een theetuin en we laten de koffie goed smaken. Met of zonder nog wat versterking
erbij. Dan splitst de groep zich in tweeën.
Ik en mijn introducee (lees vriend) lopen de 15 km. en de rest 20 km. Dat vinden wij helemaal niet
erg. Wij hebben al een beeld in ons hoofd van een koel pilske in ons hand, terwijl de groep
bezweet binnenkomt. En zo gedacht zo gedaan. Wij hebben ons pilske echter allang op als ze
het terras oplopen.
Om de clubkas te spekken doen velen mee met een
enveloppe spel. En ja hoor, we nemen ook nog wat
prijzen mee terug.
Louis moet ons meeslepen terug naar onze auto’s
en om ons op tijd thuis af te leveren.
Een mooie herinnering en voldaan gevoel blijven.
Mijn dank aan Louis en aan de groep voor de
gezelligheid. Degene die nu spijt hebben bij het
lezen van mijn verhaal, geef je maar alvast op voor
de volgende tocht.
Groetjes van Dorien van de Ven,
lid wandelende tak van DAK.
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Oproep aan alle DAK-leden
i.v.m. onze
Dak wandeltocht op zaterdag 27 augustus 2011
Want op zaterdag 27 augustus wordt alweer onze 14e Dak wandeltocht gehouden en ook dit jaar
hebben we mooie routes uitgezet.
Bovendien verwelkomen we de deelnemers in ons nieuwe clubgebouw, wat zeker goed zal
bevallen. Was het voorgaande jaren altijd al heel gezellig op ons groene terras, dit jaar zal het
door de nieuwe voorzieningen nog beter zijn.
Ook nieuw is dit jaar dat de afstanden 35 en 50 km vervallen zijn en daarvoor in de plaats is er
een route van 40 km gekomen en ook de starttijd is daardoor veranderd.
Nieuwe starttijd en afstanden:
40 km van 07.00– 09.30 uur
25 km van 0.800 – 11.00 uur
15 km van 09.00 – 12.00 uur
Zoals bekend hoef je als DAK-lid geen inschrijfgeld te betalen en we hopen op een massale
deelname van jullie.

Ga met ouders, vrienden en bekenden een van onze mooie routes
lopen en geniet van een heerlijke dag. DOEN !!!!
Mocht je meer inlichtingen willen hebben bel dan tel. 0416 374102
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WEDSTRIJDUITSLAGEN
Drie keer brons voor atleten van DAK Drunen
Tijdens het Nederlands Kampioenschap masters, dat dit weekend in Den Haag werd gehouden,
wisten de atleten van DAK Drunen maar liefst drie bronzen medailles in de wacht te slepen.
Op zaterdag eiste Justus van Nierop onder zeer winderige omstandigheden in zijn categorie
(mannen 50-55 jaar) op de 100 meter in 13.21 seconden het brons op. Gezien de tegenwind van
3.1 m/s een prima prestatie. Op de 200 meter, die op zondag werd gelopen, wist hij nogmaals
brons te bemachtigen in een tijd van 26.69 seconden.
Bij het snelwandelaars over 5000 meter mocht Harry Bijnen (mannen 55 -60 jaar) zich tot de
beste drie van Nederland rekenen. Met een tijd van 27.22 minuten finishte hij met een ruime
voorsprong op de nummer vier.
Naast deze twee medaillewinnaars deden Bart Snoeren en Jan Netten ook mee aan het
snelwandelen in de categorie mannen 40-45 jaar, maar konden ondanks hun eerste en tweede
plaats geen aanspraak maken op een medaille vanwege te weinig deelnemende atleten in deze
categorie. Hetzelfde gold voor Marco Panico die een tweede plaats bereikte bij de mannen 70-75
jaar op de 100 meter.

1K-Circuit + Wedstrijd Luik (B) Pupillen
Fleur v.d. Linden heeft na deelname aan 4 wedstrijden voor het 1K-Circuit(1000 meter stratenloop), kans
om als een van de tijdsnelsten naar de landelijke finale te mogen gaan. Dit wordt tijdens het NK Senioren
op 30 en 31 juli in Amsterdam gehouden.
Uitslagen 1K; 10-04 Druten 3e (3.51.4), 22-05 Oss 4e (3.38.0) , 29-05 Den Bosch 2e (3.35.0) en 4-6
Zundert (uitgestapt).
Op 15-05 won Fleur de Pleinloop in Kaatsheuvel 1000m (M8-10 3.39) en met Hemelvaart 02-06 was er een
wedstrijd in Luik, samen met Atilla-logee Pien Korstanje. Taalproblemen resulteerde in een mindere tijd,
wel het eerste clubrecord meisjes A op 60 Horden (17.35s.), vervolgens Discus (12.65m.) en de 1000
meter (3.33,89m.) opnieuw 3 nieuwe clubrecords.

2e competitie wedstrijd voor de jeugdige atleten
Geschreven door Dorine van Zandvoort
Sportieve zonnige competitie wedstrijden voor alle pupillen en c/d junioren.
De competitie is voorbij. De c/d junioren zijn 14 mei naar Typhoon in Gorinchem geweest. Helaas was de
meisjes d poule helemaal niet bezet en bij de meisjes c kwamen er slechts 4 meisjes. Dit is natuurlijk erg
jammer voor je eigen team. Gelukkig waren de jongenspoules wel goed bezet. Bij de jongens wist Geert
Elferink veel punten binnen te halen met zijn 80 meter sprint. 80 meter 11,34 sec. Ook Linda Pulles had
een uitstekende sprint 80 meter in 11,48. Daphne van Zandvoort liep de 1000 meter licht geblesseerd in
3:20,54. Toch goed voor een mooi puntenaantal. Ook Thom van Wijngaarde deed het goed met speer. Hij
wierp hem op een afstand van 36,91 wat hem een tweede plaats opleverde.
De pupillen zijn een week later op 21 mei naar ACW Waalwijk geweest.
Ze hadden heel mooi weer. Hier waren de opmerkelijkste prestaties van Kevin van Loon (jpc) 40 meter in
7,36. Ook Anne van Nierop(mpc) deed het goed.
Hoog 0,90 cm. Ook Lara Dumont (mpa 1e jaars) deed het bij het hoogspringen uitstekend. Hoog 1,15 cm.
Fleur vd Linden (mpa 1e jaars) sprong naar een mooie afstand van 3,60 bij het verspringen.
Tevens hebben Chelsea Panziy en Fleur vd Linden kans op plaatsing bij het Brabants Kampioenschap
meerkamp wat gehouden wordt op 3 september in Bergen op Zoom.
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Uitslagen baancircuit midden Brabant 23-6-2011
Donderdagavond 23 juni vond de avondwedstrijd bij DAK plaats. Ondanks hevig onweer vlak voor de wedstrijd is het
tijdens de wedstrijd nagenoeg droog gebleven. Door het weer was de bezetting helaas wat minder dan gehoopt, maar
ondanks dat zijn er mooie prestaties neergezet
Jongens junioren D
1000m

5 deelnemer(s)

1 1144 Gouw, Geert de

6-11-1998 DAK

3.24.31

min

2 1150 Elferink, Geert

31-8-1998 DAK

3.27.19

min

3 1194 Boer, Jeroen de

1998 DAK

3.53.08

min

5 1124 Nierop, Stijn van

24-9-1998 DAK

4.01.84

min

3.46.28

min

3.17.17

min

Jongens junioren C
1000m
6 1123 Brandts, Bram
Meisjes junioren C
1000m

6 deelnemer(s)
21-8-1997 DAK

1 deelnemer(s)

1 1112 Zandvoort, Daphne van
Jongens junioren B
polshoog
3 1173 Broers, Dirk

19-8-1997 DAK

5 deelnemer(s)
4-4-1996 DAK
7 deelnemer(s)

2.03

m

26-8-1996 DAK

9.28

m

5 1193 Verhoeven, Tim

15-3-1995 DAK
1 deelnemer(s)

9.12

m

1 1172 Wijngaarde, Thom van

29-8-1996 DAK
3 deelnemer(s)

9.43

m

kogel
4 1171 Gemert, Mark van
hss
1000m
2 1219 Kivits, Enno
3 1237 Roozemans, Nemi
150m
1 1219 Kivits, Enno
4 1123 Brandts, Bram
Meisjes junioren B
discus

1994 DAK

3.00.08

min

1995 DAK
4 deelnemer(s)

3.02.57

min

1994 DAK

18.56

sec

21-8-1997 DAK

21.52

sec

1 deelnemer(s)

1 1113 Gier, Laura de

28-6-1994 DAK
1 deelnemer(s)

15.81

m

1 1113 Gier, Laura de

28-6-1994 DAK
2 deelnemer(s)

6.43

m

4-11-1995 DAK
5 deelnemer(s)

dns

min

5-1-1994 DAK

19.41

sec

2 1154 Bos, Tamara

31-7-1996 DAK

21.08

sec

4 1218 Kivits, Fieke

23-2-1997 DAK

23.04

sec

5 1113 Gier, Laura de

28-6-1994 DAK

30.51

sec

kogel
1000m
1116 Roozemond, Nemi
150m
1 1214 Beekmans, Whitney

Pagina 31

OnderDAK

Jongens junioren A
discus

nummer 4

2 juli 2011

2 deelnemer(s)

1 1118 Kipping, Pieter

10-7-1993 DAK
2 deelnemer(s)

31.54

m

1 1118 Kipping, Pieter

10-7-1993 DAK
2 deelnemer(s)

10.72

m

1 1215 Linders, Luke

26-12-1993 DAK

17.71

sec

kogel
150m

Meisjes junioren A
polshoog

1 deelnemer(s)
1178 Driel, Sanne van

Mannen Senioren
3000m

16-12-1993 DAK

dns

m

8 deelnemer(s)

4 1240 Wiel, Luc van de

1988 DAK

10.06.26 min

5 1236 Spierings, Roel

2-7-1985 DAK

10.16.82 min

6 1241 Houten, Thijs van

6-8-1977 DAK

11.21.53 min

7 1253 Lee, Erik van der

1974 DAK
5 deelnemer(s)

11.44.29 min

1182 Smetsers, Frank

5-8-1979 DAK
4 deelnemer(s)

dns

150m
2 1152 Kraneveld, Rob
3000m, snelwandelen

1-1-1987 DAK
3 deelnemer(s)

20.71

polshoog

3 1169 Rombouts, Toine
Vrouwen Senioren
3000m snelw

1984 DAK

m
sec

20.45.70 min

1 deelnemer(s)

1 1166 Grootswagers, Yvonne
discus

29-8-1978 DAK
5 deelnemer(s)

19.40.51 min

2 1143 Hofmans, Lieke

9-10-1991 DAK

29.88

m

3 1141 Beurden, Miranda van

12-1-1979 DAK

24.02

m

4 1115 Wit, Maaike de

12-3-1987 DAK

23.64

m

5 1224 Beurden, Colinda van

13-10-1987 DAK
3 deelnemer(s)

18.11

m

3 1115 Wit, Maaike de

12-3-1987 DAK
2 deelnemer(s)

7.93

m

9-10-1991 DAK

21.23

sec

15-8-1987 DAK

dns

sec

kogel
150m
1 1143 Hofmans, Lieke
1108 Sterren, Yvet van der
Mannen Masters
3000m

6 deelnemer(s)

1 1232 Verwey, Koos

5-4-1971 DAK

9.12.20

min

2 1231 Vaan, Ron de

12-10-1968 DAK

9.53.65

min

3 1242 Wiel, Mar-Hein v.d.

26-2-1969 DAK

10.14.26 min

4 1234 Schilders, Hans

31-10-1962 DAK

10.59.38 min

5 1252 Tilburg, Fred van

14-7-1960 DAK

11.26.94 min
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12.25.32 min

7-4-1970 DAK

dns

m

dns

m

150m

16-3-1964 DAK
4 deelnemer(s)

1 1190 Nierop, Justus van
3000m snelwandelen

1958 DAK
9 deelnemer(s)

19.75

1111 Linden, Hans van der

sec

2 1162 Snoeren, Bart

25-7-1969 DAK

16.36.48 min

3 1165 Bijnen, Harry

22-3-1952 DAK

17.25.31 min

4 1161 Jehoel, Riny

10-6-1958 DAK

17.33.04 min

5 1163 Vervoort, Wil

15-12-1962 DAK

20.43.56 min

1168 Leermakers, Ad

8-10-1951 DAK

dns

min

1164 Redeker, John

7-9-1964 DAK

dns

min

20-4-1968 DAK

dns

min

1167 Netten, Jan
Vrouwen Masters
3000m snelw

6 deelnemer(s)

2 1157 Wilde, Annie de

1-1-1960 DAK

22.05.04 min

3 1158 Zollner, Irene

1-1-1960 DAK

22.05.08 min

4 1156 Seijkens, Arna

1-1-1962 DAK

23.27.48 min

5 1159 Schans, Geertje van der

1-1-1969 DAK

24.00.44 min

Meisjes pupillen A
polsstokhoog

3 deelnemer(s)

3 1110 Linden, Fleur van der
Specials mannen
150m

21-7-2001 DAK

1.63

m

7 deelnemer(s)

1 1133 Vaan, Jeffrey de

1-1-1996 DAK

23.78

sec

2 1135 Rijvers, Danny

1-1-1990 DAK

27.78

sec

3 1132 Scheffers, Nick

1-1-2001 DAK

28.25

sec

13-10-1958 DAk

34.55

sec

5 1130 Verhoeven, Harrie

1-1-1944 DAk

60.42

sec

1131 Blommers, Joey

1-1-2001 DAK

dns

sec

1-1-1994 DAK
7 deelnemer(s)

dns

sec

4 1129 Tromp, Pedro

1134 Ravenstein, Lars van
kogel
1 1133 Vaan, Jeffrey de

1-1-1996 DAK

7.29

m

2 1135 Rijvers, Danny

1-1-1990 DAK

6.58

m

3 1132 Scheffers, Nick

1-1-2001 DAK

6.05

m

13-10-1958 DAk

5.41

m

5 1130 Verhoeven, Harrie

1-1-1944 DAk

4.08

m

1131 Blommers, Joey

1-1-2001 DAK

dns

m

1-1-1994 DAK
7 deelnemer(s)

dns

m

4 1129 Tromp, Pedro

1134 Ravenstein, Lars van
ver
1 1133 Vaan, Jeffrey de

1-1-1996 DAK

3.90

m

2 1132 Scheffers, Nick

1-1-2001 DAK

2.85

m

3 1135 Rijvers, Danny

1-1-1990 DAK

2.18

m
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13-10-1958 DAk

1.88

m

5 1130 Verhoeven, Harrie

1-1-1944 DAk

0.78

m

1131 Blommers, Joey

1-1-2001 DAK

dns

m

1134 Ravenstein, Lars van

1-1-1994 DAK

dns

m

Specials vrouwen
150m

1 deelnemer(s)

1 1128 Pijnenborg, Marianne

1-1-1951 DAk
1 deelnemer(s)

34.40

sec

1 1128 Pijnenborg, Marianne

1-1-1951 DAk
1 deelnemer(s)

4.67

m

1128 Pijnenborg, Marianne

1-1-1951 DAk

dns

m

kogel
ver

Uitslagen seniorencompetie 2e divisie, 2e wedstrijd, 5 juni 2011
Mannen Senioren
100m
9

24 deelnemer(s)
3152 Linders, Luke

24

3151 Kraneveld, Rob

14

3152 Linders, Luke

23

3151 Kraneveld, Rob

15

3150 Kivits, Enno

19

3154 Spierings, Roel

200m

400m

1500m
5

3157 Verwey, Koos

26-12-1993 AV DAK

11.58

sec

670 ptn

1978 AV DAK
23 deelnemer(s)

12.72

sec

0 ptn

26-12-1993 AV DAK

23.74

sec

669 ptn

1978 AV DAK
21 deelnemer(s)

26.59

sec

0 ptn

1994 AV DAK

55.48

sec

584 ptn

2-7-1985 AV DAK
20 deelnemer(s)

57.43

sec

0 ptn

5-4-1971 AV DAK

10

3159 Wiel, Mar-Hein v.d.

26-2-1969 AV DAK
12 deelnemer(s)

11

3158 Weert, Martien van

7-4-1970 AV DAK
11 deelnemer(s)

3160 Wiel, Luc van de

1988 AV DAK
47 deelnemer(s)

400mh
3000m steeple
9
4x100m
10

3150 3150,3152,3155,3156,

hoog

AV DAK

4.15.1
9
min
4.25.2
5
min
69.89

695 ptn
0 ptn

sec

472 ptn

12.17.
16
min

413 ptn

46.42

sec

665 ptn

19 deelnemer(s)
14

3156 Tuerlings, Olaf

2-6-1990 AV DAK

1.70

m

587 ptn

16

3155 Tran, Ky-Anh

13-6-1994 AV DAK
12 deelnemer(s)

1.65

m

0 ptn

9

3153 Span, Wallie

1-9-1976 AV DAK
21 deelnemer(s)

5.92

m

587 ptn

9

3148 Hofmans, Ron

4-6-1964 AV DAK

10.97

m

530 ptn

14

3149 Kipping, Pieter

10-7-1993 AV DAK
12 deelnemer(s)

9.42

m

0 ptn

36.07

m

606 ptn

ver
kogel

discus
4

3158 Weert, Martien van

7-4-1970 AV DAK
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Vrouwen Senioren
100m

20 deelnemer(s)
3

3162 Beekmans, Whitney

5-1-1994 AV DAK
18 deelnemer(s)

12.62

sec

747 ptn

3166 Hofmans, Lieke

1991 AV DAK
13 deelnemer(s)

29.02

sec

543 ptn

3162 Beekmans, Whitney

5-1-1994 AV DAK
15 deelnemer(s)

61.81

sec

722 ptn

15

3168 Vaan, Marloes de

6-1-1994 AV DAK
14 deelnemer(s)

2.50.1
2

min

477 ptn

10

3165 Hensen, Ciska

1971 AV DAK
10 deelnemer(s)

11.35.
64
min

545 ptn

10

3164 Driel, Sanne van

16-12-1993 AV DAK
44 deelnemer(s)

84.68

sec

405 ptn

AV DAK

52.76

sec

640 ptn

200m
13
400m
3
800m

3000m

400mh
4x100m
6

3162 3162,3164,3166,3167,

hoog

15 deelnemer(s)
1

3167 Hofmans, Tanita

22-10-1994 AV DAK
10 deelnemer(s)

1.70

m

934 ptn

6

3164 Driel, Sanne van

16-12-1993 AV DAK
12 deelnemer(s)

2.00

m

233 ptn

3169 Veen, Yvonne van

8-3-1989 AV DAK
10 deelnemer(s)

3.43

m

263 ptn

3170 Wit, Maaike de

12-3-1987 AV DAK
19 deelnemer(s)

7.76

m

359 ptn

11

3170 Wit, Maaike de

12-3-1987 AV DAK

7.85

m

435 ptn

12

3169 Veen, Yvonne van

8-3-1989 AV DAK
11 deelnemer(s)

7.75

m

0 ptn

3163 Beurden, Miranda van

12-1-1979 AV DAK
12 deelnemer(s)

24.00

m

414 ptn

3163 Beurden, Miranda van

12-1-1979 AV DAK

27.34

m

550 ptn

polshoog
ver
12
hss
kogel

discus
7
speer

2e Onderlinge Competitie wedstrijd - zat. 18 juni 2011
Geschreven door Jurgen Lootens

Op zaterdag 18 juni j.l. was de tweede Onderlinge Competitie wedstrijd van dit jaar op onze
atletiekbaan in Drunen. Alle pupillen en junioren konden zich uitleven op 3 onderdelen, het
lenteweer was stormachtig maar het bleef gelukkig droog terwijl het KNMI 90% kans op regen
had voorspeld.
We organiseren deze wedstrijd om onze jeugdleden meer in competitieverband te laten sporten,
de deelname aan regiowedstrijden is te minimaal; daarom een wedstrijd die kort, krachtig maar
vooral gezellig is.
Dit keer hadden we ook de jeugdleden van ACW uit Waalwijk uitgenodigd voor deze wedstrijd. Dit
maakte het gezellig druk – maar is ook goed voor de onderlinge uitwisseling in de regio. In totaal
waren er zo’n kleine 60 deelnemers op de baan aanwezig,
De pupillen hebben op deze dag een programma van sprint (40 of 60m), kogelstoten en
balwerpen afgewerkt; de junioren waagde zich aan 80/100m sprint, verspringen en speerwerpen.
De volgende Onderlinge Competitie wedstrijd zal op zaterdag 17 september a.s. plaatsvinden,
waarschijnlijk dit keer bij ACW in Waalwijk, details volgen later per nieuwsbrief en via de site.
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