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Jaargang 34 - december 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  06-13673258
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
0

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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De jarigen van de maand december zijn:

Bertus van Etten 
Corrie Gerardts 
Harrie van den Elsen 
Marian van den Einden 
Edith Wouters Snijders 
Ria Hoebers 
Rien van Kessel 
Jeanne Kanters 
Franca Bankers 
John Mansvelders 

Karel de Wit 
Jozien Jaspers 
Petra Hendrix 
Ger Luttikhold 
John Thielen 
Sandra Cuppen 
Daan Strijbosch 
Karin de Corte 
Werner Gentle 

Bas van Mierlo 1-dec
Thijs van den Heuvel 2-dec
Roos Beenen 8-dec
Kiara van Haandel 12-dec
Veerle Mastbroek 14-dec
Hilda Hoogers 14-dec
Jikke van Dijk 19-dec
Lianne Rijnen 27-dec

Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand januari 2021 (let op: incl. al uw aankondigingen van activi-
teiten tot en met februari 2021 moet vóór woensdag 30 december ingeleverd worden 
via e-mail. Kopij uitsluitend sturen naar Tiswa@av-lgd.nl

Johnny Vrijnsen

Seniorleden:

Verjaardagen

Jeugdleden:

Ledenadministratie

Tiswa
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Café-restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne telefoon 0493-313260
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Jubilarissen in 2021
Tiswa
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10
jaar lid

20
jaar lid

30
jaar lid

35
jaar lid

Jesper Gloudemans
Jozien Jaspers
Bea Arts
Petra van den Akker
Pieter Schobers
Kristel van Kessel
Sven van den Hurk

Liesbeth van der Laak
Dirkje Hurkmans
Karin de Corte
Maria van Dinther
Thijs Claessen
Rian Sleegers
Willy Claessen

Riny Wismans
Fred Kanters
Frits Nelissen
Lau Joosten

25
jaar lid

Paul Fergus
Sjaak Kuling
Ute Kuling
Ger Hegeman
Willie Joosten

Gerry van den Berkmortel
Mariet Broekmans
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Update Corona 17 november 2020: beëindiging extra 
tijdelijke maatregelen en consequenties voor AV-LGD

Op 17 november heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven en aange-
kondigd dat de extra tijdelijke maatregelen met ingang van 19 november weer worden 
beëindigd. De eerdere maatregelen van 15 oktober blijven onverkort van kracht. In dit 
bericht staan de consequenties van de beëindiging van de extra tijdelijke maatregelen 
voor onze club. 

Individuele baantrainingen
De individuele baantrainingen kunnen weer plaatsvinden in groepjes van 4 personen, 
uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar. De baan blijft voorlopig ook overdag ge-
opend. Iedereen die individueel op de baan wil trainen, dient een reservering te maken. 
Hierbij nogmaals het expliciete verzoek om de eindtijden van de tijdsloten in de gaten 
te houden. 

De kantine blijft dicht. De kleedkamer van de dames is voor noodgevallen geopend, 
zoals noodzakelijk toiletgebruik van dames en heren. Daarnaast staat de AED in deze 
kleedkamer voor eventuele noodsituaties. 

Wandeltrainingen
Ook voor de wandeltrainingen geldt dat weer terug gegaan kan worden naar groepjes 
van 4. 

Core stability training
Groepslessen op 1,5 meter afstand van elkaar en in maximale omvang van 30 perso-
nen zijn weer toegestaan. De Core stability training zal vanaf maandag 23 november 
weer worden opgestart.

Het bovenstaande gaat met ingang van donderdag 19 november. De overige maatre-
gelen van 15 oktober blijven onverkort van toepassing.

Pas goed op jezelf en op elkaar. Alleen samen krijgen we corona onder 
controle!

Met sportieve groeten,

Bestuur AV-LGD 



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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Protocol individuele baantrainingen 
senioren (18 jaar en ouder) 
Beste leden van de vereniging,

Groepstrainingen bij AV-LGD zijn als gevolg van de recent aangekondigde 
Corona maatregelen momenteel niet mogelijk. Wij bieden senioren leden de 
mogelijkheid om hun individuele baantraining op de atletiekbaan van AV-LGD af 
te werken. Hiervoor gelden uiteraard wel strikte richtlijnen en maatregelen. Deze 
zijn in dit protocol nader uitgewerkt. Wij verzoeken alle leden die van deze moge-
lijkheid gebruik willen maken expliciet om dit protocol zorgvuldig door te nemen. 

Vooraf
• Individueel trainen op de baan is enkel mogelijk door vooraf online te reserveren 

via www.supersaas.nl. Reserveringen worden per week gemaakt en dus niet 
met een terugkerend patroon. Dit om iedereen een gelijke kans en mogelijkheid 
te bieden om op passende tijdstippen op de baan te trainen. 

• We werken met een online tijdschema en tijdsloten. De tijdsloten zijn 50 minu-
ten en zijn overdag en op dinsdag- en vrijdagavond beschikbaar. Tussen elk 
blok zitten 10 minuten, zodat groepen uit verschillende tijdsloten elkaar niet 
treffen.	Buiten	deze	tijdsloten	wordt	er	door	senioren	van	18	jaar	en	ouder	niet	
op de atletiekbaan getraind!

• Per tijdslot kunnen maximaal 3 groepjes van 4 atleten tegelijkertijd op de 
atletiekbaan. Er zijn dus per tijdslot maximaal 12 atleten op de atletiekbaan. 
Elk groepje van 4 atleten krijgt een eigen baan toegewezen en blijft bij elkaar, 
dus er wordt onderling niet gewisseld van baan of groepje. Alle senioren leden 
houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar.

• Om de 1,5 meter afstand tijdens de training te waarborgen, dient iedereen zich 
bij	inschrijving	specifiek	voor	een	baannummer	(1/4,	3/4	of	5/6)	in	te	schrijven.	
Het gekozen baannummer bij inschrijven is te allen tijde bepalend voor de baan 
waarin je loopt. De gehele training wordt in deze baan afgewerkt.

• Er zijn alleen tijdsloten beschikbaar op tijden dat er niet door jeugdleden onder 
de 18 jaar op de baan wordt getraind. Dit in verband met de veiligheid van de 
hardlopers en jeugdtrainers.

• Het zijn geen georganiseerde trainingen en er zijn dus ook geen trainers van 
AV-LGD op de atletiekbaan. Het is bedoeld als mogelijkheid om je eigen training 
op de atletiekbaan uit te voeren. Uiteraard kan je in overleg met de trainer wel 
een trainingsschema ontvangen. 



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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• De eerste inschrijver/inschrijfster van een groepje van 4 atleten fungeert als 
verantwoordelijke en aanspreekpunt. Hij /zij is er voor verantwoordelijk dat de 
4 atleten naar elkaar maar ook naar de andere twee groepjes van 4 atleten 1,5 
meter afstand houden tot elkaar en spreekt in geval van  overtreden van de 
regels de mede atleten erop aan.

• Bij gezondheidsklachten blijf je uiteraard thuis. Het verzoek om dan ook de 
online reservering te verwijderen, zodat mogelijk een ander lid van dit tijdsblok 
gebruik kan maken. 

Tijdens de training
• Kom op eigen gelegenheid naar de atletiekbaan toe. De poort van de atletiek-

baan is geopend. De verlichting wordt geregeld.
• Er is sprake van een verplichte looprichting. Deze staat met pijlen op de grond 

aangeduid. Iedereen houdt zich aan deze looprichting.
• Voor het materialenhok staat een tafel met ontsmettingsmiddel. Iedereen is 

verplicht om voorafgaand aan de training zijn of haar handen te ontsmetten.
• De kantine is gesloten. Eventuele spullen kunnen in de open tent worden ge-

plaatst of aan de zijkant van de atletiekbaan. De kleedkamer van de dames is 
geopend voor noodgevallen. Hier staat eveneens de AED.

• De training wordt afgewerkt in je eigen baan (1/4, 3/4 of 5/6) waarvoor je je 
online hebt ingeschreven.

• De eerste inschrijver/inschrijfster van een groepje van 4 atleten fungeert als 
verantwoordelijke en aanspreekpunt.

Na de training
• Na	afloop	van	de	individuele	baantraining	ga	je	direct	naar	huis.	Dit	is	dus	10	

minuten voor het hele uur. Er blijft niemand hangen. 

Tot slot
Het voorgestelde programma van individuele 
training in groepen van 4 personen kan alleen 
maar functioneren als een ieder dit uitvoert zo-
als in de bovenstaande instructies is vermeld. 
We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn 
verantwoordelijkheid neemt. Indien deze regels 
niet worden nageleefd zoals bedoeld zijn wij 
als bestuur genoodzaakt om dit programma te 
beëindigen en de baan te sluiten voor senioren 
(18 jaar en ouder).
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Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat 
onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes 
zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Het kabinet zal daar bin-
nenkort verder over communiceren.

De maatregelen vanaf 19 november 

Groepen:

• Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. U ontvangt maximaal 1 groep 
mensen per dag.

• Buitenshuis mag u met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens 
samen een groep vormen.

• In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 
30.

Het dagelijks leven:

• Reis zo min mogelijk.
• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
• Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruim-

tes en in het OV.
• In het voorgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger 

onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
• Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. 

Uitgezonderd zijn:
 ♦ Hotels voor hotelgasten die er overnachten.
 ♦ Uitvaartcentra.
 ♦ Luchthavens voorbij de security check.
 ♦ Bedrijfskantines.
 ♦ Eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers 

van patiënten.
 ♦ Eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding 

voor kwetsbare groepen.
 ♦ Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.

• Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur.
• Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblij-

ven.
• Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
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• Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te heb-
ben of te nuttigen in de openbare ruimte.

• Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
 ♦ Warenmarkten (de gewone weekmarkten).
 ♦ Beurzen en congressen.
 ♦ Bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.
 ♦ Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Ere-

divisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport 
beoefenen op de eigen club.

 ♦ Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet open-
bare manifestatie.

• In de detailhandel blijft strikte naleving van de protocollen belangrijk. Als het 
te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een 
locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

• Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat 
bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt 
niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).

• Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van:
 ♦ Professionele zangers.
 ♦ Kinderen tot en met 12 jaar.
 ♦ Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.
 ♦ Zingen als onderdeel van een demonstratie.

• Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sporten is beperkt mogelijk:

• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. 
Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. 
Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:

 ♦ Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).
 ♦ Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en 

Eerste divisie.
• Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met 

teams van eigen club toegestaan).
• Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
• Geen publiek bij sport.

Bron: De Rijksoverheid

Vervolg: Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
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Deze week is het de 11e van de 11e. Normaal gesproken voor veel carnavalsvier-
ders de week van de waarheid. Helaas dit jaar geen carnaval. Maar met de (ex) 
prins van de Peelstrekels als lid en fanatiek hardloper van AV-LGD, kunnen we 
dit moment niet zo maar aan ons voorbij laten gaan! Dus wat gaan we doen?
Op dit moment loopt de AV-LGD 10 km 
en halve marathon solo challenge. Deze 
hardlooproutes zijn uitgepijld in de mooie 
natuurrijke omgeving van Griendtsveen. 
Deelname is mogelijk voor iedereen en gaat 
heel eenvoudig! Je hoeft je enkel op Strava 
als lid van de AV-LGD club te registeren. Ver-
volgens kan je individueel de 10 km of halve 
marathon lopen. Als je de hardloopupdate 
vervolgens upload op Strava, wordt je vanzelf 
opgenomen in het clubklassement van het 
segment van de 10 km of halve marathon. 

Voor de nummer 11 in het totaalklassement 
van de 10 km en halve marathon solo chal-
lenge hebben we 11 heerlijke prinsenbiertjes 
(lichtvoetig tripel) klaar liggen! Op zondag 15 
november einde dag wordt het voorlopig klas-
sement opgemaakt. Nog een extra prikkel om 
de komende week de 10 km of halve mara-
thon solo challenge te gaan lopen. Mocht je 
komende week niet in de gelegenheid zijn, 
niet getreurd. Je hebt nog de gehele maand 
november de mogelijkheid, want de 10 km en 
halve marathon solo challenges lopen nog t/m 
maandag 30 november!

Een ode aan de prins bij de AV-LGD 10 km en 
halve marathon solo challenge in Griendtsveen!

Voorlopige tussenstand 10 km AV-LGD solo challenge
Rank Name Date Pace HR Time
1 Marcel Martens   08-nov-2020  3:47/km 158bpm 38:16:00
2 Koen van Kessel  07-nov-2020  3:59/km 158bpm 40:21:00
3 Guus Ummenthun  29 okt. 2020  3:59/km 183bpm 40:22:00
4 Enzo Ragetlie  01-nov-2020  4:01/km - 40:39:00
5 Niels van Helmond  25 okt. 2020  4:16/km - 43:09:00
6 Michael Matheij  08-nov-2020  4:24/km 176bpm 44:30:00
7 Willy Kanters  11-jun-2020  4:43/km 144bpm 47:47:00
8 Wilco Goorts  25 okt. 2020  4:51/km 162bpm 49:08:00
9 Wesley Vogels  25 okt. 2020  4:52/km 153bpm 49:11:00
10 Peter Eijsbouts  21 okt. 2020  5:03/km 155bpm 51:06:00
11 Manolis Geldermans  17 okt. 2020  5:38/km 153bpm 56:57:00
12 Jeroen Vrijnsen  29 okt. 2020  5:43/km 166bpm 57:46:00

fanatiek hardloper Mark (prins Mark II) 
in actie
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Voorlopige tussenstand Halve marathon AV-LGD solo challenge
Rank Name Date Pace HR Time
1 Niels van Helmond  08-nov-2020  3:49/km - 1:20:47
2 Wilco Goorts  08-nov-2020  3:57/km 172bpm 1:23:41
3 Tim Manders  25 okt. 2020  4:12/km 168bpm 1:28:55
4 Tim Jagers 08-nov-2020 4:30/km 169 bpm 1:34:54
5 Stan Koolen 08-nov-2020 4:35/km   1:36:39
6 Willy Kanters  23 okt. 2020  4:44/km 162bpm 1:40:11
7 Manolis Geldermans  18 okt. 2020  4:50/km 160bpm 1:42:29
8 Fiona Jaberg  07-nov-2020  4:52/km 152bpm 1:43:08
9 Tonny Kersten  31 okt. 2020  5:55/km 159bpm 2:05:11

Hardlopen in het donker
Misschien ben je er de afgelopen dagen al door verrast bij het maken van een langere 
duurloop: opeens begint het te schemeren, vroeger dan je had verwacht. Wandel of 
loop je hard in de avond, ga dan verantwoord op pad en let er op dat je goed zichtbaar 
bent voor andere weggebruikers. Lees hieronder de 10 belangrijkste tips om je eigen 
veiligheid te kunnen waarborgen:

1. Zorg er ten allen tijden voor dat je goed zichtbaar bent in het donker. Gebruik 
kleding	met	reflecterende	strepen,	een	lampje,	reflecterend	hesje,	reflecte-
rende bandjes of een hesje met led verlichting. 

2.	 Kies	zoveel	mogelijk	routes	die	goed	verlicht	en	veilig	zijn	(voetpad/fietspad).	
Ga je het bos in: een hoofdlampje kan uitkomst bieden om toch wat verlichting 
op je pad te hebben.

3. Loop je op slecht verlichte wegen? Loop dan het liefst aan de linkerzijde van 
de weg zodat  je het verkeer ziet aankomen. Draag in dat geval eventuele 
lampjes aan de rechterkant om je arm.

4. Let in het donker zelf extra goed op het verkeer en blijf alert. Fietsers zijn 
regelmatig zonder licht onderweg of hebben je misschien niet gezien ondanks 
al je voorzorgsmaatregelen.

5. Loop een bekende route, zodat je de gevaarlijke plekken in de weg weet en 
kunt ontwijken. Bij een onbekende weg is het verstandig alert te zijn op loslig-
gende stoeptegels of boomwortels.

6. Loop in het donker niet met muziek in je oren. Omdat je minder ziet, heb je de 
andere zintuigen harder nodig. Houd je oren dus vrij zodat je hoort wat er om 
je heen gebeurd.

7. Laat afgelegen gebieden en bospaden links liggen voor je eigen veiligheid en 
kies een route langs de ring of door het dorp. Vooral veelgebruikte woon-werk 
routes zijn veilig om te lopen omdat er bijna altijd mensen zijn.

8. Probeer drukke tijden op de openbare weg te vermijden. 
9. Vertel anderen waar je gaat lopen, wanneer je verwacht thuis te zijn en neem 

altijd je telefoon mee zodat je bereikbaar bent.
10. En tenslotte: geniet van je run of wandeling in het donker!
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Zoals we allemaal weten drukt het Coronavirus en alle maatregelen daarom heen een 
zware stempel op ons leven. We zijn allemaal wat beperkt in onze bewegingsvrijheid, 
maar gelukkig mogen we nog lekker buiten sporten. Voor de jeugd is dit natuurlijk 
ontzettend belangrijk. Met zijn allen op de baan werken aan techniek of op zaterdag-
morgen lekker rouwdouwen in het bos. Eén dingetje missen we daarbij wel en dat is 
een stukje competitie. Bij het afgelasten van de Limbra-crosscompetitie hebben de 
jeugdtrainers samen met de jeugdcommissie een onderlinge crosscompetitie bedacht. 
Hoe gaaf is dat!

Afgelopen zaterdag 21 november 
was het dan zover: de eerste cross-
wedstrijd van dit winterseizoen. Wat 
fijn	is	het	dat	we	twee	top	trainers	
en inmiddels ook een aantal enthou-
siaste trainers-assistenten hebben 
zodat alle kinderen voor, tijdens 
en na de cross ook nog eens goed 
begeleid worden met trainingsoefe-
ningen en spelletjes. In een heerlijk 
winters zonnetje waren achter in het 
Zandbos twee mooie rondjes uitge-
zet waar de strijd moest plaatsvin-
den. De wedstrijd was verdeeld in 
4 groepen en daarbij verschillende 
afstanden: de B/C junioren, de D-
junioren, De A/B pupillen en last but 
not least de C/mini pupillen. 

Zoals het bij een echte wedstrijd 
hoort, was het tijdens deze cross 
weer allemaal aanwezig: gespan-
nen koppies voor de start, strijd 
tijdens de rondjes door het bos 
en prachtige eindsprints om toch 
nog net een plekje op te schuiven. 
Ondanks dat het publiek slechts 
bestond uit de trainers en jury, schreeuwden deze hun longen uit hun lijf om het echte 
crossgevoel zoveel mogelijk na te bootsen. Zodoende heeft de jeugd op deze manier 
toch weer even mogen proeven aan een wedstrijd in een crosscompetitie. En, het mag 
gezegd worden, het was genieten met een hoofdletter G!!!

De volgende wedstrijden in deze onderlinge crosscompetitie zijn op 5 december en op 
21 december, wederom in het Zandbos. De jeugd heeft er nu al zin in!

Jeugd gaat los in het Zandbos
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Onderlinge Cross Competitie AV-LGD 2020-2021  
21-nov
 Pupillen

 Jongens Pupillen A
1 Len Proenings
2 Bas van Mierlo
3 Loek Reinders
4 Nick Gorts
5 Bart Kuijpers

  Meisjes Pupillen A
1 Aafke Mennen
2 Meike Maas
3 Saar de Koning
4 Vive Spierings
5 Nienke Bartels
6 Nienke den Engelsman
7 Benthe Coolen
8 Noëlle Martens
9 Puck van de Valk
10 Lotte Teepen
11 Roos Beenen
12 Veerle Mastbroek

 Meisjes Pupillen B
1 Merel Maas
2 Julia van Duijnhoven
3 Puck Dirks
4 Beau Althuizen

 Jongens Pupillen C
1 Simon Bartels
2 Jip Verbeek
3 Tim Gielen
4 Roy Bierings
5 Ties Joosten
6 Mika Koetsier

 Meisjes Pupillen C
1 Marit Houben
2 Janske Mennen

 Meisjes Mini Pupillen
1 Iris Bierings

 Junioren

  Meisjes Junioren A
1 Pouke van Dijk

  Jongens Junioren B
1 John Linders
2 Vigo Strik
3 Remco Linders

 Jongens Junioren C
1 Ivar van den Hurk
2 Timo Flipsen

 Meisjes Junioren C
1 Anne de Vries
2 Lieke Hoogers

 Jongens Junioren D
1 Jop Slaats
2 Tijn de Koning
3 Myka Kuijpers
4 Dani Koetsier
5 Linus van Hout
6 Tjuri van Waaijenburg
7 Thijs Mennen

 Meisjes Junioren D
1 Renske Mennen
2 Eline Bartels
3 Hilda Hoogers
4 Zoey van Lieshout
5 Ise Spierings
6 Luna Jacobs



zoekt
jou!

Solliciteer:
hoppenbrouwers techn iek .n l




