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TISWA
Jaargang 35 - jaunuari 2021

 Onderlinge crosswedstrijd





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
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Engineering voor

Betonconstructies

Staalconstructies

Houtconstructies 

Funderingen

Contributie per 1-1-2021:
  Contributie  bondscontributie  wedstrijdlicentie
  AV-LGD  KNAU/KWBN  KNAU

Pupillen  €  21,70  €  15,90  €    8,60
Junioren  €  26,15  €  16,80  €  15,30
Senioren/masters  €  32,65  €  18,15  €  24,50
Recreanten  €  31,15  €   18,15  €     -,-
Wandelaars    €  12,77 €   18,50  €  -,-
Steunleden  €   10,90  €   -,- €  -,-
  per kwartaal  per jaar  per jaar

Administratiekosten KNAU voor het aanmelden:  €   8,00

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.

Tiswa
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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

Simon Bartels 4-1-2013
Dennis Verbeek 4-1-2010
Linus van Hout 16-1-2009
Julia van Duijnhoven 23-1-2011
Emma van Gog 27-1-2012

Hennie de Kock
Drien Hendrix
Frans Heussen
Arno Hendrix
Rita van der Sman
Willy Koppens
Robin Hammecher
Martien Keizers
Miep Arts
Petra van den Akker

Albert Struik
Jan Slegers
Truus Martens
Kenny van de Ven
Anke van Hout
Suzanne Jaspers
Arnold Koetsier
Niels van den Eijnden
Bertie Kuijpers
Martien van Dam

senioren

Jeugdleden

Allereerst de Beste Wensen voor het nieuwe jaar. Een 
sportief jaar met weinig of geen blessures en een goede 
gezondheid toegewenst voor iedereen.

De redactie

Ledenadministratie

Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand februari 2021 (let op: incl. al uw aankondigingen van acti-
viteiten tot en met maart 2021 moet vóór woensdag 27 januari ingeleverd worden via 
e-mail. Kopij uitsluitend sturen naar Tiswa@av-lgd.nl

Johnny Vrijnsen

Tiswa
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Van harte gefeliciteerd



Café-restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne telefoon 0493-313260
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Op 8 december heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven en aangekon-
digd dat er voorlopig geen versoepelingen zullen plaatsvinden en de gedeeltelijke lock 
down blijft gehandhaafd. De eerder getroffen maatregelen blijven dus onverkort van 
kracht. Hieronder nog even in het kort wat momenteel wel mogelijk is bij onze club.

Wat kan momenteel wel bij AV-LGD?
• Individuele baantrainingen senioren: in groepjes van maximaal 4 personen kan 

individueel op de baan worden getraind. Reserveren is noodzakelijk en dient 
plaats te vinden via www.supersaas.nl . Aanvragen voor toegang tot supersaas 
is mogelijk door een mail te sturen naar koenvkessel@gmail.com . Tijdens het 
trainen wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden en iedereen dient zich aan 
de gereserveerde tijdsloten te houden.

• Wandeltrainingen senioren: ook voor wandeltrainingen geldt dat in groepjes van 
maximaal 4 personen kan worden getraind. 
• Core stability training senioren: groepslessen op 1,5 meter afstand van elkaar 
en in maximale omvang van 30 personen zijn toegestaan. Dit geldt dus ook voor 
de core stability training.

• Solo-challenges: voor iedereen die lid is van Strava bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de AV-LGD solo challenges die worden georganiseerd. Hier 
kan iedereen individueel aan deelnemen. Momenteel loopt de Zandboscross solo 
challenge. Deze uitdaging kan heel de maand december worden aangegaan. 

• Jeugdtrainingen: de jeugd tot 18 jaar kan in groepsverband blijven doortrainen. 
Daarnaast worden er voor de jeugd in deze periode een aantal onderlinge trai-
ningswedstrijden in het bos georganiseerd.

Wat kan momenteel niet bij AV-LGD?
• Kantine en kleedkamers bij de club blijven gesloten. 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. 

• Dat betekent dus ook dat in de kleedkamer van de dames geen spullen mogen
worden opgehangen.

• Groepstrainingen voor senioren op de baan, de weg en in het bos zijn niet 
toegestaan.

• Helaas kunnen er geen evenementen worden georganiseerd. 
• De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van begin januari 2021 zal helaas geen

doorgang kunnen vinden. 

Bij vorst en ijs op de baan kan er niet op de baan worden getraind.

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

Met sportieve groeten,
Bestuur AV-LGD

Update Corona 8 december 2020: 
voortzetting gedeeltelijke lock down
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Op 14 december heeft Mark Rutte het volk toegesproken en hierbij een lockdown tot 
en met 19 januari 2021 aangekondigd. Als gevolg van deze lockdown zijn er extra 
maatregelen en aanscherpingen van toepassing. Een toelichting van de belangrijkste 
maatregelen is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/toespraak-14-de-
cember-in-eenvoudige-taal ). Hieronder de consequenties van de lockdown en de extra 
maatregelen en aanscherpingen op de trainingen en activiteiten van onze club.

Individuele baantrainingen
De individuele baantrainingen kunnen doorgang blijven vinden. De maximale 
groepsomvang gaat echter terug van maximaal 4 naar maximaal 2. Om toch alle leden 
voldoende mogelijkheden te bieden om op de baan te trainen, blijft de baan in de 
komende weken ook overdag geopend. Voor een overzicht met de beschikbare tijden, 
zie www.supersaas.nl. Omdat er voor deze week al reserveringen voor meer dan 2 
personen aanwezig waren, zijn de reeds gemaakte reserveringen verwijderd. Ieder-
een die individueel op de baan wil trainen, dient opnieuw een reservering te maken. 
Hierbij nogmaals het expliciete verzoek om de eindtijden van de tijdsloten in de gaten 
te houden. 

Kantine en kleedkamers bij de club blijven gesloten. 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. 

Overigens geldt dat bij vorst en ijs er niet op de baan kan worden getraind.

Core stability training
Omdat groepslessen niet langer zijn toegestaan, zijn wij helaas genoodzaakt om ook 
de core stability training voorlopig weer stop te zetten.

Wat kan momenteel wel bij AV-LGD?
• Individuele baantrainingen senioren: in groepjes van maximaal 2 personen kan 

individueel op de baan worden getraind. Reserveren is noodzakelijk en dient 
plaats te vinden via www.supersaas.nl. Aanvragen voor toegang tot supersaas 
is mogelijk door een mail te sturen naar koenvkessel@gmail.com. Tijdens het 
trainen wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden en iedereen dient zich aan 
de gereserveerde tijdsloten te houden.

• Wandeltrainingen senioren: ook voor wandeltrainingen geldt dat in groepjes van 
maximaal 2 personen kan worden getraind. 

• Solo-challenges: voor iedereen die lid is van Strava bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de AV-LGD solo challenges die worden georganiseerd. Hier 
kan iedereen individueel aan deelnemen. Momenteel loopt de Zandboscross solo 
challenge. Deze uitdaging kan heel de maand december worden aangegaan. 

Update Corona 14 december 2020: 
lockdown tot en met 19 januari 2021



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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Vervolg lockdown tot en met 19 januari 2021 
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• Jeugdtrainingen: de jeugd tot 18 jaar kan in groepsverband blijven doortrainen. 
Daarnaast worden er voor de jeugd in deze periode een aantal onderlinge trai-
ningswedstrijden in het bos georganiseerd.

Wat kan momenteel niet bij AV-LGD?
• Kantine en kleedkamers bij de club blijven gesloten. De kleedkamer van de da-

mes is voor noodgevallen geopend, zoals noodzakelijk toiletgebruik van dames 
en heren. Daarnaast staat de AED in deze kleedkamer voor eventuele noodsitua-
ties. 

• Dat betekent dus ook dat in de kleedkamer van de dames geen spullen mogen 
worden opgehangen.

• Groepstrainingen voor senioren op de baan, de weg en in het bos zijn niet toege-
staan.

• Core stability training senioren is niet langer toegestaan.
• Helaas kunnen er geen evenementen worden georganiseerd. 
• De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van begin januari 2021 zal helaas geen 

doorgang kunnen vinden. 

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

Met sportieve groeten,
Bestuur AV-LGD 

We hebben weer een aantal nieuwe leden 
mogen begroeten bij onze club via het 
initiatief Leef! Deurne. De stichting – die 
zich richt op het realiseren van voldoende 
sport-, bewegings- en cultuuraanbod voor 
alle Deurnenaren van jong tot oud – had 
een initiatief om kinderen de mogelijkheid te 
geven een aantal proeftrainingen te volgen 
bij de clubs in Deurne. 

Twee trainingen in het teken van Leef! 
Twee trainingen stonden in het teken van LEEF! Hoofdtrainer Sven van den Hurk had 
een tweetal uitgebreide lesmethoden op papier gezet en samen met de assistent-
trainers de trainingen verzorgd. Dit resulteerde in nieuwe aanwas en een leuke en 
laagdrempelige kennismaking voor de nieuwe leden in hun eigen leeftijdscategorie. 

Nieuwe aanmeldingen voor AV-LGD door samenwerking 
LEEF! Deurne



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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Vortex? Wat is dát!
Van een sprint, duurloop of verspringen hadden alle nieuwe leden wel kaas gegeten. 
Maar een vortex gooien? Slingeren? Dat was nieuw. En dat hoort ook bij atletiek: het 
gaf de nieuwe leden meer inzicht in de veelzijdigheid van de sport en laat zien dat het 
veel meer is dat lopen. 

Samengevat was het een succes, hebben we als club weer nieuwe (jeugd)leden kun-
nen begroeten en staan we als club via LEEF! midden in de samenleving. 

Een mooi verdienste van de jeugdcommissie: Chapeau!

Het is weer de tijd van Kerstliedjes, 
samen gezellig rond de kerstboom en 
kerststal genieten van elkaar en de rust. 
Lekker puzzelen, gamen of Netflixen 
of gewoon gezellig een spelletje doen. 
Maar voordat we daar aan kunnen begin-
nen is het nog even tijd voor actie in het 
Zandbos. De 3e cross van de onderlinge 
competitie stond op 19 december op het 
programma voor onze AV-LGD jeugd. 
Nog één keer knallen in 2020 en dan 
welverdiend met de beentjes omhoog.

Van het vuurwerkverbod was tijdens 
deze cross niets te merken. Het knalde 
en spetterde van alle kanten bij de juni-
oren en pupillen. Zoals ook bij de vorige 
crossen het geval was, startten ook deze 
keer de junioren B/C als eerste. In een 
heerlijk zonnetje werd er vol energie ge-
streden om iedere meter op het prachtig 
uitgezette parcours. Vervolgens was het 
tijd voor de junioren D, die op inmiddels 
opgewarmde paden hun talenten ten-
toonstelden. De rendieren schoten links 
en rechts het bos in op het moment dat 
de juniorentrein voorbij denderde. Wat 
een geweld!

Terwijl de rendieren zich verscholen 
achter de niet versierde dennenbomen 

van het Zandbos, barstte het geweld pas 
écht los. De pupillen A en B stonden te 
trappelen van ongeduld en schoten als 
vuurpijlen tussen de bomen door. Ook 
hier waren strijd en passie de tover-
woorden. Las but not least waren het de 
jongste pupillen die de ene meter na de 

Oh dennenboom, oh dennenboom, wat 
zijn je takken wonderschoon

Esmee
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andere wegtrapten. Een enkeling had 
de prachtige AV-LGD muts op die ze van 
Sinterklaas hadden gekregen en dat leek 
wel vleugels te geven. Wat een snelheid 
zat er in deze jonge beentjes. Prachtig! 
Gelukkig voor de rendieren keerde na dit 
jeugdig geweld de rust snel weder in het 
Zandbos met de wonderschone dennen-
takken.

Zo eindigde het sportieve jaar 2020 met 
een fantastische, zeer veilige vuurwerk-
show, verzorgd door onze eigen AV-LGD 
jeugd. En nu maar lekker genieten van 
de feestdagen, in bescheiden gezel-
schap, maar hopelijk niet minder warm 
dan andere jaren. Wij gaan in ieder geval 
proosten op een gezond, liefdevol en 
sportief 2021 waar de mogelijkheden 
weer open liggen voor gezellige trainin-
gen, wedstrijden en evenementen. 

Fijne feestdagen allemaal en tot in het 
nieuwe jaar! 

Jip

LoekJens
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Het rommelde en stommelde op 5 december flink in het Zandbos. 
Want jawel hoor, in de vroege ochtend barste de 2e onderlinge wedstrijd los. 
Deze keer kwam het lawaai niet door de paardenvoetjes, 
maar door onze eigen LGD-jeugd met allemaal frisse snoetjes. 

Het begon met grote ronden, 
die de junioren C makkelijk aankonden. 
Vervolgens vlogen de junioren D trippel, trippel trap, 
snel over hun route, met speels gemak. 

Uiteraard was dat pas het begin van de pret, 
want al snel kwamen daar de A en B pupillen al aan met ferme tred. 
Het geluk kon voor de organisatie nog niet op, 
want ook de C-pupillen en mini’s presteerden top!

Rommeldebommel wat een gestommel
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En uiteindelijk was het helemaal feest, 
Toen bleek dat ook de Sint was geweest.
Voor iedereen een chocoladeletter,
En voor de pupillen zelfs een stoere muts, kon het nog vetter?

Met nog één cross voor de boeg,
Is het laatste wat ik me nog afvroeg,
Was nou het heerlijk ochtendje bij de AV-LGD,
Niet veel leuker dan het heerlijk avondje bij de TV?

We hebben er in ieder geval ontzettend van genoten,
En met de kerstcross nog voor de boeg wordt het jaar fantastisch afgesloten.
Op naar de 3e cross op 19 december,
We maken er competitie van ‘to remember!’  



Tiswa

17

De afgelopen periode hebben hardlopers uit Deurne en omgeving de gelegenheid 
gehad om de AV-LGD solo challenge 10 km of halve marathon in Griendtsveen te vol-
brengen. Hier is massaal gebruik van gemaakt. In totaal zijn er ruim 60 hardlopers die 
één van beide of beide segmenten met succes hebben afgelegd. 

Einduitslag AV-LGD solo challenges 

Op de 10 km solo challenge was Marcel 
Martens in een tijd van 37:48 het snelste. 
Op een tweede plaats gevolgd door 
Koen van Kessel in een tijd van 39:19. 
Een bekende hardloper uit Deurne, Hans 
van de Mortel, was derde in een tijd van 
39:29. Op de halve marathon solo chal-
lenge ging de overwinning in het overall 
klassement naar Niels van Helmond. Hij 
wist de halve marathon in een tijd van 
1:20:47 af te leggen. Tim Manders werd 
knap tweede in een tijd van 1:21:36. Ook 
op deze afstand wist Marcel Martens 
een podiumplaats te bemachtigen. In 
een tijd van 1:23:16 werd hij derde. De 
volledige top drie van de 10 km solo en 
halve marathon solo challenge hebben 
een waardebon van Het Loopcentrum 
gewonnen. Deze prijzen zijn af te halen 
bij het Loopcentrum in Horst. 

Daarnaast zijn onder alle deelnemers 
een aantal hardloopshirtjes verloot. 
De winnaars hiervan zijn: Hans van de 
Mortel, Stefan van Oosterwijk, Koen 
van Dongen, Fiona Jaberg en Stan 
Koolen. De hardloopshirtjes kunnen 
worden gepast en besteld bij Macron 
Store Deurne. Natuurlijk hadden we ook 
nog de extra Sinterklaasprijs, namelijk 
een chocolade supersint van 70 cm. De 
winnaar van deze prijs is Roy Lammers 
geworden! Geniet van deze heerlijke 
prijs!

De 15 km AV-LGD solo challenge 
is alweer de 6e solo challenge van 
de afgelopen maanden. Het is een 
Corona-proof initiatief wat is opgezet 

om hardlopers uit Deurne en omgeving 
toch een sportieve uitdaging te bieden, 
mede omdat de Deurne City Run en de 
halve marathon van Deurne dit jaar zijn 
afgelast. De volgende solo challenge is 
alweer van start. Dit betreft de Zandbos-
cross solo challenge als alternatief voor 
het niet doorgaan van de Zandboscross. 
Deze solo challenge kan heel de maand 
december worden volbracht. Deelname 
aan de solo challenge is heel eenvoudig! 
Registreer je als volger van de AV-LGD 
club op strava, houdt de berichtgeving in 
de gaten en deelnemen maar!

Deelnemers aan de solo challenge in 
Griendtsveen 
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De Lichtjesroute
 
Op woensdagavond 23 december heb-
ben we een (aangepaste) Lichtjesroute 
gewandeld.

Helaas.... Vanwege het corona-protocol dit 
jaar geen warme chocomelk, geen glüh-
wein en ook geen lekkere kerstkransjes.

Het aantal wandelaars was dit jaar een 
stuk minder dan voorgaande jaren, maar 
toch meer dan waar we op gehoopt had-
den.

De weergoden waren ons goed gezind 
want het was een heldere avond en de 
temperatuur was prima.

Met (meestal) voldoende afstand tussen 
de duo’s, hebben we de route van 7 km in 
zo’n anderhalf uur bewandeld.

Hopelijk mogen we bij de Lichtjesroute in 
2021 weer op een grote groep wandelaars rekenen.
 
Met vriendelijke groeten en hou ‘t gezond,
Door van der Heijden 

Pupillen cross 1 cross 2 cross 3
 21-nov 5-dec 19-dec
Jongens Pupillen A   
Len Proenings 1 1 2
Loek Reinders 3 2 1
Bas van Mierlo 2 3 3
Nick Gorts 4 4 4
Bart Kuijpers 5 - -

Onderlinge Cross Competitie AV-LGD  2020-2021

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

Jongens Pupillen B
Roy Bierings 3 1 1
Jip Verbeek 1 2 2
Tim Gielen 2 3 3
Mika Koetsier 4 4 5
Bram Boumans - - 4

Meisjes Pupillen B
Merel Maas 1 1 1
Puck Dirks 3 2 4
Julia van Duijnhoven 2 - 2
Evi den Engelsman - 3 3
Esmee Jacobs - 4 5
Beau Althuizen 4 - 6

Jongens Pupillen C
Simon Bartels 1 1 1
Ties Joosten 2 2 2

Meisjes Pupillen C
Marit Houben 1 1 1
Janske Mennen 2 2 2

Meisjes Mini Pupillen
Iris Bierings 1 1 1

Pupillen cross 1 cross 2 cross 3
 21-nov 5-dec 19-dec
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Junioren cross 1 cross 2 cross 3
 21-nov 5-dec 19-dec
Meisjes Junioren A
Pouke van Dijk 1 1 1

Jongens Junioren B
John Linders 1 1 1
Remco Linders 3 3 2
Vigo Strik 2 - - 
Lars Vermazeren - 2 -

Meisjes Junioren B
Jikke van Dijk - 1 -

Jongens Junioren C
Ivar van den Hurk 1 1 1
Timo Flipsen 2 2 2

Meisjes Junioren C
Lieke Hoogers 2 2 1
Anne de Vries 1 1 -

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

Meisjes Junioren D
Renske Mennen 1 2 2
Eline Bartels 2 3 3
Ise Spierings 5 6 5
Luna Jacobs 6 7 7
Kirsten van den Hurk - 1 1
Hilda Hoogers 3 4 -
Zoey van Lieshout 4 - 4
Nina Flipsen - 5 6
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