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Jaargang 34 - oktober 2020





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 Wandelzaken José Spijkers 0492-831568
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  -
Beheerscommissie  Willie Joosten  0493-317797
Communicatiecommissie  Désirée Antoniou 06-13652305
  Melanie van de Ven  06-53138244
Financiële commissie  Arno Hendrix 06-51933477
Jeugdcommissie  Heidi Schalk   06-14901219
Kantinecommissie  Vacature -
Sponsorcommissie  Arno Hendrix 06-51933477
Technische Commissie  Vacature    
Wandelcommissie  José Spijkers 0492-831568
Wedstrijd Organisatie Commissie  Riki Smolders -

Attentie en bezoek  Jo Boerenkamp 0493-319889
  Ute Kuling  0493-323053
E.H.B.O.  en cursussen  Piet Loverbosch  0493-317196
Kantinebeheer  Willy Manders  0493-310533
Sportparkmanager  Mart van Dam  0493-341957
Verhuur Atletiekaccommodatie Martien Reijnders  0493-314695
Redactie Clubblad Tiswa  Johnny Vrijnsen  06-18163651
Verspreiding Tiswa  Piet en Mia Berkers  0493-311386
Vertrouwenspersonen Mariken van Horen  06-21248418
  Arno Beugels  06-19904420
Webbeheerder en Ledenadministratie  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
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Engineering voor

Betonconstructies

Staalconstructies

Houtconstructies 

Funderingen

Contributie per 1-1-2020:
  Contributie  bondscontributie  wedstrijdlicentie
  AV-LGD  KNAU/KWBN  KNAU

Pupillen  €  21,35  €  15,30  €    8,25
Junioren  €  25,75  €  16,15  €  14,70
Senioren/masters  €  32,15  €  17,45  €  23,55
Recreanten  €  30,70  €   17,45  €     -,-
Wandelaars    €  12,55 €   18,00  €  -,-
Steunleden  €   10,75  €   -,- €  -,-
  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, per 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 e-mail aan  ledenad-
ministratie@av-lgd.nl 
Aanmelden: kan het gehele jaar door, middels het invullen van het aanmeldformulier 
op av-lgd.nl.
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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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Verjaardagen

Ledenadministratie

Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand november 2020 (let op: incl. al uw aankondigingen van 
activiteiten tot en met december 2020 moet vóór woensdag 28 oktober ingeleverd 
worden via e-mail. Kopij uitsluitend sturen naar Tiswa@av-lgd.nl

Johnny Vrijnsen

In oktober zijn jarig:

Jeugdleden:

Iris Bierings 13-okt
Marit Houben 30-okt
Eline Bartels 15-okt

Seniorleden:

Arjan Biemans
Jos Zonnenberg
Mike Zschuschen
René Arts
Willy Claessen
Karen Meulendijks
Liesbeth van der Laak
Lusanne van den Bogaard-van Moorsel
Nicole Nacken
Susan Kuijpers
Trea Linders
Koen van de Mortel
Esther Arts

Tiswa

5

Van harte gefeliciteerd



Café-restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne telefoon 0493-313260
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Update Corona 
alleen samen krijgen we 
corona onder controle!
Afgelopen maandag is het crisisteam 
binnen het kabinet met een nieuwe update 
gekomen over Corona en de noodzakelijk 
te treffen maatregelen. In deze update is 
een verdere aanscherping van maatregelen 
naar voren gekomen om het virus weer in te halen. In dit bericht willen wij jullie 
informeren over de consequenties van deze aanscherping op onze activiteiten, 
vergaderingen en overleggen en trainingen bij AV-LGD.

Activiteiten
Op zaterdag 3 oktober staan er een aantal kleinere activiteiten gepland op de Djump. 
Op zondag 4 oktober vinden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats. Zowel de 
activiteiten op zaterdag als de clubkampioenschappen op zondag kunnen doorgaan 
onder strikte naleving van de aangekondigde maatregelen. Naast de bestaande regels 
voor desinfectie van de handen en 1,5 meter afstand houden voor en na het sporten, 
gelden ook nog extra maatregelen. Op beide dagen mag er geen publiek aanwezig 
zijn op de Djump. Dit geldt dus niet alleen voor de atletiekbaan, maar ook voor het 
grasveld. De kantine en kleedkamers blijven op zondag 4 oktober gesloten en leden 
die deelnemen aan de clubkampioenschappen kunnen hun spullen opbergen in een 
grote open tent die op het buitenterrein staat.

Vergaderingen en overleggen
Wij raden alle leden en vrijwilligers aan om vergaderingen en overleggen zoveel 
mogelijk op afstand online (via bijvoorbeeld MS Teams) te voeren. Vergaderen in 
kleine groepjes in de kantine kan eventueel wel, maar neem hierbij de algemene 
maatregelen en regels in acht. Dat wil zeggen, 1,5 meter afstand houden van elkaar 
en bij klachten van jou of iemand in je gezin, blijf je thuis. Gebruik vooral je gezonde 
verstand.

Trainingen
Trainingen kunnen vooralsnog door blijven gaan. De kantine en kleedkamers blijven 
tijdens de training dicht. Voor noodzakelijk gebruik van het toilet kan gebruik worden 
gemaakt van de toiletten in de kantine. Ook dient iedereen die komt trainen zijn/haar 
handen te ontsmetten en voor en na het trainen wordt 1,5 meter afstand gehouden 
van elkaar.

We zullen de komende weken en maanden de ontwikkelingen nauwlettend blijven 
volgen. Indien er verdere aanscherpingen volgen, zullen wij deze als club uiteraard 
direct overnemen. 

Met sportieve groeten,

Bestuur AV-LGD  

Tiswa
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Vredesvuur van Mierlo naar Deurne
Op 19 Oktober jl bracht een afvaardiging van av-LGD het vredesvuur van Mierlo naar 
Deurne. De groep van in totaal zes personen werd van Deurne naar Mierlo gebracht 
om daar bij de kerk het vredesvuur op te halen en vervolgens met de hele delegatie 
met oude militaire voertuigen, organisatie en lopers van acht gemeenten. Het vuur 
naar het Engelse oorlogskerkhof in Mierlo te brengen.

Daar volgde een herdenkingsceremonie onder leiding van Jos van Bree, burgemeester 
van Mierlo. Dit onder muzikale begeleiding van een doedelzakkorps uit Gemert.

Een indrukwekkend geheel vonden wij. Na beëindiging van de ceremonie werd door 
lopers van de acht gemeenten het vredesvuur naar huis gebracht.

In Deurne kwam het vuur aan bij het Dinghuis waar ook een toespraak werd gehouden 
door wethouder Biemans en Pastoor Paul Janssen. Vervolgens ging het vuur door 
naar de Maria vredeskapel in het Vlierpark.

Tiswa
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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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Daarna was er nog een gezellig samen 
zijn bij het Dinghuis. 

Het team bestond uit Janine, Susanne, 
Jan en Hennie. Tonnie van Berlo als 
teamleider en drager van het back-up 
vuur en Sjaak Diessen zorgde ervoor 
dat we overal op tijd aanwezig waren als 
onze chauffeur.

Wij vonden het erg jammer dat er weinig 
of geen bekendheid, van de fakkeltocht 
met het Vredesvuur door av-LGD was 
gemaakt, terwijl de av-LGD tijdig voor 
deelname was uitgenodigd. Hierdoor 
waren er weinig belangstellende van 
av-LGD in Mierlo of bij de overhandiging 
van het Vredesvuur in Deurne aanwezig. 

Het was een prachtig en indrukwekkend 
evenement.

Met vriendelijke groet,
Hennie de Kock

Op kamp met AV-LGD, wie gingen er allemaal mee?
Zaterdagmiddag, 26 september was het dan zover! 40 kinderen, van mini pupil tot D 
junior, meldden zich rond de klok van 14 uur op het kampterrein van de scouting in 
Mierlo: De Sprinkhorst.

Tiswa
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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

PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

1500m2 avontuurlijk winkelplezier

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

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

WALKING - TRAVEL

SPORT - BIKING

FITNESS -RUNNING
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SPONSOR
VAN

AV-LGD

Alleen voor AV-LGD leden op vertoon van het 
AV-LGD clubblad 10% directe kassa korting.

(Niet in combinatie met spaarsysteem en acties).

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl
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Deze keer werd de bagage buiten 
gedropt, papa of mama gedag gezegd/
gekust/geknuffeld en weg waren de 
kinderen. Op weg naar het mega 
grote speelveld met vijver, eiland en 
kampvuurplaats. Toen alle kinderen 
waren gearriveerd, werden door iedereen 
in een mum van tijd slaapplekken 
veroverd in zaal 1 of 2. Binnen een 
half uurtje had iedereen zijn of haar 
slaapplekje klaar! 

Nadat er nog even lekker was gespeeld, 
kwam het spel der spellen van het kamp. 
Het spel om erachter te komen in welk 
groepje je zou komen zitten. Robin had 
natuurlijk weer iets geweldigs bedacht. 
De schoenendans. Op deze manier 
werden de groepjes eerlijk en willekeurig 
verdeeld, met alle categorieën door 
elkaar gemixt. Voor sommige kinderen 
was het even slikken omdat ze niet bij 
een vriendje/vriendinnetje in het groepje 
zaten. 

De eerste groepsopdracht was het 
maken van een teamvlag op een laken 
met verf. Gelukkig zorgde die opdracht 
er al snel weer voor dat we een heleboel 
enthousiaste kinderen zagen. Toen 
iedereen ook nog eens een geheime 
opdracht kreeg (zoals: maak iedereen 
wijs dat Sven vannacht in een hotel 
slaapt of zorg dat je zaterdagavond als 
laatste naar de wc gaat) om tijdens het 
kamp uit te voeren zagen we alleen nog 
maar lachende gezichten.

Na het maken van de vlag kon er weer 
vrijgespeeld worden. Gelukkig was het 
nog steeds droog! Ondertussen gingen 
Karen en Kim de frietjes halen. In het 
knusse Mierlo waren zij al snel een 
bezienswaardigheid met drie mega grote 
dozen friet en snacks. Gesmuld werd er 
volop. Spelen in de buitenlucht maakt 
hongerig, bij sommige kinderen; zeer 
hongerig. 

Tiswa
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Na het avondeten werd er al 
snel gestart met levend Stratego 
in twee groepen. Beide teams 
wonnen een keer door het vinden 
van de vlag van de tegenstander. 
Na een korte pauze moest er dus 
een beslissende ronde worden 
gespeeld, terwijl het toch al een 
beetje donker aan het worden 
was. Spannend! Team rood, onder 
leiding van Sven, won uiteindelijk 
het derde potje waarna er heel 
snel terug gerend moest worden 
naar de blokhut want het begon te 
regenen. Met bakken kwam het uit 
de lucht toen we veilig en wel onder 
het afdak zaten. Helaas betekende 
de regen ook dat we niet naar 
de kampvuurplaats konden. Kim 
had gelukkig een ienieniemienie 
houtkacheltje meegenomen die 
al snel warm werd gestookt door 
Robin. Manon, de vriendin van 
Robin, bleek een meester te 
zijn in marshmallows roosteren. 

Heerlijk! Ondertussen werd er 
ook gezongen, gekletst, spelletjes 
gespeeld, op de slaapzalen 
gehangen en kussengevechten 
werden uitgevochten. Zaal 3 was 
door Sven en Kim omgetoverd 
tot een filmzaal. Hier werden de 
films: Kong-Fu panda 3 en hotel 
Transsylvanië 3 gedraaid. Rond 
21 uur zagen we de eerste kids 
al vechten tegen de slaap, maar 
naar bed: echt niet! Rond 22.30 
uur waren de eersten toch zo 
verstandig om hun bedje op te 
zoeken. Stil was het nog lang niet! 
Rond 00.00 uur (Nieuwjaars tijd 
zeiden sommige kinderen) volgden 
er een heleboel meer. Stil was het 
nog lang niet! Om 1.00 uur vond 
de leiding het welletjes en werd 
iedereen naar bed gejaagd. Stil 
was het nog lang niet en het zou 
ook maar erg kort duren dat het stil 
was…

14
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Rond 7.00 uur (hoe krijgen ze het voor 
elkaar??) waren de eerste kinderen 
alweer wakker. Hun geduld werd nog een 
uurtje op de proef gesteld, want opstaan 
deden we met z’n allen rond 8.00 uur. 

Aankleden, tanden poetsen en meteen 
de slaapspullen weer inpakken. Grappig 
om te zien dat de zakjes voor de 
slaapzakken en luchtbedden bij het 
inpakken altijd TE klein lijken te zijn. Met 

wat hulp was binnen een klein uurtje 
iedereen wakker, aangekleed en stonden 
de spullen keurig netjes ingepakt op de 
slaapzalen. Samen aan het ontbijt, met 
vers gebakken eitjes van Sven. Na al die 
jaren is Sven meester geworden in eitjes 
bakken voor 40 kinderen en leiding. 
Eigenlijk zou hij daar een diploma voor 
moeten krijgen! Ondertussen werd ook 
de uitleg van het bonenspel gegeven. 
Ook met dit spel konden weer punten 
verdiend worden voor het team!

Daarna lekker vrij spelen, maar niet te 
lang want er stonden weer een aantal 
spellen op het programma. 6 rondes 
met daarbij 5 spellen: wie ben ik, 
estafetteloop, 30 seconds, jongens tegen 
de meisjes en badminton.

Fanatiek werd er gespeeld! Het was 
ook best fris, dus wat bewegen was niet 
verkeerd. Ook dit spellencircuit was weer 
een onderdeel van de totaalstand.

Na de lunch, heerlijke broodjes 
knakworst (en boterhammen met beleg) 
moesten we snel door naar het laatste 
onderdeel van het kamp. Bij 3 spellen 
werd gestreden om de hoofdprijs. Het 
frisbee spel, voetbal en slagbal. Elk 

spel werd door 2 teams gespeeld en de 
winnaar kon hiermee punten verzamelen 
voor het team. 

Sven, Manon en Robin waren de 
begeleiders, terwijl Karen en Kim aan 
de slag gingen met het poetsen van de 
blokhut. Gelukkig kregen ze daarbij hulp 
van Hanneke en Maaike! Rond 15.15 
uur kwamen de eerste ouders aan op het 
kampterrein en natuurlijk Trea Linders, 
onze prijzenkoningin. Zij had bekers bij 
zich voor alle kinderen van team 1, 2 en 
3 en een mooie herinneringsmedaille 
voor de overige teams. Dat betekende 
dat snel de einduitslag berekend moest 
worden. Uit de tussenstand bleek 
namelijk dat het heel spannend zou 
worden. 

Tiswa
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Alle kinderen verzamelden zich voor de laatste keer met hun team en vlag. En daar 
kwam het dan: het verlossende woord van Karen en de prijzen

Team F.C. Bananen op plaats 6; Team Zwart-wit op plaats 5; Team de kleurenknallers 
op plaats 4; Team de LGD’ers op plaats 3 en wonnen daarmee de bronzen beker. Maar 
toen werd het heel spannend. 

Team ik zei extra mayonaise en team Stift konden allebei de 1e plaats behalen. Team 
ik zei extra mayonaise stond er in de tussenstand net iets beter voor… De uiteindelijke 
winnaar op plaats 1; Team stift! Zij gingen er met de gouden beker vandoor. Natuurlijk 
waren de dames van Team ik zei extra mayonaise een beetje teleurgesteld maar ook 
enorm trots op hun zilveren prijs. 

Een van de lieverds die mee op kamp was sloot af met de prachtige woorden: “winnen 
is kei leuk maar ik vond het vooral heel fijn om mee op kamp te zijn!” Wat moeten we 
daar nog aan toevoegen? Helemaal niks!

Veertig kanjers, wij hebben van jullie genoten tijdens het kamp! Top inzet, veel 
gezelligheid, genoeg gekkigheid, elkaar helpen waar nodig, de grote namen de 
kleintjes op sleeptouw (en soms andersom) Wij zijn echt super trots op jullie! Zo moe 
als wij, de leiding, waren op zondagavond 20.00 uur; het was helemaal de moeite 
waard! Hopelijk tot volgend jaar.

Karen, Sven, Robin, Manon en schrijver van dit stukje Kim.

16
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Han Baselier haalt brons op het NK 
Junioren bij hoogspringen. 
Hier een sfeerverslag van de hand van Han zelf:

Nederlands kampioenschap junioren eindigt met brons na turbulente ochtend

Op 13 september 2020 was het zover; 
de dag waar ik al wekenlang naar had 
uitgekeken zou eindelijk plaatsvinden. 
Ik had maar liefst drie wekkers gezet, 
dus dat zou vast en zeker goed komen. 
Echter blijf ik nog steeds Han, dus 
de wekkers bleken de volgende dag 
allemaal op weekstand en niet op 
weekendstand te staan. Zo werd deze 
student wakker om 8.30 in plaats van om 
6 uur. 

Het is een waar talent om op de enige 
dag in het jaar waarop absoluut niet 
verslapen mag worden dit voor elkaar 
te boksen. Ik vond dit eigenlijk al een 
medaille waard.

Na een panische stressaanval moest 
ik dan toch maar snel gaan ontbijten. 
Krentenbol in mijn bakkes geduwd en op 
de fiets naar station Ede-Wageningen, 
omdat er geen aansluitende buslijn 
aanwezig was op dat moment. Dit bleek 
echter in Ede te liggen en niet in de stad 
waar ik, naast Deurne natuurlijk, ook 
woon, Wageningen. Deze jongen was zo 
slim dat hij dat niet had zien aankomen 
ook al heet het station EDE(!!!)-
Wageningen.

Keihard gefietst en het was natuurlijk 
allemaal heuvel op want het was 
allemaal nog niet spannend genoeg 
blijkbaar. Mijn coach kon niet rijden 
wegens corona en mijn ouders waren 
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nog in Deurne, dus toen ik eenmaal na 
een treinreis op het station Amersfoort 
was aangekomen had ik geen lift. Het is 
20 minuten lopen naar de atletiekbaan 
van AV Altis waar het NK Junioren 
plaatsvond, natuurlijk niet zo lang voor 
een atleet, maar als je al aan de late kant 
bent en nog moet springen is dat niet 
echt een ideale voorbereiding.

De enige optie was, in overleg met mijn 
ouders, een taxi. Dus ik in een freaking 
taxi naar de atletiekbaan.

Nou, dit was echt oprecht een van de 
meest gênante momenten van mijn 
leven; een met leer bekleden taxi 
stopt midden voor de atletiekbaan van 
Amersfoort en blokkeert de weg. Stap ik 
daar uit, beschaamd en berooid. Ik heb 
nog nooit zoveel rollende ogen gezien in 
mijn leven.

Gelukkig stond mijn andere coach al 
klaar bij de ingang; Adri Raaijmakers. 
Alle stress viel van me af en ik ben nog 
nooit zo ontspannen begonnen aan een 
wedstrijd. (Misschien omdat de maximale 
hoeveelheid stress al verbruikt was 
ofzo….). Na een uitgebreide warming up 

met hooglopen, tappen (voetspanning 
opbouwen), tripling, knieheffen, 
kaatsen…. et cetera, et cetera naar de 
callroom.

De wedstrijd begon heel goed met een 
makkelijke 1.80 en een 1.85 zonder 
problemen. Bij de 1.90 werden de 
sprongen slordig en lukte het pas in de 
tweede poging met een technisch slechte 
sprong om de lat te passeren. De 1.95 
was helaas net niet haalbaar deze dag. 
Lichtelijk geïrriteerd kwam ik van de mat 
af, want er zat toch wel meer in naar mijn 
idee. Tot mijn grote verbazing verschijnt 
echter mijn naam op het elektronische 
scherm; Han Baselier, gedeelde derde 
plek.

Zo bleek de laatste en lelijkste sprong 
de winnende sprong en werd ik 3e 
op het NK voor Junioren A 2020. Een 
schitterend eindresultaat na deze 
spannende dag.

P.S. De week erna lukte het wel om alles 
eruit te halen!

Han Baselier

AV-LGD floreert op Nederlands 
Kampioenschap voor Studenten: 3 medailles. 
Op het Nederlands Kampioenschap voor Studenten op 19 september in Nijmegen 
heeft de AV-LGD een zilveren en twee bronzen medailles behaald. 

Han Baselier moest als eerste aan de bak bij hoogspringen. Bij een lekker ochtend-
zonnetje ging hij eerst al over 1.91, verbeterde daarmee zijn persoonlijk record en 
kon dus verder vrijuit springen om zijn pr nog verder aan te scherpen. En dat deed hij 
met een sprong van 1.94 . Een prachtig nieuw pr en, niet onbelangrijk, goed voor een 
bronzen plak op dit kampioenschap voor studenten. 

Met zijn  1.94 verbeterde Han bovendien zijn eigen clubrecord bij de Jongens Junioren 
A (1.90 – Haarlem, augustus 2020). 

Daarna was het de beurt aan Ian Franssen om te laten zien dat hij een goede 800m in 
de benen heeft: Hij zette een sterke tijd neer van 2:01,51, exact één seconde boven 
zijn eigen pr; prima prestatie maar helaas onvoldoende voor een podiumplaats. 
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Tom Honings die als niet-student buiten 
mededinging ook deelnam aan de 800m, 
liep een prima tijd van 2:07,45. De 
sterke tegenwind op het laatste rechte 
stuk, verhinderde voor Ian en Tom een 
verbetering van hun pr. 

Vervolgens was het de beurt aan Martijn 
Meijer: bekend van zijn goede NK-
prestaties op de 400m horden, liep hij nu 
een 400m vlak en deed dat met verve. 
Met een tijd van  49,89 sleepte hij een 
zilveren plak binnen op deze 400m. 

Dit Studentenkampioenschap werd 
afgesloten met een 4x400m met LGD-

deelname. De verwachtingen waren 
hoog gespannen want LGD deed voor 
het eerst mee met een mixed-team (2 
mannen/2 vrouwen): Pouke van Dijk, 
Martijn Meijer, Samantha van Gogh en 
Ian Franssen. Deze 4 atleten maakten 
de verwachtingen helemaal waar met 
een goede tijd van 3.57.49 en behaalden 
daarmee een dik verdiende bronzen 
medaille. Bovendien is deze tijd goed 
voor een clubrecord. 

Kortom, een zeer succesvolle dag 
waarop de AV-LGD liet zien hoe mooi 
atletiek kan zijn.

La Chouffe Trail 2020 BE  26 september 2020 

Normaal gesproken vindt La Chouffe Trail ergens begin juli plaats. 
Vanwege corona was het evenement dit jaar afgelast. Uiteindelijk werd het 
evenement in het weekend 26 en 27 september 2020 georganiseerd. Door de 
weersomstandigheden in het najaar werd dit een bijzondere editie van de La 
Chouffe Trail.

Deze editie van de La Chouffe Trail is 
anders dan anders. Er zijn beduidend 
minder startplekken beschikbaar. 
Daarnaast is er minder verzorging 
onderweg. En waar je andere jaren 
nog voor een behoorlijke ultra afstand 
kon kiezen was dit jaar een trailrun van 
38 kilometer het maximum. Ik vind dit 
gebied echter erg de moeite waard. Ik 
heb de meeste routes van de La Chouffe 
Trail in het verleden al eens gelopen. In 
mijn herinnering was het altijd droog en 
warm.

Zoals ieder jaar zal de start en finish 
plaatsvinden bij Vayamundo in het 
Belgische Houffalize. Dit is een slechte 
versie van een vakantieresort. Dit jaar 
besluit ik geen gebruik te maken van 
de accommodatie. Het idee om in 
deze tijden in een verouderd hotel met 
buffetrestaurant te zitten lijkt me niks. 

Daarbij loop ik alleen op zaterdag. De 38 
kilometer is de langste afstand dus ik zit 
in het eerste startvak. Ik reken er daarom 
op dat ik nog van de kleine parkeerplaats 
bij het hotel gebruik kan maken.
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Ik sta op zaterdag rond half zes op om 
rond half zeven te vertrekken richting 
Houffalize. Het weer is niet best. Ik 
word gedurende de nacht een aantal 
keren wakker van de harde wind en 
regen. En deze ochtend lijkt het niet veel 
beter. Ik ben rond 9 uur in Houffalize 
en zoals verwacht kan ik een van de 
laatste parkeerplekjes bij vakantieresort 
Vayamundo bemachtigen. Fijn want het 
regent nog steeds stevig. Als ik naar 
wedstrijdsecretariaat loop zie ik de eerste 
groep lopers al vertrekken. Ik heb een 
startvak van een uur dus heb verder 
geen haast.

Rond de klok van half 10 besluit ik om 
te starten. Een paar minuten voor mij is 
de laatste loper vertrokken. Heerlijk om 
helemaal in je eigen tempo te starten. 
Bij vorige editie werd je gedwongen 
om tempo te maken omdat er na een 
kilometer of vier een aantal versmallingen 
in het parcours zitten. Daardoor kwam je 
altijd vast te zitten in opstoppingen. Hoe 
later je bij de versmallingen was, hoe 

groter de opstopping en het oponthoud. 
Zo niet vandaag, in mijn eigen tempo 
passeer ik de versmallingen en duik de 
bossen bij Houffalize in.

Het weer is herfstachtig en een graad 
of tien. Er valt regen, heel veel regen. 
Maar er staat nauwelijks wind waardoor 
het qua gevoelstemperatuur eigenlijk wel 
gaat. Ik houd mijn regenjas aan en heb 
dunne handschoenen aan. Ik vind het 
eigenlijk wel goed zo. De uitzichten zijn 
op een bepaalde manier wonderschoon. 
De trails zijn hier en daar modderig en 

op bepaalde plaatsen spekglad. Dus 
tempo aanpassen en geconcentreerd 
lopen. Eigenlijk bevalt deze manier van 
lopen met een startvak van een uur mij 
veel beter dan een massastart. Heerlijk 
ontspannen lopen en nauwelijks 
andere lopers om je heen. Dat corona 
de aanleiding is dat is jammer. Maar 
van mij mogen ze deze manier van 
starten behouden.

Na 37,11 kilometer en D+1.203 
hoogtemeters ben ik terug bij de finish 
waar een heerlijk koud La Chouffe 
biertje op me staat te wachten. Op 
dat moment komt de regen echt 
met bakken uit de hemel. Ik klim in 
een huisje op de speelplaats van 
vakantieresort Vayamundo. Even 

schuilen voor de regen en genieten van 
het biertje. Ik kan terugkijken op een 
heerlijke dag en misschien wel de beste 
editie van La Chouffe Trail tot nu toe. 
Snel naar de auto om droge kleren aan 
te doen en weer naar huis.

Manolis Geldermans 

Bron: https://www.trailrunningblog.nl/la-
chouffe-trail-2020-be/
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Open Euregiomeeting AC Lanaken, Lanaken
Mannen Masters 29 augustus
400m
5  René Arts 1.07.34 CR Mannen Masters 60+

Onderlinge Avondwedstrijd 
‘t Jasper Sport - HAC – LGD

 Someren, 3 september 2020
Jongens Junioren A 1000m
Tom Honings 2.47.68

Jongens Junioren B 100m ver
Harm van den Berkmortel 12.30 5.56

Jongens Junioren C 100m 1000m kogel speer ver
John Linders 13.36 3.17.93 -- -- 4.43
Wessel Janssen 14.02 -- 11.27 -- 4.05
Ivar van den Hurk -- 3.31.78 -- 18.60

Mannen Senioren 1000m 3000m
Koen van Kessel 3.07.40 10.37.59
Ian Franssen -- 9.36.90
Rik van der Steen -- 9.54.30

Mannen Masters 50+ 1000m 3000m
John Thielen 3.06.20 10.47.55

Meisjes Junioren C 80m ver
Anne de Vries 12.31 4.18

Meisjes Junioren D 1000m ver
Kirsten van den Hurk 3.21.46 3.36

Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen 
Junioren CD Barendrecht,  6 september 2020

Jongens Junioren C, 1e jaars

800m
14.  Ivar van den Hurk 2.42.01

 Meisjes Junioren D, 1e jaars

1000m
6.  Kirsten van den Hurk 3.27.24 
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Uitslag Onderlinge Competitie 2020
Pupillen
  4-7-2020 13-9-2020
Jongens Pupillen A 60m vortex ver kogel hoog 1000m
Jop Slaats 10.08 24.00 3.47 6.26 1.30 3.38.48
Linus van Hout 10.14 13.50 3.00 4.26 0.95 4.10.47
Tijn de Koning 10.11 14.50 3.33 x  x  x
Jens Munsters 9.58 24.50 3.69 6.20 1.30 3.50.11
Len Proenings 11.41 12.50 2.71 4.31 0.95 4.27.21

Meisjes Pupillen A 60m vortex ver kogel hoog 1000m
Evy van Dooren 11.47 11.00 2.69 3.98 0.85 4.44.07
Zoey van Lieshout 9.96 14.50 3.70 4.85 1.00 4.05.56
Eline Bartels 10.00 17.00 3.35 5.41 1.15 3.55.32
Nienke den Engelsman 10.11 17.00 3.20 x  x  x
Meike Maas 10.05 18.00 3.30 4.91 1.10 4.01.09
Ise Spierings 10.15 16.50 3.34 5.09 1.15 4.05.90
Renske Mennen x  x  x  6.43 1.05 3.41.86
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Vervolg Onderlingen Competitie 2020 

Meisjes Pupillen B 40m vortex ver kogel hoog 1000m
Benthe Coolen 6.88 9.50 3.30 3.37 0.95 4.27.34
Nienke Bartels 7.35 10.50 3.04 4.32 0.95 4.21.88
Aafke Mennen 7.88 13.00 2.52 3.02 0.90 x
Vive Spierings 7.10 17.50 3.35 4.26 0.95 4.08.10
Saar de Koning 7.70 7.00 1.80 x  x  x
Puck van de Valk 7.76 7.50 2.60 4.50 0.80 5.03.39
Lotte Teepen 7.77 9.50 2.53 2.62 0.80 5.13.06
Lisa Meulendijks 7.88 7.00 2.65 x  x   x
Noëlle Martens 7.39 13.00 2.98 5.32 0.95 4.35.36
Luna Jacobs 7.96 12.50 2.79 4.18 0.80 5.05.75
Julia van Duijnhoven x  x  x  3.30 0.75 4.52.02

Jongens Pupillen C / Mini 40m vortex ver med. bal hoog 600m
Mika Koetsier 9.52 9.00 1.78 3.50 0.75 3.10.28
Ties Joosten 9.13 7.00 1.89 3.00 0.80 2.58.12
Tim Gielen 8.66 8.00 2.33 x x x
Pim Slaats 8.52 9.25 2.25 x x x
Bram Bouwmans 8.68 11.75 2.57 4.50 0.80 3.15.16
Simon Bartels 7.82 24.75 2.89 4.50 0.90 2.46.06
Jip Verbeek x x x 4.50 0.80 2.40.79
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Vervolg Onderlinge Competitie 2020

Meisjes  Pupillen C / Mini 40m vortex ver med. bal hoog 600m
Sofia Manders 9.32 5.50 1.63 x x x
Janske Mennen 8.41 7.25 2.11 3.00 0.70 3.07.27
Evi den Engelsman 8.58 5.75 2.14 x x x
Puck Dirks 7.62 6.00 2.39 3.00 0.80 3.20.41
Merel Maas 7.90 10.25 2.50 4.00 0.85 2.34.94
Marit Houben x  x  x  3.00 0.85 2.44.52

Junioren 
 4-7-2020 13-9-2020
Meisjes Junioren D 60m speer ver kogel hoog 600m
Kirsten van den Hurk 9.79 9.71 3.46 5.32 1.15 1.56.53
Lieke Hoogers 10.59 12.86 3.09 4.55 1.00 2.39.61
Hilda Hoogers 9.82 8.36 3.23 5.67 1.15 2.18.96

Jongens Junioren D 80m speer ver kogel hoog 1000m
Myka Kuijpers 13.36 16.45 2.88 5.33 1.15 4.03.66
Jary van der Greef 15.12 10.96 2.25 5.54 x  x
Dani Koetsier 14.35 9.74 2.89 4.90 1.10 4.06.14

Meisjes Junioren C 80m speer ver kogel hoog 600m
Jikke van Dijk 13.75 18.31 2.97 6.10 1.05 2.33.68
Anne de Vries 11.76 12.50 4.08 6.47 1.15 2.03.55
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Jongens Junioren C 100m speer ver kogel hoog 800m
Dirk Serrarens 15.25 14.10 3.44 5.62 1.10 2.52.29
Ivar van den Hurk 16.22 15.43 3.50 x  x  x
Wessel Janssen 13.57 20.40 4.41 x  x  x
John Linders 13.00 25.28 4.53 7.37 1.35 2.36.78
Lars Vermazeren 17.37 14.50 3.46 4.67 1.10 3.16.56
Vigo Strik 14.69 16.34 4.00 6.42 1.15 3.01.98

Meisjes Junioren B - - - kogel hoog 600m
Kiara van Haandel - - - 6.26 1.30 2.11.63
Pouke van Dijk - - - 6.57 1.35 1.49.57

NK Atletiek Junioren AB, Amersfoort (Altis), 
 13 sept. 2020

Jongens Junioren A
Hoogspringen 
3  Han Baselier 1.90  (bronzen medaille)

Jongens Junioren B
110m Horden
17  Harm van den Berkmortel 16.12
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Baanwedstrijd AV-LGD (onderling), Deurne 
 13 sept. 2020

200m
1  John Linders  (JC) 26.4
2  Ivar van den Hurk  (JC) 32.4
3  Myka Kuijpers  (JD) 33.6
4  Hennie de Cock  (Man Sen) 35.5
5  Wilma Tax  (Vrouw Sen) 37.6

800m
1  Koen van Kessel  (Man Sen) 2.30.3
2  John Linders  (JC) 2.34.8
3  Kirsten van den Hurk  (MD) 2.37.3
4  Dani Koetsier  (JD) 3.16.5
5  Mireille Bierings  (Vrouw Sen) 3.22.0
6  Miranda van Horssen  (Vrouw Sen) 3.24.3
7  Anke van Hout  (Vrouw Sen) 3.29.8
8  Hanneke Maas  (Vrouw Sen) 3.40.4
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Vervolg Baanwedstrijd av-lgd (onderling), Deurne 

3000m
1  Mark van Kessel  (Man Sen) 9.12.6
2  Werner Gentle  (Man Sen) 9.55.2
3  Koen van Kessel  (Man Sen) 10.32.0
4  Fiona Jaberg  (Vrouw Sen) 12.49.2
5  Willy Claessen  (Man Sen) 12.56.7
6  Roland van den Bogaard  (Man Sen) 13.03.1
7  Janine van den Eijnden  (Vrouw Sen) 14.08.8
8  Kenny van de Ven  (Man Sen) 14.29.3
9  Wilma Tax  (Vrouw Sen) 14.34.2
10  Tonny Kersten  (Vrouw Sen) 14.48.8
11  Riki Smolders  (Vrouw Sen) 15.17.8
12  Cor Terheijden  (Man Sen) 15.43.6
13  Piet Loverbosch  (Man Sen) 16.34.4
14  Jo van den Berkmortel  (Man Sen) 17.37.3
15  Trea Linders  (Vrouw Sen) 18.20.6
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Marathon van Cranendonck, Soerendonk 
  20 september 2020

10 EM, Vrouwen 45
2.  Fiona Jaberg 1.16.33

Kwart Marathon, Mannen Senioren
9.  Cor van der Steijn 50.09

La Chouffe Trail 2020 BE  26 september 2020 

38km D+1.200m
83.   M. Geldermans  4:30:30

Nederlands Kampioenschap Atletiek 
voor Studenten Nijmegen (NSAV ‘t Haasje),
  19 september 2020
 
Mannen Senioren 
400m
2  Martijn Meijer 49.89 (zilveren medaille)

800m
9  Ian Franssen  2.01.51
18  Tom Honings (JA) 2.07.81 (buiten mededinging)

Hoogspringen
3  Han Baselier (JA) 1.94 (bronzen medaille/clubrecord)
 
4 x 400m mixed
3  Samantha van Goch (V-Masters), Ian Franssen, 
  Pouke van Dijk (MB), Martijn Meijer 3.57.49 (bronzen medaille/clubrecord)

Kuilenloop  Mill / Langenboom,  6 september 2020.

10 km – Vrouwen 50
2.  Fiona Jaberg 45.59
7.  Tonny Kersten 53.50
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