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TISWA
Jaargang 33 - maart 2019 

Jeugd in de prijzen in Oss
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Atletiek Vereniging L.G.D.
Accommodatie De Djump, , Tel. 0493-320993
Vloeieindsedreef 13, 5753 SM      Deurne IBAN:  NL24RABO0110817370
Internet: http://www.av-lgd.nl                                E-mail: info@av-lgd.nl

Bestuur:
Voorzitter Koen van Kessel 06-15901066
Secretaris Henk Hoebers 0493-314057
Penningmeester Arno Hendrix 06-51933477
Bestuurslid jeugdzaken Vacature 
Bestuurslid (vicevoorzitter)  Vacature

Contactpersoon/trainer:
Pupillen  Sven van den Hurk 06-14666385
Junioren  C / D Robin Hammecher  06-41318872
  Martien van den Berg 06-22718962
Junioren  A / B Robin Hammecher 06-41318872
  Martien van den Berg 06-22718962
Wandeltrainers John & Annie Schardijn 0493-323481
Coördinator seniorentrainers Vacature    

Contactpersoon commissies:
Activiteitencommissie Vacature  -
Beheers Commissie  Willie Joosten  0493-317797
Communicatiecommissie  Limor Bol -
Financiële commissie  Arno Hendrix 06-51933477
Jeugd Commissie  Mo Nadi   06-11081783
Kantine Commissie  Gisela Frissen 0493-310533
Sponsorcommissie  Arno Hendrix 06-51933477
Technische Commissie  Vacature    
Wandel Commissie  Jan Vogelsangs  06-52593285
Wedstrijd Organisatie Commissie  vacature  -

Diversen:
Attentie en bezoek  Jo Boerenkamp 0493-319889
  Ute Kuling  0493-323053
E.H.B.O.  en cursussen  Piet Loverbosch  0493-317196
Kantine beheer  Willy Manders  0493-310533
Sportparkmanager  Mart van Dam  0493-341957
Verhuur Atletiekaccommodatie Martien Reijnders  0493-314695
Verspreiding Tiswa  Piet en Mia Berkers  0493-311386
Vertrouwenspersonen Mariken van Horen  06-21248418
  Arno Beugels  06-19904420
Webbeheerder  Hans van Kilsdonk 
Wedstrijdkalender  - -

Erelid  Edy Lenssen
Erevoorzitter  Tonny van Berlo
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Dunantweg 12a
5751 CB  Deurne

0493-315499
info@fysiotherapielouwers.nl

Gratis, snel en deskundig advies bij Fysiotherapie Rinus Louwers? Op maandagavond 
tussen 19.30 – 20.30 uur staat er voor het GRATIS sportspreekuur een Master 
Sportfysiotherapeut voor jullie klaar. Bel voor een afspraak naar: 0493-315499
 
Fysiotherapie Rinus Louwers is ook via What’sApp Fysio 
bereikbaar. Je kunt je bericht met daarin een duidelijke 
omschrijving van je klacht en bijbehorende vraag, sturen naar 
06-30991779.

Heb je een pijntje of last van een blessure?
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Postbus 263 5700 AG Helmond • Baroniehof 169b 5709 HL Helmond
T 0492 540361 • F 0492 542025 • E p@vanderzandenadvies.nl

15
41
0

Engineering voor

Betonconstructies

Staalconstructies

Houtconstructies 

Funderingen

Contributie per 1-1-2019:

  Contributie  bondscontributie  wedstrijdlicentie
  AV-LGD  KNAU/KWBN  KNAU

Pupillen  €  20,95  €  15,05  €    8,15
Junioren  €  25,25  €  15,90  €  14,50
Senioren/masters  €  31,50  €  17,20  €  23,20
Recreanten  €  30,10  €   17,20  €     -,-
Wandelaars    €  12,30 €   16,00  €  -,-
Steunleden  €   10,50  €   -,- €  -,-
  per kwartaal  per jaar  per jaar

Administratiekosten KNAU voor het aanmelden:  €   5,00

Lidmaatschapsgeld betalen: middels een machtiging.
Kortingen: gezinnen met meerdere seniorenleden: € 1,50 per kwartaal voor tweede, 
derde en volgende lid. Gezinnen met drie kinderen of meer: 1/3 voor derde en 
volgend kind.
Afmelden: per kwartaal, schriftelijk of via e-mail bij Ute Kuling, Koningsmantel 21, 
5754 DX Deurne, e-mail:  ledenadministratie@av-lgd.nl .
Per 1 januari uiterlijk half december (wandelaars uiterlijk half oktober) of anders 
per kwartaal voor 1 april, voor 1 juli of voor 1 oktober schriftelijk via Ute Kuling 
Koningsmantel 21, 5754 DX Deurne of via e-mail  ledenadministratie@av-lgd.nl 
Aanmelden: kan het gehele jaar door, middels het invullen van de aanmeldingskaart
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand

via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:
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Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand april 2019 (let op: incl. al uw aankondigingen van activiteiten 
tot en met juni 2019 moet vóór woensdag 24 april ingeleverd worden via e-mail. Kopij 
uitsluitend sturen naar Tiswa@av-lgd.nl

Ledenadministratie
Dirk Serrarens,  J/D,
Inge Sturrus,  TRM/D,
Tijn de Koning,  JPA

Verjaardagen 

In maart zijn jarig:

Jeugdleden:
04-03  Wessel Janssen
04-03  Roel Fransen
05-03  Eva Kok
07-03  Jordi Franssen
07-03 Kasper van Helmond
09-03  Zoey van Lieshout
11-03  Jada Windsant
17-03  Nienke Bartels
17-03  Loek Reinders
21-03  Lars Vermazeren
24-03  Tim Maas
26-03  Silke Manders
30-03  Puck van de Valk
31-03  Vive Spierings

Seniorleden:
Jos van den Berkmortel
Resie van de Horst
Martien van de Berg
Paula Strijbosch
Kim van de Voort
Wilma Koolen-Hermkens
Hikke Maandag
Tonny Kersten
Cor Terheijden

Franka van Otterdijk
Mariet Vogelsangs
Debby van Rens
John Schardijn
Frank van de Ven
Lau Joosten
Fia Timmermans
Diny Gijsbers
Kristel van Hugten
Fred Kanters
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 Houtverwerkingsindustrie Fransen BV 
 Grote Bottel 7a, Deurne 
 0493-326070  
 www.fransen-deurne.nl   

  info@fransen-deurne.nl 
 
Al uw hout voor buiten: 

 Rondhout en bezaagd hout 
 Hekwerk en poorten 
 Vlonderplanken 
 Gevelbekleding 
 Schuttingen 
 Speeltoestellen 
 Gaas en draad 

Café-restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne telefoon 0493-313260
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Jaarlijks stelt Rabobank Peelland Zuid een deel van haar winst, beschikbaar 
als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven via de Rabobank 
Clubkas Campagne. Het bedrag is bedoeld om verenigingen te ondersteunen 
bij activiteiten. Rabobank vindt inspraak van haar leden belangrijk. Leden van 
de bank bepalen welke clubs deze steun krijgen. De hoogte van de bijdrage 
die clubs ontvangen is dus afhankelijk van het aantal stemmen dat wordt 
uitgebracht op een vereniging. Ook als AV-LGD nemen we in 2019 weer deel aan 
deze campagne. In voorgaande jaren heeft dit onze vereniging mooie bedragen 
opgeleverd.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE WEER VAN START!
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De stemperiode is dit jaar van 1 tot en met 30 april. Iedereen die lid is van 
Rabobank Peelland Zuid mag stemmen. Iedereen die klant is van Rabobank 
Peelland Zuid kan lid worden via rabobank.nl/leden. De leden worden persoonlijk 
uitgenodigd om in genoemde periode via internet te stemmen. Elk lid krijgt 5 
stemmen die op 5 verschillende verenigingen uitgebracht mogen worden. De 
waarde van een stem is nog niet bekend, omdat dit pas achteraf wordt bepaald. 
Het beschikbare budget wordt verdeeld over het aantal uitgebrachte stemmen. 

Als AV-LGD nemen we deel aan deze 
actie. Hierbij willen we een beroep doen 
aan alle leden om de komende tijd 
zoveel mogelijk promotie te maken voor 
de Rabobank Clubkas Campagne en 
AV-LGD. Wijs familieleden, vrienden, 
kennissen, buren en iedereen die je 
kent op deze actie en vraag ze op 
ons te stemmen. Het blijkt dat de helft 
van de Rabobankleden die mogen 
stemmen, dit niet doen. Of dat ze niet 
al hun 5 stemmen inzetten. Dat is 
uiteraard jammer. Ken je mensen die 
niet stemmen, vraag hen dan om hun 
stemkaart met inlogcodes.

Wellicht ben je behalve lid van AV-LGD 
ook nog lid van een andere vereniging 
die deelneemt aan de Rabobank 

Clubkas Campagne. Of is een gezinslid 
of familielid betrokken bij een andere 
vereniging. Wellicht kunnen we deze 
ingangen benutten om samen op te 
trekken. Want als je als LGD-er op onze 
vereniging hebt gestemd, zijn er nog 4 
stemmen over voor andere verenigingen. 
Als we die zouden kunnen ‘ruilen’ met 
die andere verenigingen, worden we er 
allemaal beter van. 
Meld je via info@av-lgd.n l met ideeën of 
als je in actie wilt komen samen met ons.  

Het is voor een zeer goed doel, 
namelijk onze eigen vereniging !!!

Koen van Kessel, Arno Hendrix en 
Roland van den Bogaard 
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Stationsstraat 88  |  5751 HH  Deurne
Tel. 0493-782206  |  Mail info@macronstoredeurne.nl

www.macronstoredeurne.nl

Voor al uw club- en runningkleding

Neem ook eens een 
kijkje in onze webshop
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Sponsor in beeld – 
Gebroeders Swinkels Vlierden
Atletiekvereniging Lopersgroep Deurne (AV-LGD) heeft diverse sponsoren. 
De bijdragen van deze sponsoren zorgen ervoor dat we de activiteiten en 
evenementen kunnen organiseren en dat we de meest bruisende, actieve en 
gezellige atletiek-, hardloop- en wandelvereniging uit de regio blijven. 
We zijn deze sponsoren als vereniging natuurlijk erg dankbaar! 
In elke Tiswa wordt één van de sponsoren van AV-LGD uitgelicht. In de Tiswa van deze 
maand is het de beurt aan Gebroeders Swinkels.  We stellen een aantal vragen aan 
Tonia Swinkels.

Voor de leden die Gebr. Swinkels niet 
kennen; wat doen jullie precies?

Wij doen in grond en sloopwerken. 
Grondwerken voor nieuwbouw, aanleg 
van wegen en noem het maar op. Wij 
zitten gevestigd in Vlierden met ons 
bedrijf maar daarnaast hebben we 
ook nog een locatie in Asten en een 

locatie in Belfeld. We hebben ook 
verschillende gazonmaaiers voor het 
onderhoud aan sportparken, recreatie 
en natuurgebieden.  Ook voor het 
aanleggen van verharding op wegen 
draaien wij onze hand niet voor om. 
Natuurlijk denken wij mee aan het milieu, 
recycling hoort daar dus ook bij. Oa puin 
wordt door de puinbreker gemalen zodat 
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PASSIE
WANDELEN

TRAILRUNNING
RUNNING

VOOR SPORT EN OUTDOOR

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL

1500m2 avontuurlijk winkelplezier

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige  

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

Bakelsebrug 8a, 5761 PM Bakel
0492-552685

info@vandijkrioolservice.nl
www.vandijkrioolservice.nl

Van Dijk is weer Van Dijk.

- Verstoppingen
- Rioolaanleg
- Camera riool inspectie

- Minigraver
- Combi zuig/spuitauto
- 24 uurs service
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dat weer hergebruikt kan worden voor 
allerlei doeleinden. Asbestsanering, ook 
dat doen wij. Een klus waar veel bij komt 
kijken en waar nauwkeurig te werk moet 
gaan. Dus we zijn behoorlijk veelzijdig! 
Daarvoor hebben we natuurlijk het 
benodigde materiaal en het benodigde 
vakkundig personeel. Ik zelf ben niet 
werkzaam bij Gebr. Swinkels. Zo kunnen 
we werk en privé mooi gescheiden 
houden!

Wat is de affiniteit van Gebr. Swinkels 
met hardlopen?
Wij sponsoren verschillende sportclubs. 
Sporten is iets wat eigenlijk iedereen 
zou moeten doen. Het is goed om je 
bewust te zijn van je lichaam en het zelf 
te “onderhouden”. Natuurlijk heb je niet 
alles zelf in de hand, maar al wat je zelf 
kunt doen is goed! 

Waar gaan we jullie het komend jaar 
nog bij AV-LGD terugzien?

Jullie zien natuurlijk ons, als jullie op 
de baan aan het rennen zijn. Onze 
vlaggen en borden zijn goed zichtbaar! 
Ook dit jaar zijn we te zien bij een groter 
evenement van jullie. Welke precies dat 
gaat worden weten we nog niet. 

Ter afsluiting, wat zouden jullie onze 
leden nog willen meegeven?

Wat wij jullie leden mee willen geven… 
wees zuinig op je gezondheid. Zorg 
goed voor jezelf. Sport met plezier! Maar 
wat ikzelf, persoonlijk, zo fijn vind… 
ik heb een lange tijd niet op de baan 
kunnen komen. Toen ik na een lange tijd 
weer kwam trainen voelde dat gewoon 
als “thuiskomen”. De begroeting, het 
buurten, het gemoedelijke, het steunen 
van elkaar…dat maakt het sporten NOG 
leuker! Dus wees lief voor elkaar, er is al 
leed genoeg!
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zoekt
jou!

Solliciteer:
hoppenbrouwers techn iek .n l
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ATLETIEK

Werner Gentle (Lopersgroep Deurne) heeft het klassement van de Limbra Cross 
competitie op zijn naam geschreven. Gentle werd bij de afsluitende Leudal Cross in 
Haelen tweede. 

Bron: Eindhovens Dagblad 18 febr.

Wedstrijden & uitslagen

Natuurlijk is de Limbra cross competitie bij velen bekend. Maar naast deze grote 
competitie vind in Oss nog een kleinschalige competitie plaats: de Geert Peters 
crosscompetitie. AV Oss ‘78 organiseert jaarlijks 6 gevarieerde crossen in en 
rond Oss. De crossen vinden plaats in de bossen rond Oss, in de uiterwaarde bij 
Lith, op de verschrikkelijk modderige motorcrossbaan in Oss en de afsluitende 
cross is op en rond de atletiekbaan van AV Oss ‘78. Stuk voor stuk leuke 
crossen, heel gemoedelijk en erg goed georganiseerd. De vier beste resultaten 
van iedere atleet tellen mee voor het eindklassement. Net als vorig jaar, zijn er 
ook dit jaar weer een aantal Deurnese jeugdleden afgereisd naar Oss om zich te 
meten met midden-Brabantse atleten in hun categorie. 

AV-LGD JEUGD IN DE PRIJZEN IN OSS
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Bij de junioren waren Ivar van den Hurk 
en Eva Kok vertegenwoordigers van 
onze vereniging. Eva was bij de junioren 
meisjes C oppermachtig en won haar 4 
wedstrijden in deze categorie. Dit was 
voldoende om ook het bovenste treetje 
van het eindpodium te bemachtigen in de 
competitie. Proficiat Eva! Ivar moest in 
de categorie jongens 
junioren D iets meer 
strijd leveren. Zoals 
we Ivar kennen, 
streed hij dapper voor 
elke meter van de 
verschillende crossen. 
Hij stond aan de start 
van 4 crossen, werd 
iedere cross tweede 
en beklom dan ook 
de tweede plek op het 
eindpodium. Goed 
gedaan Ivar! 

De pupillen 
waren prima 
vertegenwoordigd 
in Oss. Kirsten van 
den Hurk, Renske 
Mennen, Myka 
Kuijpers, en Aafke 
Mennen stonden te 
trappelen om midden-
Brabant op atletiek 
gebied te veroveren. 
Aafke had helaas een paar crossen 
moeten missen vanwege het behalen 
van haar zwem-ABC.
Hierdoor haalde ze geen 4 crossen 
en is ze helaas niet opgenomen in het 
eindklassement van de meisjes pupillen 
C. Ze won in haar categorie wel de 
Lithse Hamcross en de Rusheuvelcross 
en ze behaalde tussendoor zelfs haar 
zwem-ABC. Wat een sportiviteit! Dat 
beloofd nog wat voor de toekomst. 
Keurig Aafke! Renske stond ook keurig 

4 keer aan de start in Oss. Ze wist in 
de Docfacross nog een tweede plek te 
bemachtigen, maar dat kon ze helaas 
in de overige 3 crossen niet evenaren. 
Daarin werd ze wel heel constant vierde. 
Ze werd als eerstejaars A-pupil dan ook 
heel netjes 4e in deze competitie. Goed 
gedaan Renske! In dezelfde categorie 

stond Kirsten, 
naast de vele 
Limbracrossen, 
ook nog eens 
5 keer in Oss 
aan de start. 
Met overtuiging 
won ze alle 
5 de crossen 
en pakte 
onevenaarbaar 
de 1e plek in 
de competitie. 
Zelfs de 
stadionspeaker 
van de 
afsluitende 
cross was 
onder de indruk 
van Kirsten’s 
loopkwaliteit.
Heel goed 
gedaan Kirsten! 
Bij de jongens 
pupillen A hield 
Myka het tot 

de laatste wedstrijd spannend Hij had 
weliswaar 3 eerdere wedstrijden op zijn 
naam geschreven, maar zijn concurrent 
had 2 wedstrijden gewonnen en een 
wedstrijd meer gelopen. Bij een gelijke 
stand zou die extra wedstrijd roet in het 
eten gooien. In de afsluitende wedstrijd 
liet Myka heel duidelijk zien wie de beste 
loper in zijn categorie was. Myka startte 
fel en liep samen met Kirsten al snel 
weg bij de rest van het deelnemersveld. 
Onbedreigd liep hij naar de winst en zo 
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kon ook Myka het hoogste treetje 
van het erepodium beklimmen. 
Super Myka!

Met het nodige eremetaal, een 
brok ervaring en ook wel een 
beetje vermoeide beentjes 
werd vol trots de terugreis naar 
Deurne ingezet, in het heerlijke 
voorjaarszonnetje op naar het 
zomerseizoen! 
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Op zaterdag 2 februari 2019 werd de From Dusk Till Dawn Night Trail gelopen in 
de heuvels in de omgeving van Durbuy. Het concept is simpel. Starten als de zon 
onder gaat en zorgen dag je weer binnen bent voordat de zon op komt.

From Dusk Till Dawn Night Trail BE 2019

Ik loop in september 2019 een trail 
in de alpen die mij naar verwachting 
22 uur zal kosten. Dit betekent 
dat ik een nacht in de alpen zal 
doorbrengen. Het is daar dan zomer. 

Toch kunnen de omstandigheden op 
hoogte in de bergen 
ronduit winters 
zijn. Ik zocht dus 
een trailrun die 
vergelijkbaar zou 
zijn met dergelijke 
omstandigheden. 
Donker, sneeuw en 
koud. De From Dusk 
Till Dawn Night Trail 
is daar helemaal 
geschikt voor.

Het evenement kent 
diverse afstanden 
van 14 tot 86 
kilometer. Ik heb 
gekozen om het 
niet te gek te maken 
en heb mezelf 
ingeschreven voor 
de 43 kilometer. 
Deze start samen de 

86 kilometer om 17:31 uur. Het moment 
dat de zon in Durbuy onder zal gaan.
 
Het heeft afgelopen weken flink 
gesneeuwd in de Ardennen. Er ligt op 
plekken meer dan 40 centimeter sneeuw. 

Op zaterdagochtend 
zie in het weerbericht 
dat het ’s avonds rond 
het vriespunt zal zijn en 
dat er wat sneeuwbuien 
in de nacht worden 
verwacht. Onderweg 
naar Durbuy wordt het 
witter en witter. Hier ligt 
in de velden en bossen 
geen 40 centimeter 
maar een centimeter of 
15 tot 20 ligt er zeker 
wel.

De start is in het 
plaatsje Villers-Sainte-
Gertrude bij Camping 
& Herberg Grand Bru. 
Op het terrein ligt een 
gezellig café waar de 
startnummers moeten 
worden opgehaald. 
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Tevens kunnen de lopers hier omkleden 
en zich voorbereiden op de nacht. Het is 
gezellig druk. De sfeer is ontspannen. Ik 
heb grote zin in wat komen gaat.

De start is precies om 17:31 uur. Het 
is nog net niet donker dus ik heb mijn 
hoofdlampje nog niet nodig. We slingeren 
kort over de weg bij de camping en 
maken dan snel een scherpe bocht naar 
rechts de trails op en de heuvels in. 
Het tempo ligt niet erg hoog. Dat komt 
waarschijnlijk door de ervarenheid van 
de deelnemers. Het is een behoorlijke 
afstand en het wordt toch wel zwaar. 
Ontspannen lopen dus en ondertussen 
wat praten met de lopers om je heen.

De eerste 2 uur krijgen we een paar 
pittige klimmetjes voor onze kiezen. Het 
is inmiddels donker. Veel zicht heb je 
niet. Door een combinatie van sneeuw 
en mist reflecteert het meeste licht. De 
trails zijn smal en ondergesneeuwd. Het 
is dus een beetje lopen op de tast. Als je 
een beetje alert loopt dan is het goed te 
doen.
Het is inmiddels wat harder gaan 
sneeuwen. Ik loop nog in een t-shirtje 
en begin het toch wel koud te krijgen. 
Regenjasje aan, race wanten aan, als je 
maar blijft bewegen dan valt het winterse 

weer eigenlijk best mee. Ergens in de 
buurt van de 25 kilometer kom ik een 
trailrunner uit Breda tegen. Hij klaagt 
over het zicht. Ik stel voor om een stuk 
samen te lopen. Hij loopt de 86 kilometer 
en zal straks bij de start finish nog een 
ronde moeten doen.
 
De kilometers tikken weg. En zo 
langzamerhand heb ik er wel genoeg 
van. Tegen het einde moeten we nog een 
beekje door. Het is zo’n 50 centimeter 
diep en de doorgang is zo’n 25 tot 30 
meter in afstand. Het is smeltwater dus 
aardig fris. Dan nog een lus over de 
camping. We worden aangemoedigd 
door een aantal bewoners van de 
camping. En dan over de finish. In de 
einduitslag ben ik na 40,5km en 1.379 
hoogtemeters 14de bij de mannen met 
een tijd van 4:59:51. Niet slecht gelet op 
het parcours en de omstandigheden.

Ik neem een warm soepje bij de finish. 
Wens de trailrunner uit Breda een 
goede tweede ronde. Ik ga naar de auto 
onderweg naar een slaapplek die ik in de 
buurt heb geregeld. Mooi evenement dat 
voor herhaling vatbaar is.

Manolis Geldermans 
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Op 17 februari was alweer de laatste cross van de Limbra crosscompetitie. Het 
zonnetje scheen volop bij de Leudalcross in Haelen en zorgde voor de nodige 
vrolijke gezichten. Toch was er op een paar pupillen-gezichten nog wat spanning 
te vinden. Het was ten slotte de laatste cross van het seizoen. Zou het mogelijk 
zijn om nog een van de 5 podiumplekken in het eindklassement te bemachtigen? 
Enkele pupillen konden zelfs nog een dubbelslag slaan: zowel een Leudalcross-
podiumplek als een competitie-podiumplek. En zelfs waren een paar pupillen 
afgereisd naar Haelen om op de valreep het felbegeerde bioscoopstoeltje te 
bemachtigen. Al met al voldoende ingrediënten voor een boeiende cross!

Topprestaties pupillen in het 
zonnige zuiden

Bij de jongens A-pupillen 
stonden er maar liefst 61 
strijders aan de start in 
Haelen. Een enorm grote 
groep met daarbij drie AV-

LGD-toppers. In het heuvelachtige 
bos waren sowieso alle toppers van 

de voorgaande crossen aanwezig, 
wat natuurlijk een prachtige wedstrijd 
opleverde. Tijn de Koning startte prima 
en liep tijdens de eerste ronde al goed 
voorin mee met vlak achter hem Myka 
Kuijpers én Jop Slaats. Deze drie 
atleten hebben de competitie zeker 
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glans gegeven dit jaar. Tijn pikte menig 
podiumplek mee en Myka voerde 
vaak een dappere strijd om een plekje 
in de top 5. Als eerstejaars A-pupil 
streed Jop zeer verdienstelijk om 
een plekje in de top 10, wat met zo’n 
groot deelnemersveld een uitstekende 
prestatie is. De 
drie toppers 
liepen in Haelen 
ook de tweede 
ronde sterk en 
bleven hun plekje 
in de top van de 
wedstrijd goed 
vasthouden. 
Tijn werd in 
Haelen 6e en dat 
leverde hem de 
2e plek op het 
eindpodium op. 
Wat een enorm 
knappe prestatie 
Tijn, proficiat!!! 
Vlak achter hem 
liep ook Myka 
een hele sterke 
wedstrijd en 
werd keurig 7e. 
Ook Myka kwam 
hiermee op het 
eindpodium en 
daar mag je kei 
trots op zijn. 
Myka, proficiat 
met je 5e plek! Jop kon ook in Haelen 
prima mee met het grote geweld. Hij 
eindigde als 10e en dat leverde een hele 
knappe 9e plek op in het eindklassement. 
Dat belooft wat voor volgend jaar. Erg 
goed gedaan, Jop!

De strijd bij meisjes A-pupillen werd dit 
jaar gedomineerd door Anouk Langstraat 
van ATH en onze eigen Kirsten van den 
Hurk. In Haelen leverde deze tweestrijd 
wederom een prachtig schouwspel op. 

Helaas moest Kirsten haar meerdere 
erkennen in Anouk, maar de 2e plek 
in deze cross en de 2e plek op het 
eindpodium is natuurlijk een geweldige 
prestatie. Proficiat Kirsten! Als club zijn 
we natuurlijk trots op de pupillen die 
op het podium terecht komen, maar 

we mogen 
daarbij zeker de 
doorzetters die 
het podium (net) 
niet halen niet 
vergeten. Ik noem 
toch maar even 
de meisjes die er 
altijd zijn, die altijd 
bikkelen, strijden 
en dapper elke 
wedstrijd weer 
aan de start staan 
in de Koninginne-
klasse van de 
pupillen: Renske 
Mennen, Eline 
Bartels, Zoey 
van Lieshout en 
Ise Spierings, 
wat hebben 
we van jullie 
inzet en strijd 
genoten. Super! 
Tijdens de laatste 
cross stonden 
deze meiden 
vanzelfsprekend 

weer aan de start. Eline loopt het hele 
jaar erg steady ergens tussen de 10e en 
15e plek. Als je bedenkt dat er in totaal 
91 A-pupillen hebben meegedaan in 
deze competitie is dat natuurlijk heel erg 
knap! Eline liep een keurige wedstrijd en 
nam elk heuveltje alsof het niets was. 
Ze werd heel netjes 13e in de cross en 
eindigde op een keurige 12e plek in het 
eindklassement. Super goed gedaan 
Eline! Renske ging in Haelen vol in 
de aanval en hoopte nog een plekje 
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in de top 10 te kunnen bemachtigen. 
Hoopte, want het ging na de eerste 
ronde helemaal mis… Ze zwikte haar 
enkel om en het was einde wedstrijd. In 
het eindklassement legde Renske toch 
nog beslag op de 13e plaats. Hopelijk 
ben je snel weer hersteld Renske, want 
het zomerseizoen komt eraan en we 
kunnen een all-round atleet als jij niet 
missen bij de 
Athletic Champs! 
Zoey is ook altijd 
van de partij en 
liep tijdens deze 
laatste cross van 
het seizoen keurig 
in de middenmoot. 
Ze werd 22e in 
Haelen en heel 
netjes 15e in het 
eindklassement. 
Fijn dat je er zo 
vaak bij was, 
Zoey! Vlak achter 
Zoey kwam ook 
Ise aangesneld. 
Met haar prachtige 
loopstijl en 
techniek behaalde 
ze de 25e plek 
in de cross en 
Ise eindigde op 
een hele nette 
18e plek in het 
eindklassement. 
Prachtige 
prestatie, Ise!

Loek Reinders en Dennis Verbeek waren 
onze troeven bij de jongens pupillen 
B. Loek was ontketend in Haelen. Hij 
liep deze wedstrijd alsof er een troep 
leeuwen achter hem aan zat. Hij bleef 
een heel hoog tempo lopen en zelfs 
de laatste heuvel nam hij alsof het een 
bergaf ging in plaats van heuvelop. Loek 
eindigde in Haelen op plek 10 en in het 

eindklassement op plek 12. Erg goed 
gelopen, Loek! Ook Dennis was weer 
van de partij en bleef Loek goed in het 
vizier houden. Dennis eindigde in Halen 
op een hele nette 14e plek. Dennis liep 3 
crossen dit seizoen, maar eindigde toch 
in de eerste helft van het eindklassement 
op de 26e plek. Heel goed gedaan, 
Dennis!

Sinds dit 
seizoen 

hebben we 
bij de meisjes 
pupillen B ook 

twee toppers in 
de gelederen. 

Meike Maas 
en Nienke den 

Engelsman 
staan hun 

mannetje tijdens 
deze mooie 
competitie. 

Meike heeft 
al menig 

podiumplek 
veroverd en in 
Haelen was dit 
niet anders. Ze 

startte prima 
en liep heel 

constant haar 
eerste rondje. 
Een beetje op 
reserve want 

vooraf was 
gemeld dat de 

B-pupillen 2 rondjes moesten lopen. 
Halverwege bleek dat toch maar één 

rondje te zijn en Meike zette een hele 
lange, machtige sprint in met Nienke 

in haar kielzog. Op karakter wist Meike 
toch nog net het podium te halen. 

Ze werd keurig 3e in de cross. In de 
eindstand kwam haar 2e plek niet meer 
in bedreiging. Zo veroverde onze eigen



Tiswa

23

Mighty Meike maar liefst 2 bekers in het 
prachtige Leudal. Wat een topprestatie, 
Meike! We mogen de prestatie van 
Nienke ook niet vergeten, want vlak 
achter Meike werd zij keurig 4e. Omdat 
Nienke ‘slechts’ vier wedstrijden mee 
deed, bleef ze in het klassement 
steken op plek 11. Natuurlijk een prima 
prestatie én, niet 
onbelangrijk, een 
bioscoopstoeltje in 
de pocket. Goed 
gedaan, Nienke!

De meisjes C 
zijn erg goed 
vertegenwoordigd. 
Nienke Bartels, 
Vive Spierings en 
Aafke Mennen zijn 
inmiddels bekende 
namen in het 
deelnemersveld, 
maar daar kunnen 
we inmiddels 
twee namen aan 
toevoegen: Puck 
van der Valk en 
Noëlle Martens. 
Vive liep erg sterk 
in Haelen. De 
hele ronde liep ze 
prima mee in de 
top van het grote 
deelnemersveld. 
Ze miste het 
podium op een haar na en eindigde op 
de 4e plek in de cross. Overigens was 
dit wél voldoende om een plekje op het 
eindpodium te bemachtigen. De 5e plek 
in de competitie is een prachtig resultaat. 
Erg goed gedaan Vive, proficiat! Aafke 
probeert iedere wedstrijd weer een plekje 
op het podium te bemachtigen. Dat lukt 
haar dit seizoen al 3 keer. In Haelen was 
het zware parcours haar net iets minder 
gezind. Ze eindigde net achter Vive op 

de 5e plek. Desalniettemin wist ook 
Aafke het eindpodium te halen en eiste 
de 4e plek op. Wat een topprestatie, 
Aafke. Proficiat! Nienke loopt ook steeds 
een beetje beter en doet zeker niet onder 
aan Aafke en Vive. Nienke werd keurig 
6e in de cross en dat was eveneens haar 
eindklassering. Bij de eerste cross van 

het seizoen in 
Helmond rolde 
er na afloop nog 
een dikke traan 
over Puck’s 
snoetje. Die 
eerste cross was 
ver en zwaar. 
Hoe anders was 
het in Haelen. 
Dapper beet ze 
zich vast in het 
heuvelachtige 
parcours en 
behaalde heel 
netjes de 10e 
plek. Wat een 
groei heeft 
deze pupil 
doorgemaakt dit 
seizoen. In het 
eindklassement 
werd ze keurig 
13e. Super 
gedaan Puck! 
Noëlle Martens 
heeft (vind ik 
persoonlijk) de 

mooiste naam van alle pupillen. Dat zegt 
op zich niets over de prestaties, maar die 
mogen er ook zijn. Ze hield Puck goed in 
de gaten en eindigde net achter Puck op 
plek 12. In het eindklassement stond ze 
uiteindelijk op plek 16. Niet onbelangrijk, 
Haelen was de vierde wedstrijd voor 
Noëlle, dus op de valreep een heerlijke 
bioscoopstoel bemachtigd. Erg goed 
gedaan, Noëlle!
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Aangekomen bij de laatste, maar zeker 
niet de minste categorie: de mini-
pupillen. We hebben een hele sterke 
loper in het veld 
van de mini-
pupillen. Zijn 
naam: Simon 
Bartels. Wat een 
kanjer is dat. 
Simon stond bij 
zeven wedstrijden 
aan de start 
dit seizoen en 
behaalde bij 
elke cross een 
podiumplek. 
Jawel, ook in 
Haelen werd hij 
keurig 3e. Wat 
heb je dit seizoen 
fantastisch 
gelopen, 
Simon! De 
organisatie had 
deze prachtige 
prestatie helaas 
gemist en vergat 
Simon in de 
uitslag van deze 
cross. Zo liep 
de ceremonie 
protocollaire 
helemaal mis voor onze Simon. Ook 
in het eindklassement werd hij op een 
verkeerd plekje neergezet. Erg jammer, 
zeker voor zo’n jonge atleet. Hopelijk 
wordt het een en ander nog rechtgezet, 

want 3e worden in de Leudalcross en 2e 
in het eindklassement is grote klasse. 
Super goed gedaan, Simon!

Dit jaar hebben 
er maar liefst 
28 pupillen 
deelgenomen aan 
de verschillende 
crossen. Dit is 
volgens mij een 
recordaantal 
strijders in het 
prachtige AV-
LGD-shirt. Met 7 
podiumplekken 
voor de AV-LGD 
sluiten we het 
Limbracross 
seizoen dan 
ook zeker in stijl 
af. Dit resultaat 
behaal je als 
vereniging 
natuurlijk niet 
zomaar. In weer 
en wind stonden 
keer op keer 
drie geweldige 
trainers klaar 
om de pupillen 
uitstekend 

te begeleiden en dat is zowel een 
compliment als een bedankje waard. 

Sven, Koen en Yenthe: kei bedankt!!!
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Zand, water en wind. Bij voorkeur veel zand, veel water en wind op orkaankracht. 
Combineer dit met een mooi stuk bos in een prachtige omgeving en je hebt de 
basis-ingrediënten voor een echte cross. Cross met de hoofdletter C en zoals de 
uitvinder van het zogenaamde crossen het vast en zeker ooit bedoeld heeft. 
De hemelsluizen stonden immers vol open op deze zompige zondag in februari, 
maar werden bijtijds dichtgedraaid toen 12 tot op het bot gemotiveerde pupillen 
– onder aanvoering van coach Sven van den Hurk – aan hun warming up 
begonnen voor de Nederheide Commanderije Cross. Hevige tempoversnellingen 
afgewisseld met soepele armbewegingen: het liet vooraf al diepe indruk achter 
bij de verbouwereerde concurrentie. Maar dat bleek slechts het begin…

Medailleregen tijdens Nederheide 
Commanderije Cross 

Bij de Jongens pupillen 
A stonden direct twee 
kanonnen aan de start: Tijn 
de Koning en Jop Slaats. Na 
een bekeken start snelde 

beide lopers naar de voorste regionen 
en vormden al snel een 4-tal met twee 
dappere strijders van HAC en GAC. Na 
1 ronde vond Tijn het welletjes en liet 
de concurrentie letterlijk en figuurlijk de 
hielen zien. Met zijn lange benen snelde 
hij een hoog tempo en onbedreigd 
naar het goud. Jop kon zich uitstekend 
optrekken aan zijn clubgenoot - liep een 
ijzersterke wedstrijd – en eindigde met 
een hele knappe zilveren plak. Een dikke 
high-five voor Job! 

Bij de meisjes Pupillen A stonden 3 
dames aan de start: Kirsten van den 
Hurk, Renske Mennen en Eline Bartels. 
Kirsten vecht al het gehele Limbra-
seizoen een verbeten strijd uit met Anouk 
Langstraat. En dat was deze zondag niet 
anders. Met in hun kielzog Renske en 
Eline maakten de twee snelheidsduivels 
er een heroïsche strijd die Kirsten nét 
niet won: op slechts 1 seconde pakte 

Kirsten het zilver. Daarachter was het 
de beurt aan Renske. In een verbeten 
race door het mulle zand liet ze haar 
tegenstreefster naar adem happen 
en bemachtigde de 3e plaats in dit 
klassement. Kort daarachter liet ook 
Eline zich gelden en wist met een hele 
mooie eindspurt beslag te leggen op de 
5e plaats. Hele mooie prestaties!

Bij de meisjes Pupillen B stonden twee 
snelle loopsters aan de start: Meike 
Maas en Nienke den Engelsman. Meike 
was zoals altijd al zeer energiek vóór de 
start en zette dit in de eerste 100 meter 
om in een megaspurt. Daarna konden 
een aantal pupillen aanpikken, maar na 
1 ronde snelde ze onbedreigd naar het 
goud. Nienke vocht kort daarachter een 
verbeten strijd uit met een snelle loopster 
van GAC. In een rechtstreeks duel liep 
Nienke naar haar eerste podiumplek en 
bovendien veel blijdschap: brons. Wat 
een knappe prestatie Nienke! 

Het slotakkoord van deze natte maar 
prachtige zondag was voor de Pupillen 
C en minipupillen met Aafke Mennen, 
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Nienke Bartels, Julia van Duinhoven en 
Simon Bartels. 

Aafke Mennen was als eerste terug 
en raffelde de ruim 800 meter af in 
3.58. In een verbeten race met een 
snelle loopster van GAC wist ze haar 
op waarde te kloppen, wat resulteerde 
in een gouden plak op het podium in 
Milheeze. Dat het podium nog meer 
blauw-geel gekleurd was, was te danken 
aan een hele sterke race van Nienke 
Bartels: ze liep heel sterk en legde 
beslag op de bronzen medaille. Ook 
Julia van Duijnhoven liet zich ook niet 
onbetuigd en liep in deze uiterst zware 
omstandigheden naar een knappe 6e 
plaats in het klassement. Heel goed 
Julia! Tot slot liep Simon Bartels - zoals 

we dat inmiddels van deze jongste telg 
van de familie Bartels gewend zijn – 
wederom naar een podiumplek. De 
kleur: Brons! Tenslotte was het Evi den 
Engelsman – zus van Nienke – die het 
gezelschap complementeerde met haar 
debuut op deze afstand. En hoe: Evi liet 
zich niet onbetuigd en rende naar een 
hele mooie 4e plek bij de minipupillen. 
Goed Evi! 

Onder luid applaus van de vele ouders 
werden de pupillen op het podium 
geëerd. Een blauw-gele oase in het 
drijfnatte Milheeze, gadegeslagen door 
vele enthousiaste ouders en door een 
trotse Pupillentrainer Sven van de Hurk. 
Reclame van het puurste soort voor onze 
mooie lopers groep uit Deurne.

Of het nu gaat om blauwe of roze muisjes, dat laat ik even in het midden, maar 
onze vereniging heeft verenigingsuitbreiding in de vorm van  twee nieuwe 
wandeltrainers niveau 2.

Wandelen

Verenigingsuitbreiding
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Joop van de Einden 
en ondergetekende 
hebben op zaterdag 
2 februari in Weert 
de opleiding 
wandeltrainer 2 
met goed gevolg 
afgerond.

Na een opleiding 
volgens de 
nieuwe methode, 
de richtlijnen 
van de KWBN, 
twee volledige 
praktijkdagen en vier 
maanden (t)huiswerk 
zijn we met diploma 
en een tevreden 
gevoel huiswaarts gekeerd. 

Alle facetten van techniek tot 
calamiteitenplan enz. betreffende het 
sportief wandelen passeerden de revue. 
Omdat de opleiding merendeels uit het 
werken thuis bestond, hadden Joop en 
ik afgesproken om  het thuiswerk deels 
samen te doen. We hebben zo dan ook 
de nodige steun aan elkaar gehad. 

Het vervolg was het geworstel in een 
dikke pil vol informatie, die je voor het 
welslagen van deze opleiding je eigen 
moest maken, wat een hele opgave was.

De eerste praktijk dag was nat,  maar 
tussen de buien konden er toch 
buiten activiteiten plaats vinden. Dit in 
tegenstelling tot de laatste dag toen het 
de gehele dag geregend en gesneeuwd 
had. We waren kletsnat geworden, wat 
geen pretje was. Bijna letterlijk verzopen 

werden de diploma’s 
uitgereikt en konden 
we deze opleiding 
afsluiten.

Joop en ik hopen 
nog lang en veel 
van onze vereniging 
te mogen genieten 
en feliciteren 
de vereniging 
met twee extra 
wandeltrainers, 
die ze kunnen 
bijschrijven in het 
ledenbestand.

Karel de Wit
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Het is weer bijna zover …. 15 km 
wandelen door het natuurschoon bij  
???????
Het monument van Vroomheid

Wanneer:  Maandag 27 mei 2019 en als 
alternatief bij heel slecht weer 17 juni.
Start van de wandeling is van de 
Parkeerplaats de Lorbaan in …...
Het is ongeveer 17 km en ca een half uur 
rijden.

Vertrek: : 09:00uur van de parkeerplaats 
Houtenhoek Deurne
Een half uur vroeger dan onze 
gebruikelijke trainingstijd.

De bijdrage: voor het meerijden is € 
2,50, zelf afrekenen bij je chauffeur, want 
we rijden zoveel mogelijk met elkaar 
mee.

Jaarlijkse wandeltocht wandelgroep AV-LGD

Ook zelf voor eten en drinken zorgen en evt. een plastic zak om op te zitten (teken).

Iedereen is welkom, we maken er een gezellige dag van!

Om ongeveer 15.30 zijn we weer in Deurne terug, 

Ik hoop op een grote opkomst.

Tot 27 mei

Groetjes Annie
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Eindstand Limbra Cross Competitie 2018-2019
(bij deelname aan 2 of meer wedstrijden)

Uitslagen

Lange Cross  Punten

Mannen Senioren
1.  Werner Gentle 2435
22.  Mark van Kessel 800
34.  Roy Lammers 481

Mannen 40
10.  Arnold Koetsier 1255
21.  Roland Kolinger 525

Mannen 45
4.  John Thielen 2295
6.  Sven van den Hurk 2080

Mannen 55
5.  Roland van den Bogaard 2080
6.  Hans van de Mortel 2000

Korte Cross Punten

Mannen Senioren
4.  Ian Franssen 2170
11.  Rik van der Steen 1240
13.  Koen van de Mortel 835

Mannen 45
12.  Hennie de Kock 1773
18.  Willy Claessen 800

Vrouwen Senioren
2.  Kim Janssen 2110
14.  Samantha van Goch 570

Vrouwen 45
13.  Fiona Jaberg 695

Junioren  Punten

Jongens A
5.  Koen Terheijden 2095

Meisjes A
4.  Yente Dielis 2370

Jongens B
1.  Tom Honings 2535
4.  Han Baselier 2270
7.  Jesper Gloudemans 2060
15.  Thijs van den Heuvel 1075

Meisjes B
2.  Pouke van Dijk 2635
4.  Kiara van Haandel 2270

Jongens C
5.  John Linders 2130
9.  Lars Vermazeren 1880
13.  Remco Linders 1653

Meisjes C
12.  Jikke van Dijk 1770
16.  Eva Kok 1200
28.  Nienke Gloudemans 475

Jongens D
6.  Ivar van den Hurk 2140
13.  Max vd Vondervoort 1646
38.  Daan Venner 594

Pupillen  Punten

Jongens Pupillen A
2.  Tijn de Koning 2545
5.  Myka Kuijpers 2280
9.  Jop Slaats 2015
43.  Dani Koetsier 910
50.  Linus van Hout 808

Meisjes Pupillen A
2.  Kirsten van den Hurk 2675
12.  Eline Bartels 1885
13.  Renske Mennen 1885
15.  Zoey van Lieshout 1688
18.  Ise Spierings 1555

Jongens Pupillen B
12.  Loek Reinders 1905
26.  Dennis Verbeek 712
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Meisjes Pupillen C
4.  Aafke Mennen 2385
5.  Vive Spierings 2325
6.  Nienke Bartels 2250
13.  Puck van de Valk 1345
16.  Noëlle Martens 1060
25.  Julia van Duijnhoven 500

Meisjes Pupillen B
2.  Meike Maas 2545
11.  Nienke den Engelsman 1280

Jongens Mini Pupillen
2.  Simon Bartels 2565

Vervolg Eindstand Limbra Cross Competitie 2018-2019

Lithse Ham Cross, Lith   2 februari 2019

Pupillen   1050 m
Jongens Pupillen A
1.  Myka Kuijpers 5.27

Meisjes Pupillen A
1.  Kirsten van den Hurk 4.44
4.  Renske Mennen 5.53

Meisjes Pupillen C
1.  Aafke Mennen 6.31

GAC Commanderije Cross, Milheeze   10 februari 2019

Lange Cross   9.660m
Mannen 40
7.  Arnols Koetsier 43.44
8.  Sven van den Hurk 44.54

Mannen 50
1.  Willy Kanters 41.17

Mannen Recreanten
7.  Walter Kivits (7.245m) 34.33
13.  JP Gloudemans (9.660m) 45.16

Jongens Junioren B   4.830m
1.  Tom Honings 19.22
3.  Han Baselier 20.55
4.  Jesper Gloudemans 21.01

Meisjes Junioren C  2100m
1.  Eva Kok 8.48

Jongens Junioren D   1685m
2.  Ivar van den Hurk 8.41

Jongens Pupillen A  1245m
1.  Tijn de Koning 5.18
2.  Jop Slaats 5.30

Meisjes Pupillen A   1245m
2.  Kirsten van den Hurk 5.04
3.  Renske Mennen 5.41
5.  Eline Bartels 5.54

Meisjes Pupillen B   830m
1.  Meike Maas 3.56
3.  Nienke den Engelsman 4.08

Meisjes Pupillen C   830m
1.  Aafke Mennen 3.58
3.  Nienke Bartels 4.23
6.  Julia van Duijnhoven 4.52
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Midwintertrail  LOGO  Geldrop,  10 februari 2019.

Trailrun 24 km
Fiona Jaberg 2.19 uur
Tonny Kersten 2.33 uur

Leudal Cross (Atletiek Leudal), Haelen  17 februari 2019

Lange Cross  9405m
 
Mannen Senioren
2.  Werner Gentle 31.58

Mannen 45
8.  Sven van den Hurk 39.38

Mannen 55
8.  Roland van den Bogaard 
45.05

Korte Cross  4630m

Mannen 
4.  Ian Franssen 15.46
26.  Willy Claessen 21.31
28.  Hennie de Cock 22.28

Vrouwen Senioren
2.  Kim Janssen 19.15

Junioren

Jongens Junioren A  4630m
3.  Koen Terheijden 16.41

Meisjes Junioren A  3430m
4.  Yente Dielis 17.26

Jongens Junioren B  4630m
2.  Tom Honings 16.40
4.  Han Baselier 18.12
10.  Jesper Gloudemans 19.22

Meisjes Junioren B  3430m
2.  Pouke van Dijk 14.00
5. Kiara van Haandel 16.23

Jongens Junioren C  3430m
9.  John Linders 14.21
12.  Lars Vermazeren 16.11
14.  Remco Linders 18.04

Meisjes Junioren C  2580m
1.  Eva Kok 9.54
17.  Jikke van Dijk 13.28

Jongens Junioren D  2580m
10.  Ivar van den Hurk 10.12
21.  Max van de Vondervoort 11.38

Pupillen

Jongens Pupillen A  1730m
6.  Tijn de Koning 6.28
7.  Myka Kuijpers 6.38
10.  Jop Slaats 6.47

Meisjes Pupillen A  1730m
2.  Kirsten van den Hurk 6.29
13.  Eline Bartels 7.32
22.  Zoey van Lieshout 7.58
25.  Ise Spierings 8.03

Jongens Pupillen B  880m 
10.  Loek Reinders 3.48
14.  Dennis Verbeek 4.19

Meisjes Pupillen B  880m
3.  Meike Maas 3.29
4.  Nienke den Engelsman 3.50

Jongens Pupillen C / Mini  880m
9.  Simon Bartels 4.12
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Meisjes Pupillen C  880m
4.  Vive Spierings 3.49
5.  Aafke Mennen 3.52
6.  Nienke Bartels 3.55
10.  Puck van de Valk 4.23
12.  Noëlle Martens 4.43

Meisjes Mini Pupillen  880m
8.  Evi den Engelsman 4.37

Berden Voorjaarsloop, Venlo   24 februari 2019

7,5 km
Mannen50
9.  Roland van den Bogaard 34.27

Rusheuvelcross, Oss (AV Oss ‘78)   24 februari 2019

Meisjes Junioren C  3.150m
1.  Eva Kok 31.21

Jongens Junioren D  2.100m
2.  Ivar van den Hurk 9.11

Jongens Pupillen A  1.050m
1.  Myka Kuijpers 4.23

Meisjes Pupillen A  1.050m
1.  Kirsten van den Hurk 4.25
4.  Renske Mennen 5.01

Meisjes Pupillen C  1.050m
1.  Aafke Mennen 5.21

Eindstand Geert Peters CrossCompetitie 2018-19
(de beste 4 resultaten over 6 wedstrijden)

Meisjes Junioren C
1.  Eva Kok

Jongens Junioren D
2.  Ivar van den Hurk

Jongens Pupillen A
1.  Myka Kuijpers

Meisjes Pupillen A
1.  Kirsten van den Hurk
4.  Renske Mennen

Vervolg Leudal Cross (Atletiek Leudal),






