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9 april
17 april
4 mei

en

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen : skiën, hardlopen,
langlaufen en Nordic Walking; in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg
met aansluitend de mogelijkheid om gezellig samen te komen in de kantine

>>

dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg
conditietraining o.l.v. Betty Heinen en
Nordic Walking o.l.v. Jacques Mulders en Marcel van de Ven
met aansluitend de mogelijkheid om gezellig samen te komen in de kantine

>>

zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. conditietraining en wandelen in de omgeving
van Kanne, bijeenkomst aan het Statieplein
met aansluitend voor de liefhebbers koffie of een drankje bij “In Kanne en Kruike”

13.30 u.
20.00 u. kerk, Keer
09.30 u. – 11.00 u.
20.00 u.
13.30 u.

langlaufreis Dobbiaco
Varia-middag
vollemaanswandeling
Paaszondag: training in Kanne vervalt
conditietraining en wandelen in Kanne
bestuursvergadering
Varia-middag

De deelnemers aan de middagwandeling
op 11 december klaar voor de start.

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.

M.S.C.
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Voorwoord
Een droom kwam uit: hoge bergen met hoge bergen sneeuw!
En dat in het vooruitzicht van ons M.S.C.-langlaufreis die over enkele dagen start.
Een heerlijk gegeven voor alle 20 deelnemers. En natuurlijk ook voor de M.S.C.leden die al op hun favoriete skistek zijn aangekomen of vol verwachting uitzien
naar hun aanstaande skivakantie.
Met plezier kunnen we terugkijken op de start van 2012, waarbij veertig leden tijdens
de Nieuwjaarsborrel elkaar in een geanimeerde sfeer hun beste wensen uitwisselden.

Dobbiaco !

Het is fijn dat onze sociale activiteiten zo goed bezocht worden, maar vooral dat ook de trainers kunnen rekenen op
hun trouwe aanhang. Wordt het ’s woensdags soms wat stiller, dan is er weer meer belangstelling voor de conditietraining en de Nordic Walking op dinsdag. Hopelijk groeit toch ook snel de deelname aan onze woensdagavondtrainingen nu de dagen weer gaan lengen.
Veel leesplezier gewenst bij de terugblikken op onze recente clubactiviteiten – met dank aan de samenstellers van
de verslagen - en tot ziens bij de vele plannen die weer op deelname van alle M.S.C.-leden wachten!

In het kader van de training door Gerrit Jan voor de beklimming van l’Alpe d’Huez
heeft Manon Vaessen zich aangemeld. Wij hopen dat zowel de trainingen als het
bereiken van hun “hoge” doel voor veel sportief plezier zullen zorgen en dat Manon
zich prima thuis zal voelen in onze club.

Ledenmutaties:

Ook mogen we Peter Hofman en Harry Geelen als nieuwe leden welkom heten.
We wensen hen een fijne en sportieve tijd toe bij M.S.C.
Lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de Maastrichtse Ski Club wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen aan het einde van een verenigingsjaar d.m.v.
een schriftelijke kennisgeving die vóór 1 juli in het bezit van de secretaris moet zijn.
Alle details omtrent het lidmaatschap van M.S.C. zijn gepubliceerd op de website
(www.maastrichtseskiclub.nl) onder het hoofdje “lidmaatschap”.

Lief en leed
Opnieuw staan we even stil bij onze leden die hard en langdurig moeten knokken voor hun gezondheid,
maar de moed niet laten zakken. We hebben daarvoor alle bewondering en wensen hen kracht naar kruis.
De perikelen van problematische kniegewrichten zijn jammer genoeg aan diverse leden niet vreemd. Het is
vooral een hard gelag als je daardoor je favoriete sport moet opgeven of als een operatie niet het verwachte
resultaat oplevert. Maar het betreft hier ook diehards die positief de draad (of een andere draad) weer
oppakken. Chapeau!
Voor het “lief” van deze rubriek
zorgen dit keer Gerrie en Arie Boersma:
proficiat met jullie vijfde kleinkind Bob.
Volgens Gerrie verslaat hij alle groeiprognoses en zijn de
medewerkers van het “consternatiebureau” vol lof !
M.S.C.
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Langlaufvakantie februari 2012.
Over enige dagen gaan 20 leden van de Maastrichtse Ski
Club naar Dobiacco voor hun jaarlijkse wintersportweek.
De laatste voorbereidingen
worden getroffen om goed
in het materiaal te zitten.
Hotel Urthaler Dobbiaco
Wie ijverig deel genomen heeft aan de skigymnastiek is er dan ook helemaal
klaar voor.
Sneeuw is er genoeg.
Hopelijk hebben we een voorspoedige reis heen en terug.
Paul en Frans.

Dobbiaco

Tijdens hun vakantie in Fastenau in januari jl. kwamen
Joke en Nico Craft ook terecht bij onze oude vriend
Hans Gassner in Hintersee.
Hans kan niet wachten al zijn oude tourmaten weer
eens te begroeten. Hij hoopt dat een van onze clubreizen ons naar Hintersee zal voeren en beloofde:
Ik organiseer alles voor jullie: skiën, snowboarden,
Langlaufen en/of wandelen. We zullen samen een
geweldige tijd hebben!
17 januari 2012 : Hans Gassner brengt zijn
M.S.C. –vrienden spontaan een serenade!

Alle M.S.C.-leden van de tourentochten
noemde Hans met naam en toenaam. Zij
hebben echt een grote plaats in zijn hart
en hij laat hen allen hartelijk groeten!

M.S.C.
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Variamiddag , 2 maart 2012 We gaan een kijkje nemen tijdens de verbouwing van het Spaans Gouvernement!
De voormalige kanunnikenwoning “Het Spaans Gouvernement” staat weer in de steigers. De ingrijpende verbouwing
van dit rijksmonument, waar de hertogen van Brabant verbleven (daarom vroeger ook wel “Brabants Gouvernement”
genoemd) en waar Keizer Karel V (op de sjummel vaan Sjang vaan Lijf – zoals in Maastricht gezongen werd)
diverse keren te gast was tussen 1519 en 1550, waar de Hertog van Alva in 1580 de vogelvrijverklaring van Willem
de Zwijger ondertekende, is één brok historie.
Maar we gaan nu (nog) niet naar de kunstcollecties kijken. Dat kan pas vanaf medio maart. Nu hebben we de
gelegenheid om een kijkje achter de schermen van de ingrijpende verbouwing te nemen. Gedurende een uur zal
een gids ons rondleiden door de bouwplaats, die aan het “Museum aan het Vrijthof” straks drie keer zoveel ruimte
zal bieden dank zij de toevoeging van het pand Papenstraat 2 en de overkoepeling van de tussenliggende cour.

Anno 2010

Anno 2012

Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen, die zich kunnen aanmelden bij:



Betty Heinen:
Kiky van de Ven:

043 36 38 160 of e-mail: betty.heinen@hetnet.nl
00 32 89 72 14 19 of 06 42 46 29 46, of e-mail: marcel.vandeven@euphonynet.be

Aanmelding sluit maandag, 20 februari a.s. Per lid kan één introducé worden meegenomen.
Geef daarbij ook even aan of je naar de Mergelweg komt of naar het Vrijthof gaat.
Eigen bijdrage voor leden en introducés: € 5,- p.p.
Deze kun je bij aankomst vrijdagmiddag aan Kiky van de Ven geven.
Omdat het moeilijk is een parkeerplaats te vinden in het centrum komen we bij elkaar op de parkeerplaats bij
Sportpark Jekerdal, vanwaar we stipt om 13.15 u. te voet naar het centrum gaan . Wil je rechtstreeks naar Vrijthof
18 gaan, dan wordt je daar verwacht om uiterlijk 13.55 u. De rondleiding start om 14.00 u.
Mochten er meer dan 15 aanmeldingen binnen zijn op 20 februari dan krijgen de “boventallige” deelnemers bericht
of er wel/geen manier is om voor hen toch een rondleiding te bezorgen.

Ook de M.S.C.-convocatie is een van de “bindmiddelen” van onze
club, het blad vóór en ván ons allemaal.
Lever een eigen bijdrage aan de volgende editie en stuur je
tekst, idee, suggestie, commentaar etc. vóór 15 april naar
info@maastrichtseskiclub.nl of van.duurling@zonnet.nl of naar
het clubsecretariaat: Witmakersstraat 12A, 6211 JB Maastricht.
Alvast bedankt!
M.S.C.
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Variamiddag, vrijdag 4 november.

Excursie naar het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Verslag van Guus Queisen.
Het is een schitterend mooie herfstdag deze vrijdag 4
november. De zonnige terrassen zitten vol met toeristen.
Tegelijkertijd hangen de groene guirlandes al in de
winkelstraten te wachten op de komende kersttijd.
Mooier contrast is er niet tussen een zonnige herfst en een
naderende winter.
Maar voor de M.S.C.-ers nu nog geen terrasje. Het maximale aantal van 20
personen, meer kunnen er niet mee, heeft zich verzameld voor het Rijksarchief.
Binnen worden we opgewacht door Mevrouw van Wanrooy.
Mevrouw van Wanrooy blijkt een
uitstekende gids te zijn, die ons
ruim twee en een half uur een boeiende rondleiding geeft in wat eens
het oude minderbroedersklooster was en nu het rijksarchief is. Eerst
worden we rondgeleid in de minderbroederskerk, nu de studiezaal van
het rijksarchief.
De minderbroederskerk is het enige
overblijfsel van het vroegere
minderbroedersklooster, dat in Maastricht
al in 1305 werd gebouwd, het derde
minderbroedersklooster in de
Nederlanden na Leuven en Den Bosch en slechts enkele jaren (!) na het overlijden in
Italië van Franciscus van Assisi, de stichter van de bedelorde van de
minderbroeders/franciscanen.
Mevrouw van Wanrooy geeft uitleg over talloze details van de bouwhistorie en de
restauratie van het klooster.Zij wijst ons ook op het zeer hoge beglaasde koor in de
kerk dat hoger moest zijn dan dat van de concurrenten, de Domincanen, die in
diezelfde periode het Dominicanerklooster – nu de boekhandel Selexyz – bouwden.
Het rijks- en provinciaal archief is vooral interessant voor diegenen
onder ons die geïnteresseerd zijn in genealogisch onderzoek en op
zoek zijn naar de gegevens van hun voorouders. De burgerlijkse
stand vanaf 1794 en de kerkregisters, doopaktes, trouwaktes van
daarvoor uit alle Limburgse parochies vanaf ongeveer 1500/1600
zijn in het archief aanwezig, nu opgeslagen op microfiches, maar zo
zegt Mevrouw van Wanrooy, je kunt tegenwoordig ook het internet
opgaan waar de Mormonen alle bekende kerkelijke registers uit de
hele wereld (!) op internet hebben gezet (!!).
Interessant zijn natuurlijk
ook de gegevens van de
keuringen voor militaire dienstplicht en het gegeven dat tot voor slechts 50
jaar geleden aktes niet door vrouwen getekend mochten worden omdat zij
dan niet rechtsgeldig waren!!
De vele details zijn teveel om op te noemen, maar natuurlijk slaan wij de
zijkapel niet over waar eens het beeld van de Sterre der Zee stond alvorens
het naar de O.L.Vrouwe-basiliek verhuisde.

M.S.C.
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Ook kwam de geschiedenis van het verraad van de overste van het klooster, Pater Vink, aan de orde, waarna de
minderbroeders gedwongen werden Maastricht te verlaten en de kerk en het klooster, totdat zij rijksarchief werden,
gebruikt werden als arsenaal/wapenopslagplaats en kazerne.
Na de rondleiding in de minderbroederskerk worden we rondgeleid in het
nieuw gebouwde rijksarchief, feitelijk een betonnen bunker van drie
verdiepingen, die 72 km archief herbergt en die vooral waterdicht moest
zijn vanwege de naaste
buurman: het riviertje de
Jeker.

Om half vijf staan wij weer buiten, een hoop informatie rijker. De
meesten onder ons zijn toe aan een pilsje of een kopje koffie,
maar ik moet spijtig genoeg afscheid nemen en spoed mij naar
een volgende afspraak.
Betty en Gerrie, mede namens alle deelnemers: bedankt!

Quus Queisen

Ons jaarlijkse etentje bij “DE BONNEFOOI” vond plaats op
donderdag, 19 januari. Met 24 leden en 7 introducés waren
we rond half zes present bij het mooie restaurant van het
Sint Maartenscollege.
Zoals gebruikelijk werden we verwelkomd door onze jeugdige gastvrouwen en gastheren, die onze mantels aannamen en ons naar de mooi gedekte tafels begeleidden. Twee langgerekte tafels stonden uitnodigend op ons te
wachten. Onder het aperitief kwamen de obers-in-spé aan elke gast persoonlijk het menu uitleggen, weliswaar
nog met behulp van een spiekbriefje, maar ze kweten zich keurig van hun taak.
Het menu voor deze avond was:
~
~
~
~

aardappelsalade met gerookte paling (french dressing) ~
spinazieroomsoep met gorgonzola en rivierkreeftjes
~
varkensrollade met champignonsaus en gefrituurde aardappel ~
sinaasappelbavarois ~

Dat liet iedereen zich goed smaken en ook de witte en rode wijn uit Toscane kreeg heel wat complimentjes.
Het werd een geanimeerd etentje waarbij het geroezemoes van de veel gespreksflarden door de ruimte zoemde.
Het was het vierde M.S.C.-etentje bij “de Bonnefooi” en ook nu was het weer een ongedwongen en gezellige
happening. Een geslaagde avond met tevreden deelnemers.

M.S.C.

Convocatie februari, maart en april 2012

Pagina 6

Verslag van Gerrit Jan van Lonkhuyzen

6 november 2011

Enci-bergloop!
De ‘Enci’ is één van de klassiekers in de hardloopwereld van Maastricht en omstreken.
Drie keer tegen de ‘haarspeldenkant’ omhoog rennen en dan ben je er wel.
Parcours wisselt ongeveer jaarlijks en was dit jaar 8 kilometer lang.
Hoewel het grijs en mistig was, voelde het met 11 graden niet koud aan. Maar daar kwamen de meeste lopers pas
te laat achter: die waren te warm gekleed. Hier en daar werd zelfs al een, volkomen overbodige, ijsmuts
gesignaleerd.

In het trainingsschema wordt door de lopers van M.S.C. naar deze
wedstrijd zorgvuldig toegewerkt. Na de zomer eerst aan de basisconditie
werken en daarna kracht en snelheid. Alle aanwezigen waren dan ook
goed voorbereid…
Het zit ‘m dit keer in het woordje 'alle'. Want er deden namens MS..C
welgeteld twee deelnemers mee: Rob Heynderickx en Gerrit Jan van
Lonkhuyzen.
Een aantal andere leden van de loopgroep liep een wedstrijd wat verder
weg: de Berenloop op Terschelling. Dus de voorbereiding was niet voor
niets.

Voor Rob was het zijn eerste wedstrijd nadat hij is
toegetreden tot de hardlopers van M.S.C. Hij liep
de drie rondjes in een mooi constant tempo,
goed opgebouwd en uitgelopen dus.
Voor Gerrit Jan was het de laatste voorbereiding van de Quatre Cimes de Herve, de wedstrijd die een week later
gehouden gaat worden.
Gerrit Jan van Lonkhuyzen
Rob Heynderickx

M.S.C.

41:28
46:47
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Wedstrijdverslag Berenloop 2011

Verslag van Thea van Asselt en foto’s van Ingrid Posthuma

Harlingen, zaterdagochtend 5 november 2011.
Uitgezwaaid door de wezel aan de kade varen we de Waddenzee op aan boord
van de Aagtje. Onder de 17 opvarenden, afkomstig uit diverse windstreken, zijn
ook 4 M.S.C.-leden (Mirjam, Annette, Ingrid -door blessure tijdelijk uit de
roulatie- en Thea). Doel van de reis is de Berenloop de volgende dag op
Terschelling.
We varen voor de wind, maar het waait nauwelijks, dus het is al
bijna donker als we in de haven van West-Terschelling aanleggen,
onder het schijnsel van de Brandaris. Dan moet er gegeten worden.
Sommige mensen hebben het boodschappenlijstje niet goed
gelezen, dus er is genoeg pasta maar weinig wijn, hetgeen door
Ingrid adequaat opgelost wordt (iets met een smokkelboot) en zo
wordt het een gezellige en voedzame avond. De meeste mensen
zoeken toch al netjes op tijd hun stapelbedjes op om de volgende
ochtend weer fris aan de start te kunnen staan.

De start van de halve marathon is om 12 uur.
Het weer is goed, een beetje grijs maar zeker
niet koud. Het eerste stuk voert voornamelijk
door dorpjes en tussen de weilanden. Er staat veel
publiek, altijd leuk. Na een goede 11 kilometer
gaan we het strand op voor 3 kilometer.

Daarna volgt nog een flink eind door het bos, en als laatste een rondje om
de vuurtoren. Alle lopers uit onze groep halen gezond en wel de
eindstreep, en na een douche zijn we nog op tijd om de deelnemers aan
de marathon te zien finishen. Daarna is het tijd voor ontspanning in
paviljoen de Walvis.

Wederom, en logisch, gaan alle lopers en supporters vroeg naar
bed. Alle? Nee, sommige mensen maken het ondanks die
kilometers in de benen heel, heel laat. Dat kan dus harder
volgend jaar!
Eindtijden:
Annette Voskuilen 1.57.37
Mirjam Weemhoff 1.57.38
Thea van Asselt 1.48.13

M.S.C.
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Skitraining in Snowworld

-

23 november 2011

V.l.n.r. Betty Heinen, Guus Beaujean, Marian van Lier, Ton Martin, Jo Hos, Jan van Lier,
Gerrie Boersma, Rob Heijnderickx, Mieke Stax, Elly van den Essen, Ine Hofman, Kiky v.d.Ven,
Marcel v.d.Ven, Marjo Schmitz, Leo Schmitz, Gerda van der Pol, Geert-Jan Dinant en Harry Geelen
Op woensdag, 23 november, zijn we met een grote groep skiërs naar Snowworld in Landgraaf geweest (getuige de
groepsfoto). Iedereen heeft er veel plezier aan beleefd om weer op de lange latten te staan.In het begin soms wat
huiverig: lukt het nog allemaal? zeker met een nieuwe knie?
Enkelen hebben de hut in het midden van de piste uitgeprobeerd, maar er was veel herrie daar binnen.
Na afloopg hebben we gezellig bij onze drie toeschouwers nog een glaasje gedronken en zijn we – gelukkig dit maal
zonder kleerscheuren - weer huiswaarts gekeerd.
Betty Heinen

M.S.C.
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2012 regio
loopwedstrijden
25 maart

13:00

Venloop

10-21,1km

Venlo

1 april

11:00

Parelloop

5-10km

Brunssum

15 april

11:00

Rotterdam Marathon

5-10-42,2km

Rotterdam

22 april

14:00

Treechloop

11,3km

Maastricht

12 mei

17:00

Geuldalloop

10,7km

Berg en Terblijt

13 mei

9:00

Maas Marathon

21,1-42,2km

Visé (B)

20 mei

10:00

Heideloop

3-5-8-16,1km

Landgraaf

10-juni

11:00

Maastrichts Mooiste

5-10-15km

Maastricht

24 juni

8:00

Vaals-Venlo

100 Km

Vaals

24 juni

15:00

Bilzen Run

21

Bilzen (B

1 juli

11:00

Bemels beste

5 / 15

Bemelen

19 augustus

11:00

Haarderluip

5-okt

Borgharen

???

???

Champignonloop

1km-5,5-13,4km

Val-Meer (B)

9 september

???

Mergelland Marathon

5-10-26-42km

Meerssen

30 september

11:00

Sint-Pietersbergloop

10-21,2km

Maastricht

4 november

11:00

ENCI bergloop

10,5

Maastricht

7 november

12:00

21,1-42,2km

Terschelling

11 november

11:00

www.berenloopterschelling.nl
Les 4 Cimes de Herve

33,3

Battice (B)

16 december

14:00

Mescherbergloop

15

Eijsden (NL)

Startgeld wordt door M.S.C. betaald
N.B.: je kunt de blauwe links gebruiken om naar de organisaties van de loopwedstrijden te surfen.

Vollemaanswandeling

Vrijdag, 6 april

Martin Butink verwacht ons voor een wandeling van 2 – 2,5 uur om 20.00 u. aan de
Kerk in Keer. Goed schoeisel mag natuurlijk niet ontbreken. En wat het weer betreft:
Martin ziet voorlopig geen wolkje aan de lucht. Zouden we dit jaar dan eindelijk eens
volop kunnen genieten van een stralende volle maan. Kom het mee ontdekken!

M.S.C.
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Voor de jaarlijkse verrassingswandeling
hadden 34 deelnemers ingetekend.
Ondanks de negatieve weersvoorspellingen
bleek het zalig wandelweer. Na een lichte
nachtvorst was het ’s ochtends eerst een
beetje grijs, maar daarna brak zelfs het
zonnetje door.
Ook in dit winterseizoen waren de routes
prachtig en vol afwisseling: bos, hei en
hoogveen.
Kiky van de Ven toverde uit haar rugzak grote
kannen met hete chocolademelk en wafels.
Dat ging erin als koek!
Na de wandelingen was er een etentje in
brasserie “de Roeler” in Zutendaal, waar
geanimeerd werd nagekaart.

Dank aan Harrie en Martin voor al hun goede zorgen bij
de voorbereidingen en vandaag op deze mooie routes!

M.S.C.
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Verslag en foto’s van
Gerrit Jan van Lonkhuyzen

Op zondag 11 december vertrokken de lopers in Mariadorp (Eijsden) voor de Mescher Bergloop. De beroemde
(of beruchte) afsluiting van het seizoen. De trainer liep dit keer niet mee. Met nog altijd vermoeide benen
van de 4 Cimes de Herve stond hij dit keer aan de kant en maakte foto’s van beperkte kwaliteit met een
telefoontoestel. Maar de foto’s tonen onmiskenbaar het karakter wat je nodig hebt om deze wedstrijd te
lopen. Klimmen, dalen, gure wind, klimmen, dalen, modder, klimmen en na 11 kilometer: DE TRAP.

Vanaf de zijkant zie je de wedstrijd anders. Zo zie je dat de eerste 10 deelnemers de trap nog oprennen
maar dat daarna iedereen zo verstandig is om gewoon te gaan lopen. En dan nog ben je moe als je
bovenkomt. En zo zie je ook dat de eerste lopers de rust in het bos verstoren en de reetjes het bos uitjagen.
En dan zie je pas wie er echt hard en ook nog sierlijk kunnen lopen….
Je hoort twee vrouwen aan de kant van de weg zeggen: “het zijn wel oude mannen die meedoen”. En als je
dan zegt dat ze dat maar niet te hard moeten zeggen, dan zeggen ze: “nee, dat bedoelen we juist heel goed,
we hebben grote bewondering voor die mannen”. Als ze dat hadden geweten, dan had dat toch meteen een
stuk gemakkelijker gelopen, lijkt me.

De uitslagen van de deelnemende lopers:

Gerard Hermkes:
Rob Heynderickx:
Thea van Asselt:
Jo Hos:

bruto:
1.33,12
1.33,06
1.23,42
1.23,20

netto:
1.32,30
1.32,24
1.23,19
1.23,04

M.S.C.
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M.S,C, Nieuwjaarsborrel

M.S.C.

– 4 januari 2009 -
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