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TISWA
Jaargang 35 - mei 2021





Atletiek Vereniging LopersGroep Deurne (AV-LGD)
Accommodatie De Djump, Tel.:   0493-320993
Vloeieindsedreef 13, 5753 SM  Deurne IBAN:  NL24RABO0110817370
Internet: https://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 06-37401459
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 06-37401459
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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41
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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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Ties Joosten 2 mei
Janske Mennen 6 mei
Merel Maas 7 mei
Pouke van Dijk 8 mei
Myka Kuijpers 8 mei
Nina Flipsen 9 mei
Ise Spierings 13 mei
Evi den Engelsman 14 mei
Timo Flipsen 22 mei
Tjuri Waaijenburg 25 mei
Benthe Coolen 30 mei

Verjaardagen

Bert Mennen
Edy Lenssen
Marlies van Tiel
Anneke van Gils
Mieke Thijsse
Riny Wismans
Truus Huizinga
Riki Smolders
Jacqueline Coolen
Rita Nijnens
Betsy Nelissen-Claessen

Barbara Sicking-Koster
Anita Verkoelen
Melanie van de Ven
Manolis Geldermans
Martijn Tuin
Miranda van Horssen
Ard Kuijpers
Wes Vogels
Roel Dielissen
Britt Kampers

Jeugdleden

Senioren

Ledenadministratie

Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand juni 2021 (let op: incl. al uw aankondigingen van activiteiten 
tot en met juli 2021 moet vóór woensdag 26 mei 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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Bestuursberichten

Op maandag 14 juni 2021 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. 
Onder voorbehoud dat de RIVM regels dit toelaten.
Bij deze nodigen we de leden en andere geïnteresseerden van harte uit. 

Nadere gegevens over de locatie volgen nog.

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering AV LGD 27 mei 2019

4. Jaarverslag secretaris 

5. Verslag kascommissie 
1. aftredend: reserve en 1 nieuw lid

6. Verslag penningmeester

7. Terugblik 2019/2020 en vooruitblik 2021 door de commissies

8. Bestuursverkiezing:
1. Kandidaat: Arjan Biemans
2. Statutair aftredend en herkiesbaar:  Koen van Kessel, Henk Hoebers, 
  Arno Hendrix.

9. Rondvraag 

  Pauze 

10. Uitslag verkiezing

11. Beantwoording rondvraag

12. Sluiting Bestuur AV LGD

Algemene Ledenvergadering 
 op maandag 14 juni 2021
 Aanvang:  20:00 uur
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Zoals waarschijnlijk iedereen weet is er 
op 7 en 9 oktober ingebroken in onze 
kantine. Op 7 oktober is er een raam stuk 
gegooid met een stoeptegel. Binnen is 
een enorme ravage aangericht, zijn er di-
verse spullen van onze vereniging kapot 
gemaakt en zijn er computers, de televi-
sie, bier en nog diverse andere spullen 
ontvreemd. Door diverse vrijwilligers is er 
7 en 8 oktober hard gewerkt om alles zo 
goed mogelijk weer in orde te krijgen.

Op 9 oktober is er wederom ingebroken 
en is een andere raam ingegooid. Bij 
deze inbraak is de kluis opengebroken 
en is een startpistool ontvreemd. Ook 
hier was de schade weer enorm. 

Tijdens de eerste Corona-golf in de 
zomer heeft Boksclub Deurne gebruik 
gemaakt van ons binnenterrein zoals 
jullie waarschijnlijk wel een keer gezien 
hebben. Dankzij hen en sponsoring van 
de	firma	Nodalco	heeft	de	vereniging	een	
professionele alarminstallatie gekregen. 
Hierdoor zijn alle ruimtes en deuren voor-
zien van sensoren voor het alarm. Het 
alarm kan in de materialenruimte en in 
de kantine in- en uitgeschakeld worden. 

We hebben gemerkt dat het alarm goed 
werkt omdat  er al 2 keer een (vals) 
alarm is veroorzaakt. Er gaat dan een 
oorverdovend alarm af en wordt de meld-
kamer gealarmeerd.

Als je een sleutel hebt en denkt dat je 
een alarmcode nodig hebt omdat je bin-
nen moet dan hoor ik dat graag. Dit is 
beter dan een vals alarm. Iedere trainer 
ontvangt na de beperkingen van de co-
ronamaatregelen een alarmcode omdat 
die in de kantine en de materialenruimte 
moeten kunnen.

Verder ben ik op zoek naar iemand 
die samen met mij de opvolging 
van de alarmmeldingen wil doen. 
Dit houdt in dat bij alarmmeldin-
gen iemand naar de Djump gaat 
en kijkt wat er aan de hand is. Dit 
gaat gepaard met een instructie en 
je hoeft niet als bewaker of poli-
tieagent op te treden. Die worden 
ingeschakeld indien nodig.

Arno Hendrix

Nodalco Alarminstallatie op de Djump



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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Eind maart stonden op een zaterdag José Spijkers en Arjan Biemans voor de deur. 
Ze kwamen me huldigen, omdat ik 35 jaar lid was van AV-LGD. Ondanks dat ik in het 
clubblad van januari had gezien dat ik 35 jaar lid was, had ik er verder niet meer aan 
gedacht. Daarom was ik heel verrast dat ik een bos bloemen en een cadeaubon aan-
gereikt kreeg; daarvoor dank.

Het is inmiddels al weer meer dan 10 jaar geleden dat ik moest stoppen met hardlo-
pen van wege kraakbeenslijtage in vooral mijn rechterknie. Omdat ik het sporten niet 
kon	missen	ben	ik	gaan	fietsen;	in	de	winter	op	de	mountainbike	en	in	de	zomer	op	de	
racefiets.	Ik	heb	er	veel	problemen	mee	gehad	dat	ik	moest	stoppen	met	hardlopen.	
Als ik het advies van de orthopeed had opgevolgd, had ik al 15 jaar eerder moeten 
stoppen. Maar ik was zo verslaafd aan het hardlopen en alles er omheen, dat ik door-
ging	tot	het	echt	niet	meer	kon.	Inmiddels	kan	ik	me	voldoende	uitleven	op	de	fiets	en	
heb ik er vrede mee. 

Ik wens iedereen veel gezondheid en wellicht komen we elkaar nog eens tegen.

Groeten, Lau Joosten

Bestuur en leden van AV-LGD

Het begon als een gewone donderdagavondtraining. Even 2 rondjes inlopen, rek en 
strekoefeningen voor de soepele spieren en uiteraard de verschillende loopoefenin-
gen. Vervolgens gingen de junioren op zoek naar die vele paaseieren die trainer Robin 
verstopt had op en rond de baan, alvorens de onderdelen discuswerpen en versprin-
gen gestart werden. Maar daar draaide het niet helemaal om op deze eerste april. Aan 
het eind van de training stond namelijk de prijsuitreiking van de onderlinge crosscom-
petitie op het programma. 

Prijsuitreiking onderlinge crosscompetitie junioren



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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Te beginnen met de jongens junioren D. 
Een mooi podium met Tijn de Koning op 
het	hoogste	treetje,	geflankeerd	door	Jop	
Slaats op de tweede en Myka Kuijpers 
op de derde plek. Bij de jongens junioren 
C hadden we twee deelnemers. Goed-
lachse Ivar van den Hurk werd eerste 
in deze categorie. Timo Flipsen werd 
tweede. Timo was er niet tijdens deze 
training, maar zuslief Nina nam de prijs 
graag in ontvangst voor haar grote broer. 
De jongens junioren B waren tijdens 
deze training niet aanwezig, maar willen 
we uiteraard niet onbenoemd laten. John 
Linders won zijn categorie en Remco Lin-
ders werd keurig tweede. Goed gedaan 
van onze jeugdige mannelijke atleten. 
Proficiat!

Natuurlijk hadden de meiden van de club 
ook hun onderlinge competitie. Bij de 
meisjes junioren D was Kirsten van den 
Hurk overtuigd winnares, gevolgd door 
Renske Mennen op de tweede en Eline 
Bartels op de derde plek. De categorie 
meisjes junioren C werd gewonnen door 
Anne de Vries, gevolgd door doorzetter 
Lieke Hoogers. Bij de twee overgebleven 
categorieën was het de familie van Dijk 

die het podium bezette. Altijd vrolijke 
Jikke was winnares bij de meisjes junio-
ren B en zus Pouke pakte de eerste plek 
bij de meisjes junioren A. Gefeliciteerd 
meiden!

Zo begon de start van het zomerseizoen 
met de afsluiting van het winterseizoen. 
Laat de zon en de zomerwedstrijden 
maar komen, de junioren zijn er volop 
voor	in	training!
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Normaal worden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de kampioenen en jubilarissen in 
het zonnetje gezet. Helaas kon dit jaar vanwege Corona de nieuwjaarsbijeenkomst niet 
doorgaan. Jammer maar tegelijkertijd geen reden om de kampioenen en jubilarissen 
niet op een passende manier in het zonnetje te zetten. Dus hebben we alle kampioe-
nen en jubilarissen thuis opgezocht en hen op een passende manier in het zonnetje 
gezet!	Via	deze	weg	nogmaals	heel	veel	felicitaties	aan	alle	kampioenen	en	jubilaris-
sen. Helaas waren niet alle kampioenen en jubilarissen thuis en zijn niet alle kampioe-
nen en jubilarissen op onderstaande foto’s afgebeeld.

Kampioenen en jubilarissen in het zonnetje gezet!
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Zoals jullie weten ben ik in 2021 met mijn doel gestart om in 12 provin-
cies, een halve marathon te lopen. Graag zou ik jullie dit avontuur tot nu 
toe willen delen.

In het jaar 2021 ga ik elke maand in een 
andere provincie een afstand van 21 km 
lopen, samen met een runnermaatje uit deze 
provincie, uiteraard volgens alle richtlijnen van 
Covid-19. Deze hardloper mag van verschil-
lend niveau zijn, beginnend tot gevorderd zo-
dat we elkaar kunnen stimuleren, inspireren, 
plezier kunnen maken en het leukste: dat we 
onze passie voor lopen kunnen delen. 

Zo ben ik in januari gestart in Den Haag, in 
februari liep ik in Groningen met Frank, een 
heer van midden 30, met dezelfde passie voor 
hardlopen als dat ik heb. Frank gaf mij vooral 
mee om in jezelf te geloven en ook écht te 
doen wat je graag wil doen. Hij liet mij de 
prachtige plekken van Groningen zien, tussen 
stad en wad. We rende langs het Pieterpad 
en vervolgde onze route door de boerendorp-
jes van Groningen. De voorbijgangers, vele 
andere runners en wandelaars waren onwijs vrolijk en vriendelijk waardoor het lopen 
nog leuker werd. Toen we na 21 kilometer onze familieleden bij het eindpunt zagen, 
waren	we	nog	lang	niet	uitgepraat	en	voelde	ik	me	zó	fit	dat	ik	nog	wel	een	rondje	kon	
maken!	Het	nagenieten	van	de	gesprekstof,	de	route	en	de	beleving	in	het	algemeen	
was van korte duur want toen stond het volgende avontuur te wachten. In maart zou dit 
avontuur een vervolg hebben in Zeeland. 

In Zeeland ging ik lopen met 29-jarige 
Annemiek. Annemiek is net als dat ik, 
besmet geraakt met het hardloopvirus. 
Ze loopt normaal gesproken, regelmatig 
een halve marathon in het buitenland. 
Ik wilde graag met Annemiek lopen 
omdat ik van haar het een en ander 
zou kunnen leren over blessures en 
o.a. voeding. Dit avontuur werd gevolgd 
door Runnersworld en het was een 
fanatische dag. Graag nodig ik jullie 
uit om midden/eind april het magazine 
te openen, want hier is mijn avontuur 
verder te lezen. Ook zal dit op sociaal 
media gedeeld worden, waaronder een 
persoonlijke video. 

12 provincies in 2021



Voor het volgende avontuur staat 
Utrecht op het programma, in het 
weekend van 25 april. En in mei 
staat Limburg op de planning. 

Samen lopen wij door. Ik merk 
dat	ik	daar	zo	onwijs	blij	van	word!	
Deze avonturen zijn voor mij een 
heerlijke training, ik ontmoet ver-
schillende mensen, mooie plekken 
in Nederland en het is erg ontspan-
nen!	

Mocht jij van de club, bekende 
hebben in een andere provincie, 
laat hem of haar met mij contact 
opnemen en wie weet loop ik 
samen	met	deze	persoon!	Wil	
jij dit avontuur samen met mij 
volgen? Zie www.instagram.com/
Kims_sports

Met vriendelijke groet,
Kim Janssen 

Tiswa
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We hebben de prijsuitreikingen van de winterse onderlinge crosscompetitie pas net 
achter de rug en natuurlijk smaakten deze bescheiden feestelijkheden naar meer. Op 
vrijdagavond 16 april stonden onze jeugdige atleten daarom ook weer te trappelen om 
zich te meten met hun leeftijdsgenoten tijdens de eerste onderlinge baanwedstrijd van 
dit zomerseizoen. Helaas moest deze wedstrijd nog zonder publiek gesport worden, 
maar gelukkig waren nagenoeg alle trainers en assistent-trainers aanwezig om de 
jeugd optimaal te begeleiden. De wedstrijdleiding was wederom in goede handen bij 
Arnold Koetsier en Kim van de Voort en natuurlijk waren er enkele ouders opgetrom-
meld die de jury-taken op zich namen. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een 
sportieve	top-avond!

22
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Onderlinge baancompetitie – deel 1

Pupillen 

Tijdens deze heerlijk zonnige lenteavond starten de pupillen uiteraard met een uitge-
breide warming up. Eerst een rondje inlopen om vervolgens gezamenlijk in een kring 
de armen, heupen en benen goed los te maken. Vervolgens startten alle pupillen met 
een werpnummer, gevolgd door de lange afstand. De mini-, C- en B-pupillen pakten de 
vortex op, de A-pupillen begonnen het baanseizoen met kogelstoten. Sommigen von-
den het oprecht nog een beetje spannend en dat is het natuurlijk ook wel een beetje. 
Want waar je allemaal niet op moet letten met het werpen van een vortex of het stoten 
van een kogel. Eerst goed gaan staan met je voeten achter de lijn, vervolgens de kogel 
of vortex goed vasthouden, daarna dat ding ook nog eens een goede snelheid mee 
geven en als klap op de vuurpijl moeten de atleten bij het kogelstoten ook nog eens 
achter uit de werpring stappen, anders telt de poging niet. Ik snap wel dat het voor 
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sommigen een hele opgave is om dit al-
lemaal goed te doen. Gelukkig mag elke 
atleet een paar keer ingooien of stoten 
en	zijn	er	3	officiële	pogingen	waarbij	de	
verste afstand telt.  

En wat zagen we mooie worpen bij het 
Vortex. Zo wist mini-pupil Remy van de 
Valk een afstand van 10,00m te werpen, 
B-pupil Merel Maas  13,00m en C-pupil 
Simon Bartels zelfs 24,00m. Wauw, wat 
knap allemaal. 

Bij het kogelstoten stonden er ook een 
paar krachtpatsers aan de start. Wat te 
denken van  Loek Reinders, die de kogel 
maar liefst 5,10m wist weg te stoten en 
Noëlle Martens die zelfs een afstand van 
5,84m	op	het	scorebord	toverde.	Super!

De loopnummers zijn altijd mooi om 
te zien. Iedere loper voor zich en toch 
ook weer een beetje samen. Zo zagen 
we een hele snelle Marit Houben die 
de 600m liep in een hele nette tijd van 

2:36,7 en mini-pupil Lisa Kuijpers die 
daar slechts één tel achter liep. Ook de 
jongens waren op dreef met de dap-
pere mini-pupil Max Joosten die kort 
voor het loopnummer nog een grote 
pleister op zijn knappe snoet moest laten 
plakken, maar wel gewoon aan de start 
verscheen. Dan ben je een bikkel en hij 
zette ook nog eens een nette tijd neer 
van	2:49,8.	Superknap!

Als klapstuk kregen de aanwezigen nog 
een mooie strijd te zien op de 1000m. B-
pupil Roy Bierings liep een prachtige tijd 
van 4:37,2. Ook A-pupil Len Proenings 
was erg sterk en zette een tijd neer van 
4:14,9 en A-pupil Meike Maas wist zelfs 
een tijd van 3:48,0 neer te zetten. Wat 
een heerlijke afsluiter voor de strijd der 
pupillen.

Wat was het weer een prachtig gezicht 
om al die kinderen in hun kleurrijke sport-
tenue te zien stralen. Genieten met een 
hoofdletter	G!!!



Junioren

Met een klein beetje uitloop startten de junioren C en D met hun lange afstand. De 
jongens liepen de 1000m en de meisjes de 600m. Bij de jongens D was Jens Munsters 
fantastisch. Hij liep de 2,5 ronden in een prachtige tijd van 3:25,2, met vlak daarachter 
C junior Ivar van den Hurk in eveneens een keurige tijd van 3:26,1. Sterk staaltje, man-
nen!	De	meisjes	liepen	de	600m	en	ook	hier	was	het	vuurwerk	op	de	baan.	Renske	
Mennen zette een prachtige tijd neer van 1:48,2, gevolgd door Kirsten van den Hurk op 
1:52,7. Bij de C-junioren was het Anne de Vries die de klok net liet stoppen onder de 
twee minuten. Met een keurige tijd van 1:59,9 was zij de snelste in haar categorie. 

De junioren U18 en U20 (voorheen B en A juni-
oren) liepen de 400m. Razendsnel werden de 
startblokken in orde gemaakt en binnen no-time 
begon de eerste serie, met niet de minsten aan 
de start. Harm van den Berkmortel streed met 
John Linders en Lars Vermazeren om de pun-
ten. Harm won in een hele mooie tijd van 54,5 
seconden. In dezelfde race stond ook senior Stan 
Zeegers aan de start die een hele nette tijd klokte 
van	57,7.	Poeh,	petje	af!	Bij	de	meisjes	U18	was	
het Jikke van Dijk die in een tijd van 1:26,4 zege-
vierde	en	net	voor	Elke	van	Moorsel	over	de	finish	
kwam. Bij de meisjes U20 was het Pouke van Dijk 
die met een tijd van 1:04,4 net iets te snel was 
voor Kiara van Haandel, die 1:14,06 op de teller 
zette.

Na alle 
loopnum-

mers kwamen we op deze heerlijke avond zo 
langzamerhand uit bij het toetje. Dat was het 
kogelstoten voor de CD-junioren voor de overige 
atleten was de verspringbak geprepareerd. 
Myka Kuijpers had vandaag voldoende power 
in de armen om dit nummer naar zich toe te 
trekken. Hij stootte de kogel 5,70m ver. Een 
topstoot!	Ivar	van	de	Hurk	wist	bij	de	jongens	
C wederom voor Tjuri Waaijenburg te blijven, 
waardoor Ivar zeer goede zaken deed in het 
klassement van deze onderlinge competitie. 
Bij de meisjes C was het all-round atlete Hilda 
Hoogers die de kogel het verste wist weg te 
stoten. Ze behaalden maar liefst een afstand 
van	6,94m!	Ook	Anne	de	Vries	naderde	bij	de	
meisjes C de 7 meter grens met een stoot van 
6,68m.	Goed	gedaan,	AV-LGD	powervrouwen!
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Bij het verspringen was het wederom 
Harm van de Berkmortel die zich 
van zijn beste kant liet zien. Met een 
sprong van 5,47 sprong hij van de 
oudere jeugd het verste. Het was ook 
prachtig om te zien dat het bij trainer 
Robin Hammecher begon te kriebelen. 
Robin gaf tussen zijn drie pogingen 
door nog even instructies voor het ko-
gelstoten bij de junioren CD, mar wist 
toch een keurige sprong van 4,29m te 
registreren.	Top!

Een zo kwam er een einde aan een 
hele mooie lenteavond. Dit smaakt 
absoluut naar meer en dat staat ook 
op de planning. Als het goed blijft gaan 
komt er zeker nog een deel 2 en deel 
3 van de onderlinge competitie. Onze 
jeugd wil er zeker voor gaan, daarvan 
ben	ik	overtuigd!

Vervolg Onderlinge baancompetitie – deel 1
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Na het succes van de individuele winterwandeling in januari van dit jaar, organiseert 
AV- LGD Deurne vanaf 1 mei een lentewandeling door de mooie omgeving van 
Deurne. Ook dit is vanwege de corona regels een individuele wandeling.

Vanaf 1 - 31 mei kunnen alle wandelliefhebbers gratis de wandelroutes en wandelkaar-
ten downloaden via de site www.av-lgd.nl

De route is niet gemarkeerd, dus lopen via GPS of uitgeprinte beschrijving.

Startpunt is de Bosschuur in het Zandbos

De 5 km loopt via de verkeerslich-
ten naar het bos bij het Rijtven en 
komt bij het ‘kruisbeeld’ weer terug 
naar het Zandbos. 

De 15 km loopt door naar het 
spoor en gaat daarna via de 
Beukelsdijk naar de Bikkels. Door 
de Vlierdense Bossen gaat deze 
afstand naar Brouwhuis. Via de 
oude dorpskern, was tot 1968 
Bakels grondgebied, wandelen 
ze	veelal	over	fietspaden	tot	het	
spoor. De terugweg naar het Zand-
bos gaat weer door de Vlierdense 
Bossen. 

De 10 km loopt in tegenoverge-
stelde richting als de 15 km. Deze 
afstand gaat niet naar Brouwhuis, 
maar loopt via de Bikkels (jenever-
bessen) gaat vandaar terug over 
Binderendreef naar het Zandbos.

De 20 km loopt dezelfde richting 
uit als de 10 km. en gaat na de 
Vlierdense Bossen naar Brouw-
huis. Deze afstand gaat niet door 
het dorp, maar langs de Zuid-Willemsvaart. Via het ‘BZOB bos’ weer terug naar de 
Vlierdense bossen. Langs het Wiegerbos en naar de Bikkels. Daarna door het buiten-
gebied van Vlierden en Groote Bottel terug naar het Zandbos.

Wandel nieuws

Lentewandelen vanaf 1 mei
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Als de natuur in volle bloei is, loert ook weer het gevaar van de tekenbeet. Hoe 
kun je een tekenbeet voorkomen? Wat zijn de symptomen van Lyme? En hoe 
verwijder je een teek?

Jaarlijks worden meer dan een miljoen mensen gebeten door een teek en dit aantal 
neemt de laatste jaren steeds verder toe. In de meeste gevallen is een tekenbeet 
onschuldig, maar neem een tekenbeet wel altijd serieus. Eén op de vijf teken is besmet 
met de ziekte van Lyme. Word je door zo’n besmette teek gebeten, dan kun je worden 
besmet met deze vervelende ziekte. Wees 
daarom na een wandeling in de natuur, met 
name in het voorjaar en in de zomer, altijd 
alert op teken.

Hoe herken je een teek?
Een teek lijkt op een plat zwart/bruin spin-
netje. Het beestje is slechts 1 tot 3 millimeter 
groot en daardoor slecht zichtbaar.
Ben je net gebeten? Dan lijkt de teek op een 
zwart puntje in je huid.

Heeft de teek zich al volgezogen met bloed? 
Dan zwelt hij op en verandert hij in een bruin/grijs balletje ter grootte van een erwt.
Waar kun je teken tegenkomen?

•	 Teken zitten het liefst:
•	 in schaduwrijk hoog gras;
•	 in takken van bomen en struiken (beide tot 1 meter hoogte);
•	 tussen dode bladeren dicht bij bomen en struiken.

Ze komen voor in alle mogelijke wandelgebieden, 
zoals bossen, duinen, weilanden en op de hei. In te-
genstelling tot wat veel mensen denken, vallen teken 
niet uit bomen. Overigens kunnen teken ook leven in 
parken en zelfs in je eigen tuin.
Check de tekenactiviteit in je omgeving met een app

In juni 2020 werd een nieuwe app gelanceerd. Met 
de Nature Today-app kun je checken wat de teken-
verwachting is bij je in de buurt is. De app geeft een 
overzicht van de tekensituatie in heel Nederland. De 
tekenverwachting bij jou in de buurt of op de plek 
waar je wilt wandelen, krijg je door je eigen locatie 
of elke willekeurige andere locatie in Nederland te selecteren. De app geeft aan of het 
aantal teken minimaal, gering, middelmatig, hoog of zeer hoog is. Klik op deze link om 
meer informatie over de app Nature Today te bekijken en om de app te downloaden. 

Help… een tekenbeet!
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Welke voorzorgsmaatregelen kun je nemen?
Als (natuur)wandelaar loop je altijd risico op een tekenbeet. Wel kun je de kans op een 
tekenbeet verkleinen.

•	 Wandel je in natuurgebieden waar je met je bovenlichaam en hoofd boven 
de 1 meter hoge takken en bossages uitkomt, dan hoef je alleen je onderli-
chaam te beschermen:

•	 draag dichte schoenen;
•	 draag een lange broek;
•	 stop je broekspijpen in je sokken;
•	 spuit je kleding in met het insectenwerende middel ‘deet’ of draag kleding 

geïmpregneerd met het insectenwerende middel permetrine.

Wandel je in natuurgebieden waar je met je bovenlichaam en hoofd wél 
in aanraking komt met takken en bossages onder de 1 meter? 

•	 Bescherm dan naast je onderlichaam ook zeker je bovenlichaam:
•	 draag lange mouwen. De lichaamsdelen die tijdens het wandelen toch ont-

bloot blijven, kun je insmeren met deet.

Hoe controleer je op teken?
Een tekenbeet is niet altijd te voorkomen. Controleer dan ook altijd je lichaam en dat 
van je medewandelaars na een natuurwandeling.

Beruchte lichaamsdelen
Teken bijten zich vast over het gehele lichaam, maar verstoppen zich het liefst op 
warme, vochtige plekken. Check dan ook vooral:

•	 oksels;
•	 knieholtes;
•	 liezen;
•	 bilnaad;
•	 achter de oren;
•	 de haargrens van de nek.

Controleer naast de bovengenoemde risicogebieden ook de rest van het lichaam, 
zoals het haar, en gebruik zo nodig een lampje of vergrootglas.

Kleding
Controleer ook zeker je kleding en verwijder losse teken. 
Tip:	op	witte	kleding	vallen	teken	beter	op!	Bevat	je	kleding	veel	teken	die	zich	heb-
ben vastgebeten? Was de kleding dan minimaal 30 minuten op 60 graden of stop de 
kleding in de droger. Teken overleven dit niet.

Het	RIVM	maakte	een	film	over	het	controleren	op	tekenbeten:

Tekenbeet en teek verwijderen - Wandel.nl
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Hoe verwijder je een teek?
Verwijder de teek zo snel mogelijk (liefst binnen 24 uur). Je verkleint daarmee de kans 
op besmetting met de ziekte van Lyme of andere ziekten.

Een teek verwijderen doe je zo:
gebruik géén ontsmettende middelen als jodium en alcohol vóórdat je de teek verwij-
dert (dat kan namelijk de kans op besmetting vergroten);
gebruik een puntig pincet. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid met het pincet vast 
en trek hem voorzichtig los. Je kunt 
ook andersoortige tekenverwijderaars 
gebruiken, zoals een tekentang (te 
koop bij onder andere drogisterijen). 
Lees de gebruiksaanwijzing die hier 
bij zit. Er zijn ook speciale tekenkaar-
ten verkrijgbaar, waarmee je een teek 
kunt verwijderen. Deze kun je in je 
makkelijk in je portemonnee of tele-
foonhoesje stoppen.
na het verwijderen van de teek ge-
bruik je een ontsmettend middel, zoals 
jodium of alcohol.
Het	RIVM	maakte	een	film	over	het	
verwijderen van een teek:

Naar de huisarts?
Houd vooral de eerste drie maanden na een tekenbeet je huid goed in de gaten. In 
deze periode kunnen de eerste uitingen van de ziekte van Lyme optreden. Noteer de 
datum waarop je gebeten bent en/of de teek hebt verwijderd en let op:

•	 verkleuringen op en/of rond de bijtplek. Een rode verkleuring is normaal. 
Maar worden de verkleuringen binnen enkele dagen groter of zijn ze ringvor-
mig, ga dan naar de dokter;

•	 klachten als gewrichts- en spierpijn en koorts vooral in de eerste weken na 
de beet;

•	 gewrichtsklachten, huidklachten, hartklachten en zenuwklachten.

Bezoek bij een of meer van bovenstaande symptomen de huisarts. Ze kunnen duiden 
op de ziekte van Lyme. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat er blijvende 
schade	ontstaat!	Raadpleeg	bij	vragen	of	twijfels	over	een	tekenbeet	altijd	de	huisarts!	
Die kan bepalen of behandeling gewenst is.
Meer informatie over teken en de ziekte van Lyme
Bezoek voor meer informatie over teken en de ziekte van Lyme de website van het 
RIVM.

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme 

Bron: www.rivm.nl



Senioren Mannen 400m ver punten
1.  Stan Zeegers 57.7  502
2.  Robin Hammecher  4.29 191

Junioren / Jongens

Jongens Junioren U20 400m ver punten
1.  Han Baselier 54.9 5.19 1017
2.  Tom Honings 55.3 4.69 879
   
Jongens Junioren U18 400m ver punten
1.  Harm v/d  Berkmortel 54.5 5.47 1099
2.  John Linders 1.00.8 4.46 638
3.  Lars Vermazeren 1.28.9 3.15 0
   
Jongens Junioren C 1000m kogel punten
1.  Ivar van den Hurk 3.26.1 5.47 777
2.  Tjuri Waaijenburg 4.03.5 3.86 457
   
Jongens Junioren D 1000m kogel punten
1.  Jens Munsters 3.25.2 5.63 793
2.  Tijn de Koning 3.30.3 4.71 699
3.  Myka Kuijpers 3.56.2 5.70 620
4.  Dani Koetsier 3.56.8 4.56 541
5.  Linus van Hout 4.11.6 3.92 425

Junioren / Meisjes

Meisjes Junioren U20 400m ver punten 
1.  Pouke van Dijk 1.04.4 4.32 1153
2.  Kiara van Haandel 1.14.6 3.59 719
   
Meisjes Junioren U18 400m ver punten 
1.  Jikke van Dijk 1.26.4 3.22 407
2.  Elke van Moorsel 1.31.5 3.06 287
   
Meisjes Junioren C 600m kogel punten
1.  Anne de Vries 1.59.9 6.68 774
2.  Lieke Hoogers 2.43.8 4.95 306

1e wedstrijd van de Onderlinge Competitie 2021, 
Deurne 16 april 2021
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Meisjes Junioren D 600m kogel punten
1.  Renske Mennen 1.48.2 5.75 861
2.  Kirsten van den Hurk 1.52.7 5.58 791
3.  Hilda Hoogers 2.09.3 6.94 691
4.  Eline Bartels 2.02.1 5.42 671
5.  Nina Flipsen 2.15.7 5.61 552
6.  Ise Spierings 2.12.5 5.01 541
7.  Luna Jacobs 2.47.3 4.12 226
8.  Evy van Dooren 2.40.7 3.51 218

Pupillen / Jongens

Jongens Pupillen A 1000m kogel punten
1.  Loek Reinders 4.42.9 5.10 588
2.  Bart Kuijpers 4.20.7 3.60 561
3.  Len Proenings 4.14.9 3.25 557
4.  Nick Gorts 4.28.2 3.78 546
5.  Bas van Mierlo 4.40.4 2.26 368
   
Jongens Pupillen B 1000m vortex punten
1.  Bram Boumans 5.13.0 19.50 456
2.  Roy Bierings 4.37.2 9.00 392
3.  Mika Koetsier 5.10.8 10.50 314
4.  Tim Gielen 5.09.2 8.50 278
   
Jongens Pupillen C 600m vortex punten
1.  Simon Bartels 2.28.7 24.00 638
2.  Ties Joosten 2.48.1 10.50 305
   
Jongens Mini Pup.  600m vortex punten
1.  Remi van de Valk 2.41.1 10.00 336
2.  Max Boumans 2.49.8 7.00 220

Pupillen / Meisjes

Meisjes Pupillen A 1000m kogel punten
1.  Meike Maas 3.48.0 5.82 871
2.  Noëlle Martens 4.01.5 5.84 804
3.  Laura Verhallen 3.59.0 4.94 757
4.  Vive Spierings 4.00.6 3.93 676
5.  Nienke den Engelsman 4.08.2 3.86 636
6.  Benthe Coolen 4.05.0 2.66 548

Vervolg 1e wedstrijd van de Onderlinge Competitie 2021
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7.  Saar de Koning 4.01.2 2.20 522
8.  Puck van de Valk 4.30.1 3.34 503
9.  Roos Beenen 4.39.8 3.07 445
10.  Lizzy Kastelijns 4.47.9 3.26 433
11.  Veerle Mouris 4.42.0 2.91 423
12.  Lotte Teepen 4.44.0 2.99 423
13.  Nienke Bartels 5.54.7 3.22 249
14.  Aafke Mennen   1.64 51

Meisjes Pupillen B 1000m vortex punten
1.  Merel Maas 4.21.4 13.00 528
2.  Puck Dirks 4.36.4 11.00 435
3.  Jasmijn van Dinther 4.41.2 10.00 398
4.  Senna Sterken 4.38.2 8.50 377
5.  Marloes Hoogers 4.53.6 10.00 356
6.  Emma van Gog 4.59.1 8.50 308
7.  Beau Althuizen 4.42.2 4.50 263
8.  Evi den Engelsman 5.00.5 6.00 246
9.  Tess Kramps 5.09.9 5.50 204
10.  Esmee Jacobs 5.46.1 5.00 97

Meisjes Pupillen C 600m vortex punten
1.  Marit Houben 2.36.7 7.00 299
2.  Beau v/d Westerlo 2.43.0 5.00 209
3.  Janske Mennen 3.04.8 7.00 143

Meisjes Mini Pupillen  600m vortex punten
1  Iris Bierings 2.38.6 7.00 287
2  Lisa Kuijpers 2.37.8 4.50 226

Testwedstrijd Prins Hendrik Vught,  17 april

Jongens U18
Harm van den Berkmortel 100m 11.83
 110m Horden  15.54

Vervolg 1e wedstrijd van de Onderlinge Competitie 2021
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