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U zult zich snel op uw gemak voelen 
op ons rustig gelegen terras of 
binnen bij onze sfeervolle open 
haard. Schuif gezellig aan voor een 
kop koffie met een heerlijk stuk 
gebak, een wijntje of een biertje met 
iets lekkers erbij.
Alleen, met tweeën of met een groot 
of klein gezelschap, want ook 
daarvoor is Natuurpoort de Peel 
volledig ingericht. 



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.
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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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Laura Verhallen 2 okt
Eline Bartels 15 okt
Marit Houben 30 okt

Verjaardagen

Ledenadministratie

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

Johnny Vrijnsen

Tiswa
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Van harte gefeliciteerd

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

senioren

Jeugdleden



Café-restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne telefoon 0493-313260
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Bestuursberichten

Vrijwilligers gezocht!
Zonder vrijwilligers geen vereniging

Een club als AV-LGD kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn het 
kloppend hart en zorgen er voor dat de vereniging in beweging blijft.

Vrijwilliger zijn binnen AV-LGD kan op allerlei manieren: van bestuur tot jurylid en van 
materiaalman tot kantinemedewerker of juist met name assisteren bij onze jeugd. Heb 
je af en toe een zaterdag of zondag tijd of kun je wekelijks een avond meedraaien? 

Ben je een organisator die die alles piekfijn op orde heeft of juist een doener? Ben je 
een kartrekker of blijf je liever op de achtergrond.

Geef aan wat je graag wilt doen en waar je krachten liggen. Wij als club maken graag 
gebruik van jouw talenten. 

Onze club is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Als je hiervoor belangstelling of verdere vragen hebt, neem dan contact op met:

Arjan Biemans 06-3643 3304
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Oproep voor ondersteuning bij schoonmaak
Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar hulp voor het schoonmaken van de kan-
tine en de kleedkamers. 

Het schoonmaken doe je met z’n tweeën op woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 
uur. Hier staat een onkostenvergoeding tegenover. 

Ben je hierin geïnteresseerd? 

Dan kun je contact opnemen met info@av-lgd.nl.  

Duurlopen op locatie .......... 
  is terug van weggeweest
Voor alle hardlopers.
We gaan weer duurlopen op locatie organiseren.
Dit keer gaan we niet te ver van huis maar wel buiten onze provincie.

Afstanden zijn 5, 10 en 15 Km.
Op 6 november 2021 ‘s middags.
Gewenst niveau is dat je de gekozen afstand met een snelheid van ongeveer 10 Km 
per uur kunt lopen.
Geef je op via penningmeester@av-lgd.nl  en vermeld welke afstand je wil lopen.

Deelname is natuurlijk gratis.
Verdere details volgen via de mail.

Met vriendelijke groeten,  Ria Hendriks, Wilma Tax, Paul Fransen, Arno Hendrix  
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Wat is de oorzaak van de meeste blessures? En hoe voorkom je ze?
Minstens de helft van de hardlopers is minimaal een keer per jaar geblesseerd en een 
kwart zelfs nog vaker.
De voornaamste oorzaak? Hardlopers trainen niet altijd slim of ze volgen programma 
met een verkeerde opzet.
Blessures ontstaan omdat je lichaam op dat moment de fysieke belasting van hardlo-
pen niet aankan. Op zich kan een lichaam zich goed aanpassen aan fysieke belasting, 
maar wel als dit met kleine stapjes gaat. Als de stappen te groot worden, gaat die 
aanpassing verkeerd en ontstaan blessures.
Om een beeld te krijgen van de fysieke belasting van hardlopen voor je lichaam, vol-
staat een eenvoudig rekensommetje: elke keer als je voet de grond raakt bij hardlopen, 
ervaart je been een druk van twee tot drie keer je lichaamsgewicht. Als je dat nog eens 
vermenigvuldigt met het aantal stappen dat je neemt bij een 5 kilometer, dan begrijp je 
waarschijnlijk wel de impact van hardlopen op je lichaam.

De voornaamste ‘voorspellers’ van een hardloopblessure zijn:

Zeven tips om hardloopblessures te voorkomen

1. De afgelegde afstand. Hoeveel de 
fysieke belasting die een lichaam 
aankan per hardloper verschilt, is 
het risico op een hardloopblessure 
groter wanneer je minimaal 60 kilo-
meter per week hardloopt.

2. Eerdere blessures: als je eerder 
een blessure hebt gehad, is de kans 

op een nieuwe blessure groter. Dat 
gedeelte van het lichaam is namelijk 
kwetsbaarder geworden.

3. Gebrek aan hardloopervaring: 
startende hardlopers hebben meer 
kans op blessures omdat ze nog niet 
gewend zijn aan de fysieke belasting 
van hardlopen.

Als je toch zoveel mogelijk hardloopblessures wilt voorkomen dan vol-
gen nu zeven tips:

1. Train slim. Bij effectief trainen haal 
je uit een minimum aan fysieke be-
lasting het maximale resultaat. Dus 
loop niet harder dan voor het doel 
van je training nodig is. En volg een 
progressief trainingsschema met 
geleidelijk oplopende belasting.

2. Vergroot je wekelijkse trainingsaf-
stand geleidelijk. En verdeel die 
opbouw over je trainingsdagen. Een 
voorbeeld: als je verdeeld over 4 da-
gen 20 kilometer per week loopt en 
dit wilt uitbouwen naar 24, verdeel 
die toename dan over de 4 dagen en 
loop niet op 1 dag 4 kilometer extra. 
Bij zeer goed getrainde hardlopers 

mogen deze stappen vanzelfspre-
kend groter zijn.

3. Vergroot je wekelijkse trainingsaf-
stand niet iedere week. Het is beter 
om een wekelijkse trainingsafstand 
eerst 2 tot 4 weken te lopen, voordat 
je een nieuwe stap maakt. Zo geef 
je je lichaam de tijd om aan de extra 
belasting te wennen.

4. Vergroot je langeafstandsloop niet 
elke week. Hardlopers die zich 
voorbereiden op een halve of hele 
marathon via een programma van 
een half jaar hebben de neiging de 
afstand van hun langeafstandsloop 
elke week te verlengen. Hun lichaam 



Vervolg:  Zeven tips om hardloopblessures te voorkomenn
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kan zich zo niet aan de fysieke 
belasting aanpassen. Daarom is het 
juist voor degenen die dat voor het 
eerst doen beter om langer durende 
programma’s te volgen.

5. Maak de langeafstandsloop niet 
te lang. De wekelijkse langeaf-
standsloop moet niet meer dan een 
derde zijn van je totale wekelijkse 
trainingsafstand. Dus train je 60 ki-
lometer per week? Zorg er dan voor 
dat je langeafstandsloop niet langer 
is dan 20 kilometer.

6. Train licht op lichte dagen. Veel 
hardlopers maken de fout om te 
hard te lopen op de dagen dat een 
lichte training gepland staat. Die 
training is er echter niet voor niets. 

De lichte training draagt er namelijk 
ook toe bij dat je lichaam de inspan-
ning van de zware training beter 
verwerkt. Bij een lichte training moet 
je in staat zijn een gesprek te kun-
nen voeren.

7. Vergroot niet de trainingsafstand en 
de intensiteit van je trainingen op 
hetzelfde moment. Als je van plan 
bent intensievere training te doen 
of met trainingen te starten, zorg er 
dan voor dat je trainingsafstand ge-
lijk blijft. Een dubbele extra belasting 
in een week is voor een lichaam niet 
goed.

Henk Hoebers  

Help mee om het 40-jarig jubileum van 
AV-LGD te vieren!

Volgend jaar bestaat AV-LGD 40 jaar en dat willen we uiteraard vieren! 

Voor dit feestelijk jaar zijn wij op zoek naar leden (of andere betrokkenen die de club 
een warm hart toedragen) die zouden willen helpen bij de organisatie van één of meer-
dere activiteiten. 

Het zou mooi zijn als we een activiteitencommissie kunnen oprichten, waarin zowel de 
wandelaars, jeugd- en seniorenleden in zijn vertegenwoordigd. 

Ben je hierin geïnteresseerd? 

Dan kun je contact opnemen met info@av-lgd.nl



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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Drie atleten van de Lopersgroep Deurne 
doen mee aan de Roparun.
Tonny Kersten, Paul Fransen en Hennie de Kock van de Lopersgroep Deurne (LGD) 
doen op 2 en 3 oktober mee aan de Roparun. Roparun is een jaarlijkse estafetteloop 
van ruim 500 km van Parijs naar Rotterdam waarbij deelnemers geld inzamelen voor 
projecten in de palliatieve zorg bij kanker. Dit jaar vindt de verkorte Roparun (300km) 
vanwege COVID-19 op 2 en 3 oktober plaats in Brabant en Limburg.

Het team van de Deurnese lopers (Run4thefuture, team 279) zal hun basiskamp in dat 
weekeinde opslaan bij hun eigen atletiekvereniging, de LGD.  Het team dat uit onge-
veer 20 personen bestaat zal in twee teams van 4 lopers samen met hun begeleiders 
de route afleggen en op die manier geld inzamelen voor het goede doel. De route loopt 
van Landgraaf, via Venlo, naar Deurne, Eindhoven, Weert weer terug naar Landgraaf. 

De route loopt dus ook door Deurne. De Deurnese atleten zullen in de nacht van zater-
dag op zondag ergens rond 04.00u door Deurne lopen.  Niet direct een tijdstip om aan 
te moedigen. Maar als u toevallig wakker bent….Doneren mag ook. 

Meer informatie is te vinden op: https://roparun.nl  of https://run4thefuture.nl . 



Bakelsebrug 8a, 5761 PM Bakel
0492-552685

info@vandijkrioolservice.nl
www.vandijkrioolservice.nl

Van Dijk is weer Van Dijk.

- Verstoppingen
- Rioolaanleg
- Camera riool inspectie

- Minigraver
- Combi zuig/spuitauto
- 24 uurs service

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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Op vrijdagavond 17 september was het alweer finaleavond van de onderlinge com-
petitie. Voor iedere deelnemer stonden er nog 2 onderdelen op het programma. Het 
weer was fantastisch, een heerlijk zonnetje en een perfecte temperatuur. En last but 
not least: er was weer wat publiek bij deze wedstrijd. Genoeg ingrediënten voor mooie 
prestaties. 

Mini pupillen
De mini-pupillen startten met het verspringen en sprongen al meteen allemaal ruim 
over de 2 meter heen. Loek van Gils wist zelfs 2,58 meter ver te springen. Superknap! 
Vervolgens moesten onze jongste atleten snel door naar het Slingeren. En ook daar 
werd er spierballentaal gesproken. Lisa Kuijpers en Nena van Lierop wisten de fiets-
band zelfs naar 9 meter te slingeren. Wauw! Na deze laatste 2 onderdelen kon de eind-
stand over 6 onderdelen opgemaakt worden. De eindstand bij de meisjes mini-pupillen: 
1. Lisa Kuijpers, 2. Iris Bierings, 3. Nena van Lierop. Bij de jongens mini-pupillen: 1. 
Max Boumans, 2. Remi van de Valk, 3. Loek van Gils. Proficiat!

C-pupillen
Ook bij de C-pupillen stonden het verspringen en het slingeren op het programma. 
Marit Houben liet met een ijzersterke sprong zien dit onderdeel goed te beheersen. Ze 
sprong maar liefst naar 3,03m. Simon Bartels wist de verste sprong neer te zetten , 
hij sprong naar 3,26m. Wow! Vervolgens konden de C-pupillen hun kunsten vertonen 
bij het slingeren. Ook hier waren Marit en Simon ijzersterk, maar ook Loek van den 
Boomen wist de band naar een keurige 9,50m te slingeren. Keurige prestaties en dat 
leidde tot de volgende eindstand bij de meisjes pupillen C: 1. Marit Houben, 2. Beau 
van de Westerlo, 3. Janske Mennen. Bij de jongens pupillen C: 1. Simon Bartels, 2. 
Ties Joosten, 3. Loek van den Boomen. Wederom twee prachtige podiums!

Finale onderlinge competitie
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B-pupillen
Een ontzettend grote groep meisjes vertegenwoordigde de B-pupillen. Maar liefst ne-
gen atleetjes aan de start van de wedstrijd. Winnares bij het verspringen werd Jasmijn 
van Dinther die net 1cm verder sprong dan Puck Dirks, 2,93m om 2,92m. Spannend! 
Bij de jongens was het Bram Bouwmans het sterkst. Hij sprong naar een keurige 
afstand van 2,85. Petje af Bram! Het slingeren was bij de meisjes ook al zo spannend. 
Zowel Merel Maas als Evi den Engelsman kwamen tot een afstand van 11,50m. Twee 
winnaressen, super! Bij de jongens was Bram wederom de sterkste met een afstand 
van 13,50m, maar Mika Koetsier en Tim Gielen maakte het hem wel heel moeilijk door 
de fietsband naar 11 meter te slingeren. Fantastisch! De eindstand bij de meisjes pupil-
len B: 1. Merel Maas, 2. Jasmijn van Dinther, 3. Puck Dirks. Bij de jongens stond er ook 
een prachtig stel op het ereschavot: 1. Bram Boumans, 2. Mika Koetsier, 3. Tim Gielen. 
Goed gedaan allemaal!

A-pupillen
De A-pupillen mochten starten met het onderdeel vortex, de voorloper op het speer-
werpen. Meike Maas heeft een uitstekende worp in de armen en liet dat op deze mooie 
vrijdagavond zien. Ze wierp de vortex naar een prachtige afstand van 25,50m. Super! 
Loek Reinders had de meeste spierballen bij de jongens. Hij haalde een hele mooie 
afstand van 23,00m. Heel knap! Vervolgens mochten de A-pupillen de jongere garde af 
gaan wisselen bij het verspringen. En daar werd gevlogen. Wat een sprongen! Laura 
Verhallen sprong, of beter gezegd vloog, naar een afstand van 3,58m. Pitverdikkie, dat 
is een serieuze afstand! Bij de jongens wist Loek naar 3,30m te springen gevolgd door 
Bart Kuijpers met 2,96. Op naar de 3,00m grens Bart, je bent er bijna! De eindstand 
bij de meisjes A-pupillen: 1. Meike Maas, 2. Laura Verhallen, 3. Nienke den Engels-
man. Bij de jongens A-pupillen: 1. Loek Reinders, 2. Len Proenings, 3. Bas van Mierlo. 
Proficiat!

Simon, Ties en Loek
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De sfeer zat er goed in en dat was zeker ook te merken bij onze junioren. Veel 
lachende gezichten en ontspanning voorafgaand aan de strijd, altijd een mooi begin 
van een wedstrijd. 

Junioren D
De junioren D startten met het versprin-
gen. Serieus werden alle aanlopen 
uitgezet met voetjes en pasjes en werd 
een gekleurd pionnetje neergezet bij de 
start. Mooi om te zien hoe serieus de 
onderlinge competitie genomen wordt. 
Renske Mennen wist bij de meisjes het 
onderdeel op haar naam te schrijven 
met een afstand van 3,86, gevolgd door 
Eline Bartels met een mooie sprong over 
3,55m. Myka Kuijpers was de vliegende 
jongen in het gezelschap. Hij sprong 
naar 3,59m. Na het verspringen mochten 
de junioren richting het speerwerpen. 
Hilda Hoogers toonde haar spierballen 
en wierp de speer naar 15,39m. Bij de 
jongens wist Myka wederom de verste 
afstand te noteren met een worp van 22, 
91m. Daarachter maakten Jop Slaats en 
Dani Koetsier het spannend met wor-

pen van 15,89m en 15,07. Netjes! Het 
eindpodium bij de meisjes junioren D: 
1. Renske Mennen, 2. Kirsten van den 
Hurk, 3. Eline Bartels. Bij de jongens: 1. 
Myka Kuijpers, 2. Dani Koetsier, 3. Jop 
Slaats. Gefeliciteerd toppers!

Junioren C
Anne de Vries was oppermachtig bij het 
verspringen. Ze had een hele mooie 
sporng in de benen en zweefde naar 
4,10m. Prachtig! Het verspringen bij de 
jongens junioren C was een prooi voor 
Dirk Serrarens. Hij sprong naar 3,66m. 
Het laatste onderdeel van de meerkamp 
was ook bij de junioren C het speerwer-
pen. Anne was wederom de sterkste 
met een worp van 14,92m, maar Lieke 
Hoogers liet ook een keurige afstand van 
11,87 noteren. 

Len Proenings
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Ivar van den Hurk wist het Dirk moeilijk te maken bij het speerwerpen, maar moest het 
onderspit delven. Dirk wist met een afstand van 20,31m uiteindelijk Ivar te verslaan. 
Ivar noteerde een afstand van 16,49m. 

De laatste twee onderdelen resulteerden in het volgende podium bij de meisjes: 1. 
Anne de Vries, 2. Lieke Hoogers. 
Bij de jongens: 1. Ivar van den Hurk, 2. Dirk Serrarens, 3. Tjuri van Waaijenburg.

De eindstanden in de overige categorieën:
U18-V:  1  Jikke van Dijk,  2  Elke van Moorsel
U18-M:  1  Harm v d Berkmortel,  2  John Linders,  3  Vigo 
Strik
U20-V:  1  Pouke van Dijk,  2  Kiara van Haandel
U20-M:  1  Tom Honings,  2  Han Baselier
SEN-M:  1  Rik van der Steen, 2  Stan Zeegers,  3  
Robin Hammecher

En zo wordt de onderlinge competitie mooi afgesloten op een heerlijke nazomeravond 
op de Djump. 

Op naar de clubkampioenschappen op zondag 3 oktober!  

John Linders



Inmiddels kan ik na een hele fijne vakantieperiode in de zomermaanden, terug kijken 
op provincie 7(Noord-Holland), nummer 8 in (Friesland) en provincie 9 (Overijssel). 
Wat gaat dit avontuur toch snel! Ik zie er al tegen op wanneer mijn doel ten einde gaat 
komen in december. Wat zullen we dan weer voor leuks verzinnen?

Suggesties zijn altijd welkom haha! Uiteraard blijf ik van 
elke run genieten, over de loopverhalen nadenken en 
de tips gebruiken. Ook jullie als lezers, bedankt voor 
alle leuke reacties die ik heb mogen ontvangen over 
mijn doel van 2021.

In juli stond Noord-Holland op het programma, 
in de omgeving van Amsterdam liep ik met 
Romain. Hij liet mij de mooie natuurgebieden 
van de Amsterdamse waterleidingduinen zien. 
Hij is een 32 jarige man, afkomstig uit 
Frankrijk en voor de liefde naar NL 
gekomen. We liepen door het mooie 
natuurgebied van de Amsterdamse 
waterleidingduinen en hebben hier flink wat 
herten kunnen spotten. We hadden vooraf het tempo niet echt 
besproken, waardoor we dit onderweg nog even moesten on-
dervinden. Ook wel grappig natuurlijk, want wat ik altijd probeer 
tijdens dit doel, om een tempo aan te 
houden waarbij we sowieso kunnen klet-
sen onderweg. Wanneer dit niet meer zo 
fijn lukt, probeer ik wat rustiger te lopen 
want dat is natuurlijk wel het leukste van 
deze runs; dat we elkaar leren kennen en 
hiervoor de tijd nemen.

Wat ik van Romain mee neem is dat rustig trainen ook erg belangrijk is, icm drinken 
tijdens je duurlopen. Ik dronk voor het eerst water tijdens mijn halve marathon met hem 
en dat beviel dan ook direct goed. Het was een hele benauwde middag en er zaten wat 
heuvels in de route waardoor het erg fijn was om mijn vocht direct aan te vullen. Ook 
probeerde ik tussendoor een gelletje, dit om mijn lichaam vast te laten wennen hieraan 
voor mijn halve marathon in Eindhoven. Ik merkte qua energie nog niet echt verschil. 
Dit wilde ik dus graag herhalen als voorbereiding op de wedstrijd in Eindhoven.

In augustus wilde ik kijken of het mij ging lukken om op de Waddeneilanden te lopen 
met een runnersmaatje daar. Helaas is dit niet gelukt. Er wonen relatief weinig mensen 
op deze eilanden, ook zou er een wedstrijd zijn in het weekend wanneer ik ging lopen. 
Dit paste niet helemaal binnen mijn eisen van mijn doel waardoor ik heb besloten om 
verder te kijken in de provincie Friesland. Hier heb ik uiteindelijk kennis gemaakt met 
een hartstikke leuke, fitte vrouw: Larissa van 49 jaar oud. Larissa is naast fanatiek 

Kim Janssen Sport: 12 provincies in 2021
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hardloper, ook fan van wielrennen en 
krachttraining. Ze heeft haar eigen be-
drijf in de sport, ze werkt voor het merk 
Etixx en heeft diverse werkzaamheden; 
van marketing manager voor sport-
voeding en technische sportkleding tot 
sportinstructeur bij de gym. Haar halve 
marathon PR staat op 1:49 en haar 5K 
op 22:52. We hebben een fantastische 
route gelopen in de omgeving van 
Friesland. Deze route heeft ze mooi 
beschreven in de Leeuwarder courant 
(krantje van Leeuwarden)met een leuke 
foto van ons erbij. We zijn gestart bij het 
station van de stad, waar 1 van de 11 
fonteinen geplaatst werd ter gelegenheid 
van de Culture Hoofdstad. We zijn langs 
de loopbaan van AS Leonitas gerend, 
dat is de sportclub waar Sifan Hassan 
in 2009 haar indrukwekkende loopbaan 
startte. De laatste kilometers liepen we 
door de stad, waarbij we het standbeeld 

zagen van de beroemdste koe van NL ‘’Us 
Mem’’ en we hebben een blik geworpen op 
de Oldehove, de iconische scheve toren 
van Friesland. Wat was het genieten! On-
dertussen heb ik ook kunnen proeven van 
een producten van Etixx. O.a. een gelletje 
en soort snoepje van dit merk.  Hiervan 
voelde ik al gelijk wat meer energie opko-
men, deze ga ik ook gebruiken tijdens mijn 
halve marathon in Eindhoven.

Hierna stond alweer provincie 9 op het 
programma; Overijssel in september. Nor-
maal gesproken ga ik met mijn vriend, of 
ouders, of met mijn zus en haar vriend op 
pad maar dit keer waren zij druk met an-
dere activiteiten waardoor ik de trein pakte 
en mijn reis ging dit keer naar Zwolle. 
Jan was aan het begin van het jaar direct 
enthousiast over mijn doel, erg leuk. We 
volgde elkaar op social media. Hij loopt 
zowel 3kilometer wedstrijden als mara-
thons. Ik was benieuwd naar zijn loopver-
haal en wat nou zijn favoriete afstand was.
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Na onze ontmoeting was ik er snel achter. Jan is een man, die alle afstanden goed 
kan. Jan heeft hoog in de 33 minuten gelopen tijdens een NK. Hij wil eind oktober zijn 
PR verbreken. 2.43 heeft Jan staan op de marathon. Wat een tijd!! Daar rende ik dan, 
naast deze snelle Zwollenaar!

Wat leuk is aan Jan, hij is erg trots maar tegelijkertijd ook erg bescheiden over zijn 
tijden. Hij ziet in dat iedere runner zijn of haar best doet met welke afstand degene ook 
traint. Iedereen werkt er hard voor en dat is natuurlijk ook zo. Ook Zwolle was weer 
prachtig. We rende langs de IJssel, hebben mooie natuurgebieden gezien, veel spor-
tende mensen en we hadden onwijs mooi weer! Wat een geluk ook weer!

Jan gaf als advies 
om de laatste kms 
in een zware strijd 
zo klein mogelijk te 
maken. Dus denk 
aan een klein rondje 
en dan ben je er zo!

De avonturen, de 
duurloopjes en de 
gezelligheid vliegen 
voorbij. Wat gaat 
het toch snel, maar 
wat geniet ik er toch 
van! Ik ben onwijs 
blij dat ik dit doel ge-
steld heb afgelopen 
jaar. 

Samen lopen wij door.  Nu er door de corona maatregels weer meer mag, ben ik niet 
van plan om mijn doel aan te passen: ik blijf bewust 1 op 1 lopen met een runners-
maatje, zodat je elkaar goed leert kennen.

In het weekend van 7 augustus staat Friesland op het programma. Ik ben opzoek naar 
een loopmaatje op een van de Waddeneilanden. Het einde is alweer in zicht want zo 
heb ik de volgende provincies nog :
- oktober: Drenthe,
- november: Gelderland en in december; natuurlijk het laatste toetje: Noord-Brabant. 

Tussendoor loop ik op zondag 10 oktober ook nog een halve marathon tijdens de ma-
rathon van Eindhoven. Hier ga ik zien of mijn harde werken, veel trainen wordt beloond 
om mijn PR te verbeteren (1.29:53). Mocht jij ook meedoen, veel succes!

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  

Tiswa

21



22

Tiswa

Een wedstrijd. Hoe gaat dat ook weer.
Even terug naar 2019. In oktober van dat jaar zou ik na een goede voorbereiding de 
marathon van Gent gaan lopen. Eén week voor de wedstrijd kreeg ik een stevige ver-
koudheid te pakken welke iedere dag erger werd. Halverwege de week besloot ik om 
niet deel te nemen aan de wedstrijd. Ik ben wel met het LGD-gezelschap mee gegaan 
en heb de lopers aangemoedigd. Enkele weken later was ik voldoende hersteld en 
heb ik in november een halve marathon in Ell gelopen. Ik had het idee opgepakt om 
voorjaar 2020 de marathon als volgende grote uitdaging aan te gaan.

Padualoop 2021.  11 september 2021

Iedereen weet wat er in december 2019 
gebeurde. Het begin van een pandemie 
waarvan het einde nu twee jaar later in 
zicht lijkt te komen. 

Voor mij betekende dit geen voorjaars-
marathon 2020. Heel veel alleen trainen. 
Als afwisseling regelmatig fietsen en 
wandelen. Solo challenges afgelegd 
welke zijn georganiseerd door de vereni-
ging. Achillespees blessure. Revalideren. 
Geen wedstrijden in het vooruitzicht tot-
dat …. Jawel, afgelopen zomer kwamen 
er geluiden dat de kleine wedstrijden 
door zouden gaan. 

Zo ook de Padualoop op 11 september 
2021. Met de inschrijving heb ik gewacht 
tot de dag zelf. Stel je voor dat …..

Na ruim 20 maanden eindelijk weer een 
wedstrijd. Bij de inschrijving koos ik voor 
12 km wat inhield dat ik 4 rondes van 3 
km zou lopen. Met onregelmatig trainen, 
een rustige maand augustus en geen 
wedstrijdritme besloot ik om in duurloop-
tempo te starten. Met gebrek aan tempo-
duurhardheid was het lastig te bepalen 
wat een goede snelheid was. Ik had me 
voorgenomen om de tweede en derde 
ronde mijn snelheid licht op te voeren en 
de laatste ronde bekijken hoe het voelt 
en wat mijn mogelijkheden waren.

Met 50 deelnemers, waarvan in totaal 6 
LGD-‘ers, aan de start over de verschil-
lende wedstrijden (max 15 km) was er 
een matige opkomst. Het lijkt erop dat 
lopers nog voorzichtig zijn in het deelne-
men aan een wedstrijd. De versnelling bij 
het begin van de tweede ronde ging me 
goed af. Na ruim 5 km voelde ik aan mijn 
benen dat de spieren niet meer gewend 
waren om over een langere afstand in 
een vlot tempo te lopen. Geen spierpijn, 
geen verzuring, maar puur onwennig 
gevoel. In de derde ronde hield ik het 
tempo goed vol. Met het duurvermogen 
is niets mis mee constateerde ik. Bij 
het ingaan van de vierde ronde koos ik 
ervoor om niet te versnellen en eerst een 
gedeelte van deze ronde het tempo vast 
te houden. Met een goed gevoel versnel-
de ik in de laatste anderhalve kilometer. 
Zeer tevreden kwam ik over de finish 
en keek al weer uit naar de volgende 
wedstrijd.

De pandemie is nog niet ten einde. De 
vooruitzichten zijn vooralsnog goed en 
ik ben licht optimistisch. Sportief gezien 
hoop ik snel weer van tijd tot tijd deel te 
nemen aan een wedstrijd. En natuurlijk 
weer de uitdaging van een volgende 
marathon aan te gaan.

Riny Wismans 
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Op zaterdag 25 september vond de 35e Weezer 
Staffellauf plaats. Een sfeervolle en gezellige 
estafetteloop in teams van drie personen, waarbij 
elk teamlid een individuele ronde van 5 km af 
diende te leggen. 

Ook AV-LGD was hier met twee teams vertegen-
woordigd. Eén van de teams – bro’s before ho’s 
– wist zelfs een knappe 3e plaats bij de Männer 
1 te bemachtigen in een totaaltijd van 51 minuten 
en 53 secondes. Het andere team van AV-LGD 
werd 20e in de mixed categorie met een tijd van 
1 uur, 23 minuten en 33 secondes. 

Na afloop konden de deelnemers en meegereis-
de toeschouwers genieten van heerlijke Duitse 
‘kuchen’. 

Succes voor AV-LGD bij Weezer stafellauf!
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Dinsdag 21 september 2021 vond op de atletiekbaan onder nagenoeg perfect loopom-
standigheden een coopertest plaats. De bedoeling van een coopertest is dat je in totaal 
12 minuten loopt en die tijd probeert om een zo groot mogelijke afstand af te leggen. 
In totaal hebben 18 leden van AV-LGD deelgenomen. En niet onverdienstelijk! Wilco 
Goorts wist uiteindelijk de langste afstand af te leggen, namelijk 3.625 meter. 

In oktober willen we opnieuw in trainingsvorm een trainingswedstrijdje aanbieden. Dat 
kan mogelijk opnieuw een coopertest zijn of een 3.000 meter loop. 

Hieronder de uitslag van de coopertest van dinsdag 21 september 2021. 

 Uitslag Coopertest 21-09-2021

 Naam Afstand Snelheid
1 Wilco Goorts 3,625 18,13
2 Werner Gentle 3,510 17,55
3 Koen van Kessel 3,405 17,03
4 John Tielen 3,300 16,50
5 Jorg van Haandel 3,275 16,38
6 Cor van der Steijn 2,900 14,50
7 Gerard van der Steijn 2,790 13,95
8 Roland van den Bogaard 2,760 13,80
9 Fiona Jaberg 2,750 13,75
10 Myka Kuijpers 2,505 12,53
11 Riny Wismans 2,490 12,45
12 Tonny Kersten 2,480 12,40
13 Jos Zonnenberg 2,455 12,28
14 Susan Kuijpers 2,445 12,23
15 Anke van Hout 2,435 12,18
16 Amanda van der Windt 2,215 11,08
17 Jo van den Berkmortel 1,980 9,90
18 Trea Linders 1,940 9,70

Wat is een coopertest eigenlijk?

Een coopertest is een oefening waarbij de conditie van een deelnemer wordt gemeten. 
De bekendste vorm daarvan is die waarin een hardloper in 12 minuten een zo groot 
mogelijke afstand aflegt.

Uitslag Coopertest   dinsdag 21 september
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De test is in 1968 ontworpen door Kenneth Cooper, een arts bij de Amerikaanse 
luchtmacht die in de jaren 60 Amerikaanse ruimtevaarders begeleidde. Cooper liep in 
zijn jeugd zelf 4’18” op de mijl, maar na zijn medische studies kreeg hij last van hoge 
bloeddruk en overgewicht. Hij ontwierp voor zichzelf een oefenprogramma om dit over-

gewicht weg te werken en zijn conditie 
drastisch te verbeteren. De resultaten die 
hij dus zelf aan den lijve ondervond, pu-
bliceerde hij, en hij overtuigde bovendien 
de Amerikaanse legerleiding de test te 
gebruiken om het uithoudingsvermogen 
van de soldaten te bepalen.

Inmiddels is de coopertest in vrijwel 
de gehele sportwereld ingevoerd als 
handig en snel instrument om iemands 
basisconditie te bepalen: uit de afstand 
die iemand in 12 minuten loopt kan heel 
eenvoudig zijn/haar conditiepeil worden 
afgelezen. De test is daarom geliefd bij 
sportleraren op middelbare scholen en 
sportclubs, als conditiemeting. Als de test 
wordt afgelegd op een stationair appa-
raat zoals een loopband, hometrainer of 
crosstrainer en er wordt een cardiogram 

gemaakt dan ontstaat ook een beeld van 
de toestand van het hart. Bij een test op 
het veld kan als alternatief hiervoor ook 
een hartslagmeter worden omgedaan in 
combinatie met een polshorloge waarop 
de hartslag is te zien tijdens de test. Met 
behulp van een computer of een speciale 
app op een smartphone of tablet kan dan 
hiervan een beeld worden gemaakt van 
de hartslag.

Overigens ontwikkelde Cooper de test 
ook voor andere activiteiten, zoals fietsen 
en zwemmen. Hij heeft gekozen voor 12 
minuten omdat bij lichamelijke inspan-
ning na ongeveer die tijdsduur de hart-
slag niet verder stijgt en er een steady 
state ontstaat. Ook wilde hij per dag een 
zo groot mogelijk aantal betrouwbare 
tests uitvoeren.   

Deelnemers Coopertest 2021
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Zeventien wandelaars van AV-LGD vertrekken op maandag 6 september 2021 
richting Lierop, parkeren hun auto’s aan de voet van de basiliek, lopen vervol-
gens richting Strabrechtse heide; schuiven 15 km onder hun voeten door, lun-
chen in het bos, plassen in de mais, trekken over de hei en door de velden, doen 
plichtsgetrouw hun coolingdown oefeningen en keren huiswaarts.
Het jaarlijkse ‘uitstapje”: het is volbracht.  

Wandelen op locatie

Ja, en daar gaan we ….
Zes manlijke en elf vrouwelijke AV-
LGD’ers lopen onder leiding van Annie 
en John, vanaf de dorpsparkeerplaats in 
Lierop, richting hei. Het gaat via kruip-
door-sluip-door richting Oeijenbraak. 
Rugzakken, vol met proviand, koffie of 
fris, chocolademelk dan wel water en 
…..mobieltjes. Weliswaar zonder bundel 
(géén ontvangst): “want ik doe thuis alles 
met wifi!!”.

In het gebied van de oude nederzet-
tingen Oeijenbraak en Moorsel ligt Lux 
et Terra. In deze omgeving  zijn tal van 

archeologische vondsten gedaan, wat 
er op duidt dat deze streek reeds vroeg 
bewoond werd. Diverse grafheuvels zijn 
hier de stille getuigen van. In de jaren 70 
van de 20ste eeuw kiest beeldhouwer 
Lucien van der Eerden het oude bos- en 
akkergebied Oeijenbraak om zijn droom 
te verwezenlijken: een uitgebreid tem-
pelcomplex gewijd aan de zon. In veel 
prehistorische en oude beschavingen is 
de zon het middelpunt van aanbidding; 
de mensen zien de lichte schijf zijn weg 
banen over de hemel en ze interpreteren 
dit allemaal als een grote macht over al 
het leven op aarde.
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Vervolgens gaat het richting gehucht 
Moorsel. Bij bos café Het Pastoorke van 
Moorsel draait Annie heel stoer precies 
vóór het terras linksaf. Jammer, edoch…  
het is en blijft spannend: we lopen 
immers over de Onderduikersroute. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 
verschuilen zich tientallen onderduikers 
diep in de bossen bij Lierop in een goed 
verborgen kamp voor de Duitse bezetter. 
De initiatiefnemers hiervoor zijn Koos 
Stolk uit Den Haag en Wim Gebhard 
uit Gouda. Beiden hebben destijds veel 
bewondering voor het  verzetswerk en 

dat brengt hen ertoe ook in het verzet 
te gaan. Zij gaan naar Noord-Brabant 
om daar op het platteland een locatie 
te zoeken voor jonge mannen die willen 
ontkomen aan “Arbeitseinsatz” in Duits-
land. Ze komen in Lierop terecht. De 
plaatselijke jachtopziener Bussers ( “D’n 
Bus”) weet een ideale plek in de staats-
bossen waar, verscholen tussen dichte 
dennenbegroeiing en nabij een vennetje, 
het kamp ingericht werd. In de restanten 
van dit voormalige onderduikerskamp 
breekt de eerste pauze aan.

Op naar de Lieropsche heide, in de verte doemt zelfs de Strabrechtse heide op. Stevig 
doorstappen richting Beuven, met o.a. zijn vogelkijkhut.

De tocht gaat verder; we steken de Lieropsedijk (Lierop-Someren) over. Eerst lunchen.

We belanden in een heel ander decor: de Vlerkenroute. De wandeling gaat nu over 
deels goed begaanbare paden en deels via (nat) gras door een zeer gevarieerd land-
schap met akkers, weiden en broekbossen. 
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De route loopt langs de Kleine Aa, een zijtak van de Aa. In het beekdal van de Kleine 
Aa vinden we natte ’schrale’ graslandjes met opgaand elzenbroek. Elzenbroekbossen 
zijn bossen in de natte beekdalen die in principe elke winter onder water staan, veelal 
bestaande uit Elzen en Wilgen. Beide zijn uitstekend bestand tegen langdurige natte 
voeten. En dat merken we.

Door ruilverkaveling in de 50-er en 60-er jaren vindt een herindeling van grondpercelen 
plaats, waarbij belangen van natuur, grondwaterpeil, cultuur en landschap in het ge-
drang komen. Vandaag de dag wordt met deze belangen veel meer rekening gehou-
den. Er zijn initiatieven en natuurontwikkelingsprojecten om beken en waterlopen weer 
te laten meanderen, dus in hun oorspronkelijke slingerende staat terug te brengen. 
Daar zien we hier de voorbeelden van.

Terug naar Lierop. Voordat de dorpsgrenzen worden bereikt eerst de coolingdown, 
de bekende rek- en strekoefeningen. Vervolgens richting auto’s en dan hoppa naar 
Deurne, D’n Houtenhoek. Beheerder Rob staat klaar met koffie. Op het buitenterras 
aan de achterzijde vindt de echte coolingdown plaats: nakeuvelen! Voldaan gaat eenie-
der huiswaarts. 

Annie en John, veel dank voor de minutieuze voorbereiding van deze wandeltocht op 
locatie.

Cees Wouters, wandelaar
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Uitslagen

Pupillen / Jongens

Jongens Pupillen A vortex ver
Loek Reinders 23.00 3.30
Bart Kuijpers 14.00 2.96
Len Proenings 20.50 2.71
Bas van Mierlo 10.50 2.63

Jongens Pupillen B slingeren ver
Bram Boumans 13.00 2.85
Tim Gielen 11.00 2.43
Mika Koetsier 11.00 2.34
Jip Verbeek 10.50 2.68

Jongens Pupillen C slingeren ver
Simon Bartels 15.50 3.26
Loek van den Boomen 9.50 2.72
Ties Joosten 8.50 2.24
Nick Verbeek 8.50 2.16

Jongens Mini Pup.  slingeren ver
Max Boumans 7.50 2.42
Loek van Gils 7.00 2.58

Pupillen / Meisjes

Meisjes Pupillen A vortex ver
Laura Verhallen 21.00 3.58
Meike Maas 25.50 3.49
Benthe Coolen 13.00 2.86
Nienke Bartels 16.00 2.98
Vive Spierings 22.00 2.96
Nienke den Engelsman 23.00 3.39
Aafke Mennen 21.00 2.85
Lotte Teepen 11.50 2.68
Puck van de Valk 10.00 2.67
Roos Beenen 10.50 2.32
Veerle Mouris 12.50 2.78

Meisjes Pupillen B slingeren ver
Puck Dirks 9.00 2.92
Jasmijn van Dinther 10.00 2.93
Merel Maas 11.50 2.68
Evi den Engelsman 11.50 2.43
Julia van Duijnhoven 9.50 2.62
Marloes Hoogers 6.50 2.41
Emma van Gog 8.00 1.92
Tess Kramps 5.00 1.81
Beau Althuizen 3.50 2.43

Meisjes Pupillen C slingeren ver
Marit Houben 13.50 3.03
Beau v/d Westerlo 6.50 2.68
Janske Mennen 6.50 2.60

Meisjes Mini Pupillen  slingeren ver
Lisa Kuijpers 9.00 2.30
Nena van Lierop 9.00 2.02
Julia Verbeek 3.50 2.06

Junioren / Jongens

Jongens Junioren U20 speer hoog
Tom Honings 27.39 1.55

Jongens Junioren U18 speer hoog
John Linders 21.11 1.45

Jongens Junioren C speer ver
Dirk Serrarens 20.31 3.66
Ivar van den Hurk 16.49 3.57

Jongens Junioren D speer ver
Myka Kuijpers 22.91 3.59
Jop Slaats 15.89 3.37
Dani Koetsier 15.07 3.13

3e wedstrijd van de Onderlinge Competitie 2021 
  17 september
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Junioren / Meisjes

Meisjes Junioren U20 speer hoog
Pouke van Dijk 21.84 1.25

Meisjes Junioren U18 speer hoog
Jikke van Dijk 20.38 1.05

Meisjes Junioren C speer ver
Anne de Vries 14.92 4.10
Lieke Hoogers 11.87 3.12

Meisjes Junioren D speer ver
Renske Mennen 14.90 3.86
Hilda Hoogers 15.39 3.47
Eline Bartels 11.98 3.55
Kirsten van den Hurk 11.50 3.30
Luna Jacobs 6.33 2.87
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Atletiek Meeting Lommel (B),  26 september 

Mannen Masters 60+
200m
1  René Arts 30.29
600m
2  René Arts 1.57.66

Baanwedstrijd Circuit 14, Veldhoven (GVAC)  14 september

Mannen Senioren 5000m
5  Rik van der Steen 16.38.78

Mannen  U 20 400m
1  Tom Honings 54.53

Meisjes Junioren C 1500m
1  Kirsten van den Hurk 5.20.46

Halve Marathon Cranendonck , (Soerendonk)  19 september

Vrouwen 45+
3  Fiona Jaberg 1.44.21

NK Junioren U18 en U20, Amersfoort (Altis)  10/11/12 september

Mannen U 18
100m
9  Harm van den Berkmortel 11.64 (halve finale) 11.72 (series)
110m Horden
11  Harm van den Berkmortel 15.27 (series) 

Mannen U 20
Hoogspringen
5  Han Baselier 1.89 

Vrouwen U 20
400m
16  Pouke van Dijk 1.05.64 (series) 
400m Horden
5  Pouke van Dijk 1.10.01 (finale) 1.10.29 (series)  
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NK Masters, Hengelo (Marathon Pim Mulier)  19 september

400m Mannan 60+
4  René Arts 1.08.39

NSK Teams, Eindhoven  (ESAV Asterix)  18 september

Senioren Mannen

400m Horden
6  Han Baselier (U 20) (WAV Tartelos) 1.01.12

Verspringen
8  Han Baselier (U 20) (WAV Tartelos) 5.62

4 x 400m
1  Team Wageningen  44.95
  (3e loper Han Baselier)

Brabants Kampioenschap voor Junioren C en D, Rijen  
4 sept.

Meisjes Junioren D

60m
17  Renske Mennen 9.38 (halve finale) 9.41 (series)
1000m
2  Kirsten van den Hurk  3.19.36 (zilver) 
7  Renske Mennen 3.49.34 
60m Horden
17  Kirsten van den Hurk 13.22 
Verspringen
15  Renske Mennen 3.82 

Jongens Junioren C

1500m
8  Ivar van den Hurk 5.42.70 
Speerwerpen
13  Ivar van den Hurk 17.03 
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Padualoop (GAC Gemert), Boekel  11 september 2021

Jeugdloop 1.5 km  meisjes -12
4  Vive Spierings 7.38

Trimloop 3 km  - mannen
3  Sven van den Hurk 12.12
4  Ivar van den Hurk 12.20

Trimloop 3 km  - vrouwen
1  Kirsten van den Hurk 12.11
2  Andrea van den Hurk 14.24

Trimloop 12 km  - mannen
1  Riny Wismans 1.06.23

Trimloop 15 km  - mannen
3  Willy Kanters 1.05.00  
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Open Zuid Nederlandse Kampioenschappen, 
Best (AV Generaal Michaëlis)   29 augustus 2021

Mannen U 18 (Junioren B)
100m
2  Harm van den Berkmortel 11.96 (finale) 12.08 (series)

110m Horden (91 cm)
1  Harm van den Berkmortel 15.60

Mannen Senioren
400m
10  René Arts (Masters 60+) 1.07.87

1500m
4  Stan Zeegers 4.18.32

Hoogspringen
3  Han Baselier (Mannen U 20/Junioren A) 1.90

Vrouwen Senioren
800m
3  Pouke van Dijk (Vrouwen U 20/Junioren A) 2.28.14

400m Horden (76 cm)
5  Pouke van Dijk (Vrouwen U 20/Junioren A) 1.12.41

Padualoop  11 september 2021

12 km heren
1  Riny Wismans   1:06:23

Wageningen Track Meeting 2,   24 september 2021

Mannen Senioren
1500m
4  Rik van der Steen 4.09.98

Mannen  U 20
Hoogspringen
1  Han Baselier 1.85
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Utrecht Track Meeting,  3 september 2021

Mannen Senioren
3000m
Stan Zeegers 9.09.79

Staffellauf TSV Weeze (D),  25 september 2021

3 x 5 km 

Männer 1
3  Team LGD Wesley Vogels 51.53
    Stijn van Kessel 
    Mark van Kessel 

Categorie Mixed
20  Team LGD Jim Verburg 1.23.33
    Trea Linders 
    John Linders    
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JEUGDKAMP 2021



zoekt
jou!

Solliciteer:
hoppenbrouwers techn iek .n l




