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Agenda:
vrijdag
4 mei
zondag
27 mei
maandag
28 mei
vrijdag
1 juni
dinsdag
5 juni
za - zo
9-10 juni
zaterdag
30 juni
zondag
15 juli
dinsdag
24 juli
vrijdag 10 augustus
zondag 19 augustus
en

13.30 u.
Pinksterzondag
Pinkstermaandag
13.30 u
20.00 u.

20.00 u.
20.00 u.

Variamiddag
training vervalt in Kanne
training vanaf Jekerdal i.p.v. Kanne
Variamiddag
bestuursvergadering
wandelweekend Winterspelt
trainers-bestuurdag
fietsdag
bestuursvergadering
Alg. Ledenvergadering
seizoensopening

>>

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”

De eerste Variamiddag van 2012
was een boeiende kennismaking met
het vernieuwde Museum aan het Vrijthof.

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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De natuur is na een rustperiode van een half jaar weer in staat om ons een mooi voorjaar voor te schotelen
met alles erop en eraan.
Maar bij de realisering van ons multifunctionele sportpark Jekerdal is dit niet zo gewoon, want na vijf jaar
wikken en wegen blijft er van de oorspronkelijke plannen maar weinig over. Maar er verandert nu wel iets!
Het eerst wat wij er van meekrijgen is dat Marjo en Pierre op woensdag 30 mei afscheid van ons gaan
nemen, omdat kantine Biesland dan gaat sluiten. We zullen de goede zorg van Marjo en haar dames zeker
in de toekomst gaan missen en zullen op deze laatste woensdagavond dan ook zeker een traantje laten.
De verdere realisering van het sportpark ziet u in een verslag van de Sportservice Maastricht op pagina 6.
Maar of alles zo mooi voor elkaar komt als in de natuur betwijfel ik toch wel.
Dus laten wij volop genieten van de mooie natuur en de activiteiten van M.S.C. en tegelijk onze conditie op
peil brengen/houden zodat we hier zelf het meeste profijt van hebben.

Regionale loopwedstrijden 2012

12 mei

17:00

13 mei

9:00

20 mei

Geuldalloop

10,7km

Berg en Terblijt

Maas Marathon

21,1-42,2km

Visé (B)

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.: Gebruik de blauwe links om naar de
organisaties van de loopwedstrijden te surfen.
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Variamiddag 2 maart 2012
Museum a/h Vrijthof
Verslag: Willy Fey
Veel M.S.C.-ers hadden gehoor gegeven aan de
oproep van de Variacommissie het binnenkort te
openen Museum a/h Vrijthof te gaan bezoeken.
En al wachtend voor het gebouw kwam direct
het commentaar al los: wat vind je van die
raampartijen, en de poort, heb je die gezien, en,
en …….Maar ja “Mestreechs gevreigel” hoort er nu eenmaal bij.
Maar al snel verstomde het commentaar toen we eenmaal binnengeleid werden op de binnenplaats, de cour
met een revolutionaire, ingenieuze, lichtdoorlatende dakconstructie.
Deze ruimte dient in de toekomst een ontmoetingsplaats te worden voor de bezoekers, die bij een kopje
koffie een eerste indruk zullen krijgen van een buitengewoon geslaagd concept van een museum.
Tijdens de rondleiding werd ons duidelijk dat hier het verhaal in woord en beeld verteld wordt van
e
Maastrichtse historie, vanaf de tijd van Karel V zo rond 1550, tot in de 21 eeuw met “d’n Ingel vaan
Mestreech” en natuurlijk met de kunstschatten die in
die jaren tot het Maastrichtse erfgoed zijn gaan horen.
Hier is in relatief kleine ruimten gewoekerd met
bewonderenswaardige architectonische vondsten,
zoals ondermeer de hangende vitrines.
Hier is het oude dat behouden kon blijven in harmonie
met moderne vormen en materialen verenigd.

De laatste 2 weken gaan in, voordat tijdens de
Tefaf het museum geopend wordt met een
tentoonstelling van kunstwerken die in 25 jaar
Tefaf verhandeld werden.
De officiële opening door een lid van het
Koningshuis is dan gepland voor 1 juni a.s..
Maar wat duidelijk is, is dat het nieuwe Museum a/h Vrijthof een bijzondere parel is aan de kroon van kunst
en cultuur, waarmee Maastricht zich zo graag tooit. Conservator Monique Dickhaut mag trots zijn op die
transformatie van het Spaans Gouvernement tot Museum a/h Vrijthof.
Rest mij nog, naar ik meen namens iedereen, dank te zeggen aan de Variacommissie, die met deze
excursie velen van ons een groot plezier heeft gedaan.
Willy Fey

N.B.: foto’s na de verbouwing!

M.S.C.
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Verslag:
Gerrit Jan van Lonkhuyzen

Natuurlijk lopen wij van M.S.C. het liefst die wedstrijden die in en om ons dorp worden georganiseerd: de
Treechloop, Maastrichts Mooiste, De Encibergloop en nog zo wat van dat soort mooie loopjes.
Maar ons kwam ter ore dat er elders een hele mooie loop werd
georganiseerd: De Venloop. We hoorden vertellen dat het daar één groot
feest was, de zon er altijd scheen, er veel levende muziek was, rijen dik
enthousiast publiek en een mooi parcours. En die roem scheen al veel
verder vooruit gesneld te zijn, want men was van plan het Nederlands
Kampioenschap Halve Marathon in Venlo te organiseren.
En het zou wel eens waar kunnen zijn. Want toen we ons wilden aanmelden, bleek de inschrijving al zo snel te zijn gegaan dat er geen plaats
meer was: inschrijving gesloten. Maar gelukkig. BAM, het bedrijf waar
Leo werkt, bleek een aantal teams te hebben ingeschreven en door
blessures en ander leed, konden een aantal lopers niet meedoen.
Dus vroeg Leo aan zijn M.S.C.-collega’s of ze in wilden vallen.
Eentje wilde dat wel en die liep samen met Leo
de 10 kilometer.
En was het waar wat er gezegd werd? Nou en of! De zon
scheen volop, talloze bandjes met levende muziek langs
het parcours, het publiek stond rijen dik en was razend
enthousiast. Het parcours was het enige dat tegenviel:
de grijze grauwe omgeving van Venlo. Maar het leuke
was dat je dat door de sfeer, het publiek en de muziek
helemaal niet merkte. Het werd dus een geweldig evenement en voor volgend jaar voor iedereen aan te raden.
De M.S.C.-ers op de 10 kilometer waren:
Leo Schmitz: 50 minuten, 16 seconden
Gerrit Jan van Lonkhuyzen: 47minuten 28 seconden

M.S.C.
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Oude liefde roest niet……
souvenir uit de tijd dat M.S.C. nog in Maastricht skiede!
Bij het secretariaat kwam begin februari een e-mail binnen van Jan Bachman waarin hij vroeg hoe oud
M.S.C. inmiddels is en of er leden zijn die hem nog zouden kennen. In antwoord daarop heb ik hem
geschreven dat er nog heel wat goede oude vrienden lid zijn en dat zijn naam als man van het eerste uur
nog wel eens valt. Tevens heb ik hem ter herinnering de namen van onze leden uit de beginjaren opgesomd.
Onderstaand de reactie van Jan en de foto’s die hij instuurde. Ik denk dat het leuk is om dit via deze
convocatie door te geven aan de leden waarvoor Jan Bachman een begrip is.
Beste Elly ,
Met recht mag je zeggen: oude liefde roest absoluut niet!
Een gesprek hier met een goede oude Maastrichtse vriend was de aanleiding .
Geweldig was je antwoord en zo uitvoerig, moet het nog geheel doorlezen en opnemen.
Denk meteen aan het begin: convocatie op stencil, oefenen op de leuning van de Wilhelminabrug,
leiding Ton, José, Marlies, Hans en ????? Dat was het!! en nu!! Ik moet alles eerst verwerken.
Heb veel tijd omdat mijn Ida een paar jaar geleden overleden is en wil terug denken aan die mooie
tijd samen bij jullie, begrijp je?
En ben pas aan het computeren als bezigheid. Daarom als proef een foto van de Apostelhoeve als
je het niet storend vindt.
Groeten aan alle bekenden,

Jan Bachman

(j.a.bachman@ziggo.nl)

========================================================
M.S.C. Fietsdag
Op 15 juli hebben we weer onze M.S.C.-fietsdag. De routeplanners
zijn druk bezig met het uitzetten van weer een mooie route die dit jaar
weliswaar minder snel en korter dan 65 km zal zijn.
Natuurlijk zijn ook de “elektrische fietsers”weer van harte welkom.
Het starttijdstip en –locatie worden ca. 10 dagen vantevoren via e-mail bekend gemaakt.

M.S.C.
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Wijzigingen Sportpark Jekerdal.

Als aanvulling op de informatie die per e-mail

rondgestuurd is hierbij het verslag van de informatiebijeenkomst ten kantore van de Gemeente
en een e-mailbericht van 1 mei 2012 van de besturen van SC Jekerdal en Atletiek Maastricht.

Versie
001

Datum
26-03-2012

Steller
Irma Bakker

Status
Concept

Gespreksverslag
Onderwerp
Datum
Tijd
Plaats

Informatiebijeenkomst verenigingen Jekerdal
21 maart 2012
15.30 – 16.45 uur
Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10, overlegplek 2005-2007 noord

Deelnemers

Organisatie

Mevr. Daemen
Dhr. Ummels
Dhr. van Lierop
Mevr. van Driessche
Dhr. Gruisen
Dhr. Nicolai
Dhr. Rutten
Dhr. W. Zwartepoorte
Dhr. v.d. Boorn
Mevr. Dassen
Dhr. Vleugels
Mevr. Bakker

Skiclub
Skiclub
MSAV Uros
MSAV Uros
Zweitlanceurs
Zweitlanceurs
HC Jekerdal/Marathon 86
Stichting Beheer Faciliteitengebouw Jekerdal i.o.
Gemeente Maastricht, projectleider
Gemeente Maastricht, SportService
Gemeente Maastricht
Gemeente Maastricht

Niet aangemeld:

De Triatlonclub

Deze bijeenkomst is gepland om de kleinere verenigingen, naast de hoofdgebruikers Atletiek Maastricht en SC
Jekerdal, te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot het sportpark en antwoord te geven
op de vragen die daaromtrent zullen zijn.
De opdracht van het College van BenW was om de meest nijpende knelpunten op het park op te lossen t.w.:
1. De aankoop door de gemeente van het clubkleed gebouw Jekerdal van de stichting Clubhuis Jekerdal
2. Daarna het realiseren van een verbouwing om centrale huisvesting van de gebruikers mogelijk te maken.
3. Het vervangen van de bestaande verlichting van de atletiekbaan.
Voor het beheren en exploiteren van de aangepaste accommodatie wordt een nieuwe Stichting opgericht.
Voor het oplossen van deze knelpunten heeft de gemeente een maximaal budget van € 400.000,-- beschikbaar
gesteld. Het gebouw wordt op 23 maart 2012 aangekocht door het passeren van de akte bij de notaris. Binnen
twee weken daarna worden de statuten van de nieuwe Stichting beheer faciliteitengebouw Jekerdal
ondertekend. Vervolgens wordt een exploitatiebegroting opgesteld en worden ook de nieuwe huurcontracten
voor het kleed-/clubgebouw door de nieuwe stichting met Atletiek Maastricht en SC Jekerdal afgesloten.
Na een kort voorstelrondje wordt aan de hand van enkele tekeningen een toelichting gegeven op de
verbouwingsplannen:
Er zal tijdelijk, tot medio juli 2012 een bouwkeet geplaatst worden voor de aannemer en een container voor
de opslag van de inventaris van het huidige club kleed gebouw.
De kantine van het Biesland gebouw gaat eind mei/begin juni 2012 dicht. Deze wordt verbouwd tot
opbergruimte voor Atletiek Maastricht en SC Jekerdal.
M.S.C.
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De douche/kleedruimten van het Biesland gebouw zullen voorlopig nog in gebruik blijven. Deze zullen door
vrijwilligers van de nieuwe stichting worden schoongemaakt en opgeknapt. Bij de evaluatie van het
spreidingsbeleid buitensport accommodaties in 2013 wordt beoordeeld of er budget beschikbaar kan komen
voor een oplossing (fase II). In fase II zal het Biesland gebouw worden gesloopt en worden vervangen door
een aanvullende voorziening.
De portocabins gaan weg. De Skiclub geeft aan dat deze nog tot 31 juli a.s. gehuurd worden van de
gemeente Maastricht. Voorstel is om de Skiclub tijdelijk ook gebruik te laten maken van de
douche/kleedruimte van het Biesland gebouw. Hierover wordt begin april door de projectleider contact
opgenomen met de Skiclub.
Alle verenigingen zullen ca. drie weken (medio juni tot medio juli 2012; deze periode onder voorbehoud)
geen gebruik kunnen maken van de kantine. Er zijn twee alternatieven: 1) er kan eventueel gebruik
gemaakt worden van de kantine van de Tennisclub; 2) er kan aan de brouwerij die de kantine gaat
verzorgen gevraagd worden tijdelijk een goed afsluitbare tent neer te zetten. Deze zou dan op de plaats
moeten komen waar nu de portocabins staan. Dit moet geregeld worden door de Gemeente Maastricht.
Met uitzondering van een kleedlokaal van de voetbalvereniging (dit is bestemd voor de aannemer) zullen de
kleedlokalen van beide gebouwen in gebruik blijven. De veiligheid komt hierdoor niet in het geding. De
kleedruimten worden in de toekomst verhuurd door de Stichting beheer faciliteitengebouw Jekerdal (nu door
de afdeling Sportservice van de gemeente). De tarieven zullen hierdoor niet veranderen omdat deze zijn
afgestemd c.q. overeenkomen met de tarieven die door de gemeente worden gehanteerd. De verhuur van
de atletiekbaan en de sportvelden blijft een verantwoordelijkheid van SportService Maastricht.
Verenigingen/organisaties die deze faciliteiten wensen te gebruiken kunnen deze aanvragen. Ook kan bij
SportService aanvullende informatie worden verkregen. Indien verenigingen/ organisaties ook kleedlokalen,
de kantine, materialen, voorzieningen enz. wensen te gebruiken, dienen deze zich hiervoor te melden bij de
Stichting. Dit conform de gebruikelijke werkwijze die de gemeente hanteert bij faciliteiten die geen
eigendom, zijn van c.q. geëxploiteerd worden door de gemeente. De verhuur van atletiekbaan en
sportvelden gebeurt per sportseizoen. Dit loopt van 1/8 t/m 31/7 Het zou prettig zijn alsook de stichting die
de exploitatie voor haar rekening neemt van het kleed-/clubgebouw dezelfde periode hanteert en dus niet
per kalenderjaar gaat verhuren. Dit wordt nader onderzocht onder aantekening dat het boekjaar van de
Stichting gelijk blijft aan een kalenderjaar.
Er komen hogere lichtmasten (18 meter) die minder overlast veroorzaken voor de buurt. De verlichting
voldoet aan de eisen van de atletiekunie. De masten zouden er volgens een eerdere planning al moeten
staan maar dit is nog niet het geval door onvoorziene omstandigheden in verband met het faillissement van
de aannemer die dit zou realiseren (Insta Zuid). Tijdens het plaatsen van de masten kan de atletiekbaan in
gebruik blijven omdat de bekabeling buiten de baan komt te liggen. Gelijktijdig met de bekabeling voor het
licht wordt ook bekabeling voor een geluidsinstallatie gelegd.
Het Biesland gebouw blijft voorlopig staan tot fase II. Alleen als er dan voldoende budget is wordt het
gebouw gesloopt en kan wellicht ook het parkeerprobleem weer aangepakt worden. Fase II wordt alleen
uitgevoerd als er voldoende budget vrijkomt.
Door de verenigingen wordt aangegeven dat de beschikbare plaatsen bij het sportpark vaak in gebruik
genomen worden door lang parkerende studenten. Voorstel van de verenigingen is om middels een
parkeerkaart voor verenigingen vrij parkeren op de Laan van Brunswijk mogelijk te maken. Aangegeven
wordt dat de verenigingen zich hiervoor moeten wenden tot de afdeling Verkeer van de gemeente
Maastricht. De nieuwe stichting zal het vervoer per fiets promoten waarbij de fietsenrekken, ook in de
periode van verbouwing, een plaats zullen krijgen op het terrein zodat het stallen van een fiets steeds
mogelijk blijft.
Door de bar te verplaatsen wordt de ruimte groter en multifunctioneel. Ook is de ruimte gemakkelijk aan te
passen voor het geven van presentaties e.d.
Het groot onderhoud wordt, na aankoop van het gebouw door de gemeente, overgedragen aan de afdeling
vastgoed van de gemeente. Het dak wordt hierin meegenomen.

Naar aanleiding van de getoonde sfeerimpressie van de kantine wordt gevraagd of de nieuwe kantine altijd open
zal zijn voor de gebruikers. De nieuwe stichting studeert momenteel op een nieuw openstellingrooster.
Uitgangspunt is een zo ruim mogelijke openstelling maar tegelijk moet de stichting financieel positief kunnen
blijven draaien. We weten nu nog niet hoe dit dilemma opgelost kan worden. Of we werken met vrijwilligers en/of
we stellen een uitbater aan of we gaan de kantine verhuren. Op dit moment kan hierover nog geen uitsluitsel
worden gegeven. In ieder geval wordt erop ingezet dat de horeca open is als de kleedruimten open zijn.
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage met het verzoek aan de verenigingen om niet
op geruchten af te gaan maar bij vragen altijd met de gemeente contact op te nemen.

M.S.C.
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E-mailbericht d.d. 1 mei 2012 van de Heer William Zwartepoorte:
START VERBOUWING SPORTPARK JEKERDAL

Beste leden,
Het zit er al een hele tijd aan te komen, maar nu gaat het opeens heel snel. Vanaf 1 mei beginnen de
voorbereidingen voor de verbouwing van de Jekerdalkantine. Het clubgebouw is onlangs gekocht door de
gemeente en na de verbouwing zullen SC Jekerdal en Atletiek Maastricht de kantine gaan delen. In
ongeveer 10 weken wordt deze omgebouwd tot een moderne en gezellige plek waarvoor de stijl van
Coffeelovers is gekozen als leidraad voor de inrichting en sfeer. De bestuurskamer, bar en keuken worden
verplaatst waardoor de ruimte multifunctioneel en groter wordt. De verbouwing wordt ook gebruikt om
onderhoud aan de technische zaken en kleedkamers uit te voeren.
Wat betekent dit precies?
· Op 1 mei wordt een grote container op het terrein geplaatst waarin alle spullen van de voetbalkantine worden
opgeslagen. Vanaf maandag 14 mei is deze kantine gesloten en wordt er begonnen met de verbouwing.
· De kleedkamers in het Jekerdal-gebouw zijn tot 14 mei beschikbaar. Vanaf 14 mei zijn ze wel nog toegankelijk
maar kan er niet meer worden gedoucht in verband met vernieuwing en groot onderhoud aan de
warmwaterinstallatie.
· Voor de atleten is de Bieslandkantine tot 31 mei a.s. geopend. Voor de overbruggingsperiode tijdens de
verbouwing wordt voor beide verenigingen en de andere gebruikers druk gezocht naar een alternatieve
kantineruimte.
· Voor de atleten blijven gedurende de verbouwing de huidige kleedkamers in het Bieslandgebouw en in de
portocabines beschikbaar als omkleed- en doucheruimtes.
· De fietsenstallingen worden tijdens de verbouwing verplaatst naar het pad tussen de atletiekbaan en de
tennisbanen en blijven gewoon beschikbaar.
· De verbouwing duurt tot 13 juli. Daarna wordt het sportcafé ingericht zodat het in ieder geval weer open kan als
het voetbalseizoen begint.
Nieuwe stichting
Er is een stichting opgericht die het gebouw (sportcafé en kleedlokalen) zal gaan exploiteren en beheren.
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door een afvaardiging uit voetbal en atletiek en een
onafhankelijke voorzitter. Naast het regelwerk rondom de verbouwing houden zij zich de komende tijd bezig
met het opzetten van de exploitatie en het kiezen van een goede vorm daarvoor. Het bestuur bestaat uit
Remco Brouwer (namens SC Jekerdal), Jean Dols (voorzitter), Hans Knipsael (penningmeester, namens
Atletiek), Rosita Paone (secretaris, namens SC Jekerdal), William Zwartepoorte (namens Atletiek).
Feestelijke heropening
Een verbouwing betekent altijd overlast. Die kunnen we helaas niet wegnemen. We zullen ons best doen om
iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Wij hebben er vertrouwen in dat het uiteindelijk de
moeite waard gaat zijn en we er straks een mooi en representatief centrum van ons Sportpark Jekerdal voor
terug krijgen. Zodra de inrichting gereed is, nodigen we iedereen uit voor een feestelijke heropening. Een
datum hiervoor volgt nog. We hopen op jullie begrip.
Sportieve groet,
Bestuur SC Jekerdal
Bestuur Atletiek Maastricht

M.S.C.
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Even aandacht voor……. Jacques Mulders
Column van José Smeets
Hoe veelzijdig kun je zijn?
Deze vraag kwam als eerste bij me op toen ik een gesprekje had met
Jacques Mulders. Als je wil weten hoe dat zit, nodig ik je uit verder te
lezen. Ik stelde Jacques, trainer bij de Maastrichtse Ski Club, de volgende
vragen.
Je bent trainer van MSC. Hoe ben je bij de club gekomen?
Irma (mijn vrouw) was al enige tijd lid van de club en zij ging elk jaar
op wintersportvakantie alpine skiën. Zoals dat zo gaat als je
“verkering” hebt, ga je natuurlijk een keer mee op vakantie. Op
skivakantie wel te verstaan. Ik heb les genomen en ik won meteen de
eerste prijs bij het Gästerennen. Ik had wel, zoals ze dat noemen,
aanleg om te skiën. Maar ik merkte ook dat mijn conditie beter kon.
Irma ging al elke woensdagavond naar de ski- en conditietraining bij
MSC en in 1980 ben ik ook lid geworden. Vanaf die tijd trainde ik
regelmatig op woensdagavond bij de club.

Heb je goede herinneringen aan die eerste tijd?
Zeker. Ik trainde o.a. met Paul Houx en die heeft me in die tijd zo gek gekregen om mee te gaan op de
eerste Langlaufvakantie van de MSC. We zijn een paar keer gaan oefenen in de Ardennen (toen lag er 's
winters nog sneeuw daar) en in januari 1983 ging ik met Paul, Toos en Corrie naar het Schwarzwald. De
eerste tocht was langlaufen van hotel naar hotel. De bagage werd per auto nagebracht. Dat was een hele
belevenis. Het was weliswaar heel zwaar, vooral omdat we de techniek nog niet vlekkeloos beheersten,
maar we hadden ontzettend veel plezier. Langlaufen beviel me beter en vanaf die tijd wisselde ik langlaufen
af met alpineskiën.
Deed je ook mee aan Langlaufwedstrijden?
Ja zeker. Ik heb zelfs drie keer in Sankt Moritz meegedaan aan de marathon langlaufen. Dat was geweldig.
Vermoeiend maar ik zou het zo weer willen doen.
Hoe ben je trainer geworden?
Eind jaren 80 stond MSC. op het hoogtepunt voor wat betreft aantal
leden. We hadden te weinig trainers en de technische commissie van
MSC vond dat ik een goede conditie had en dacht dat ik wel geschikt
zou zijn om trainer te worden. En zo is het gekomen. Ik heb cursussen
gevolgd via het CIOS in Sittard. Jaarlijks kregen we een opfriscursus
van de heer Cervenka en werden we flink aangepakt. Zo bleef onze
conditie goed op peil. Op het ogenblik geef ik de Nordic Walking
training samen met Marcel van de Ven. Net als in het gewone leven
worden ook de leden van M.S.C. ouder. Ook de conditie verandert,
maar dank zij de training Nordic Walking kunnen deze leden toch nog
goed meedoen en houden ze hun conditie op peil.
Heb je nog meer hobby’s?
Toen ik jonger was ging ik motor crossen. Ik trainde minstens twee
maal per week en elke zondag was er wel ergens een wedstrijd. Het
onderhoud van de machines verzorgde ik zelf. Ik heb nu nog
verschillende motoren en 's zomers tour ik regelmatig rond op een BMW uit 1954. Eigenlijk was ik helemaal
bezeten van motoren. Tot 2004 verkocht ik motoren eerst in Gulpen en later hier in Maastricht.
M.S.C.
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Toen ik stopte met de zaak heb ik me met hart en ziel
gestort op biologisch fruit kweken. Mijn grootouders
hadden een boerderij in Amby en mijn vader heeft na zijn
pensionering hiervan een gedeelte overgenomen om fruit
te gaan kweken. Ik hielp mijn vader met het verbouwen
van fruit en van mijn moeder leerde ik koken en jam
maken. Mijn liefste wens is dan ook nog eens de pastei te
maken die mijn moeder maakte. Die smaakte zo heerlijk
en die smaak heb ik nog nergens anders geproefd.
Biologisch fruit kweken is geen sinecure. Er mag echt
geen grammetje chemisch spul gebruikt worden of dat nu
mest is of onkruidverdelger. Dat maakt het extra moeilijk
om toch een goede oogst te krijgen. Maar ik mag niet
klagen. Elk jaar heb ik ruim voldoende appels en peren
bijvoorbeeld om ook de leden van MSC te laten
meegenieten van de heerlijke smaak van deze biologisch
gekweekte vruchten. Behalve fruit kweek ik ook
verschillende soorten groenten zoals tomaten, paprika’s,
uien en aardappelen voor eigen gebruik.
Ook ben ik nog lid van de Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging in Amby. Daar kweek ik dahlia´s samen
met de andere leden van de club. Dat is ook een hele leuke bezigheid. Een keer per jaar houden we dan
open dag en het is een heerlijk gevoel om dan te zien hoe mooi de knollen in bloei staan. (Neem eens een
kijkje op de website: http://www.emdv.nl).
Welk advies zou je leden en bestuur van MSC willen geven?
Zo lang mogelijk blijven doorgaan met alles wat je doet,
want "stilstand is achteruitgang".
Dank je wel.

José Smeets

****************************************************************
Harten vier !
Het was woensdagavond 19 april.
Ik spoedde mij na een bezoek aan Brussel en de serres van de koning in Laken naar het
sportpark Jekerdal voor de training waar ik o.a. de loopgroep in uitgedunde vorm aantrof.
Betty had aangegeven dat ze afwezig zou zijn. Geen nood, we zijn altijd met voldoende
mensen om zelf oefeningen te bedenken en te doen. Tenslotte komt de vaste hap er al
jaaaaaaaaaaren.
Met de tong nog op mijn schoenen moest ik aan de inlooprondjes beginnen. Diegenen die met mij sporten
weten dat ik in het begin altijd moeite heb om op gang te komen. Zo ook die avond. Kiki stelde voor om naar
buiten te gaan.
Bij gebrek aan Nordic walkers voor Marcel heeft de “hele meute” haar lot in zijn handen gelegd en in flink
tempo een rondje Apostelhoeve e.o. gemaakt. De hele meute zei ik,. Ach waar heb ik het toch over ? Kijk
nog eens naar de titel. We waren slechts met vieren en die vier., Kiki, Marcel, Harie en ik heb ik inclusief
mijzelf die avond in mijn hart gesloten.
Na afloop hebben we troost gezocht bij Petra, zonder met ons vier te kaarten want dan zou zij er ook maar
naast staan.
Harten vier !
Paul Houx
M.S.C.
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****************************************************************
Wandelweekend 9 en 10 juni 2012

Op 12 maart jl. schreven onze organisatoren:

Ons wandelweekend komt er weer aan en wij gaan dit jaar overnachten in Winterspelt (D).
Winterspelt ligt even ten zuidoosten van St.Vith, vlakbij de A27/E42. Wij hebben 13 tweepersoons- en 4
eenpersoonskamers gereserveerd voor verblijf in hotel Haus Hubertus op basis van halfpension.
De prijs voor twee personen in een tweepersoonskamer bedraagt €44,- per persoon en voor de
eenpersoonskamer bedraagt de prijs €49,- Informatie over het hotel is te vinden onder www.hubertuswinterspelt.de en op de site van booking.com staan nog meer foto’s van het hotel.
Inschrijven voor dit weekend kan door verzending van e-mail naar harriehutschemakers@ziggo.nl en
overboeking van een aanbetaling ad €25,- per persoon naar bankrekeningnr. 13.35.06.800 t.n.v.
H.L.J.Hutschemakers
Toewijzing van kamers gebeurt op volgorde van binnenkomst, waarbij datum en tijdstip van ontvangst van
de aanbetaling beslissend is.
Wij zijn van plan om leuke wandelingen uit te zetten en verheugen ons op jullie deelname.
Vriendelijke groeten, Paul, Martin en Harrie
Inmiddels hebben zich zo’n 25 deelnemers gemeld,
zijn de kamers in Hotel Hubertus verdeeld,
de wandelkaarten aangeschaft en
de afspraken voor het “voorlopen” van de wandelingen gemaakt.
En het commentaar van de wandelleiders:
Het verheugt ons dat wij met een groot aantal leden van MSC in Winterspelt kunnen gaan wandelen
en uiteraard, napraten, eten, drinken....Nadere info over tijdstip van vertrek etc. volgt.
Gezien de afstand is carpoolen wellicht aan te bevelen.

M.S.C.
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Variamiddag, 1 juni 2012:
Voor deze Variamiddag staat een bezoek gepland aan de grotten Noord van de Sint Pietersberg.
Nadere informatie over deze excursie volgt binnenkort per e-mail.

Kopij:
Hou onze convocatie levendig!
Stuur je bijdrage voor de volgende
editie vóór 15 juli a.s. naar:
Secretariaat M.S.C., Zepperenbank 37, 6213KG Maastricht
of naar info@maastrichtseskiclub.nl

M.S.C.

Convocatie mei, juni, juli 2012

Pagina 13

Verslag Treechloop 2012

door John Jennekens
e

Op zondag 22 april was het weer zover, tijd voor alweer de 35 Treechloop.
De Treechloop is altijd een loop van onzekerheden.
Onzekerheid 1: Wat moet je aantrekken. Korte mouw, lange mouw, korte broek, lange broek, het is ieder
jaar weer hetzelfde dilemma. Na al die jaren toch weer de verkeerde keuze gemaakt.
Onzekerheid 2: De prijsuitreiking. Op de prijzentafel
stonden los van de prijzen voor de snelsten in de diverse
klassen ook een zestal bekers klaar voor o.a. de jongste
mannelijke en vrouwelijke deelnemer. Voor de plaats
laatste bij de dames en de heren en nog andere 2 bekers.
De voorzitter van onze gastheren van deze dag,
Watersport vereniging Treech, stond al ongeduldig op het
podium te wachten om deze bekers uit reiken. Helaas
moest hij onverrichter zake het podium verlaten. Geen
van de winnaars van deze prijzen bleek nog aanwezig bij
de prijsuitreiking.
De prijsuitreiking in de klasse mannen 65+ was ook zo’n
onzekerheid. Ondergetekende werd naar voren geroepen
als tweede prijswinnaar in deze klasse maar op het podium aangekomen verraste de prijsuitreiker hem met
de opmerking, oh nee het is toch de eerste prijs. Dat later bleek dat er gewoon nog een deelnemer voor mij
in de uitslag van de 65 plussers stond verbaasde eigenlijk niemand meer.
Onzekerheid 3. De Tombola. De trekking van de tombola was zo mogelijk nog hilarischer dan de
prijsuitreiking. Men had bedacht dat de tombola deze keer niet op startnummer maar op plaats in de uitslag
zou worden getrokken. Alleen de omroeper wist dit niet waardoor de eerste winnaar in de tombola de prijs
bijna niet kreeg omdat hij bij het afhalen van zijn prijs zijn startnummer overlegde hetgeen natuurlijk niet
strookte met het getrokken nummer. Nadat de omroeper wat in zijn oor gefluisterd had gekregen, kon de
winnaar alsnog met prijs, een paar mooie loopschoenen, huiswaarts keren. De tombola deed me terugverlangen naar de beroemde MSC tombola’s, die aansluitend aan onze clubloop werden gehouden. Strak
georganiseerd door Leo verliepen deze tombola’s altijd voorbeeldig en kon ik met meestal maar 1 lootje toch
regelmatig met een mooie prijs naar huis gaan.
Als u dit leest zult u misschien denken wat een negatief
verhaal. Maar zo is het zeker niet bedoeld.
Treech is gewoon Treech met alle charme van een
plaatselijke loop, die zich mag verheugen in een schare
trouwe deelnemers waaronder ieder jaar een aantal
MSC’ers.
MSC was deze keer vertegenwoordigd met zeven man.
Letterlijk want de dames lieten het even afweten (kinderen
schoolvakantie) en zo.
Op bijgaande de foto zijn 5 van de 7 dapperen te
bewonderen. Toen Marjo ons op de gevoelige plaat
vastlegde stond Gerard Hermkens al vol ongeduld voor de
startstreep te wachten op het startschot vandaar dat hij
ontbreekt op deze foto. Ook Rob Heynderickx werd niet
voor de lens van Marjo gevangen.
De wedstrijd zelf verliep min of meer volgens plan ondanks de harde wind en dreigende regen. Onze trainer,
Gerrit Jan was, zoals dat een echte leider betaamt, de snelste van onze groep, gevolgd door Jo Hos.
M.S.C.
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Hieronder kunt u de gelopen tijden nog eens nalezen.
Alles bij elkaar weer een gezellige Treechloop die ik niet
had willen missen. IJs en weder dienende ben ik ook
volgend jaar weer van de partij.
Volgende uitdaging voor onze loopgroep:
12 mei de Geuldalloop in Berg en Terblijt.
Uitslag Treechloop:
Gerrit Jan van Lonkhuyzen
Jo Hos
John Jennekens
Gerard Hermkens
Leo Schmitz
Roger Rikers
Rob Heynderickx

53:58
56:09
59:09
59:24
59:47
1:02:32
1:03:23

John Jennekens.

*******************************
Lief en leed
Fijn dat Harrie Peukens zijn zorgadres bij Adelante in Hoensbroek
heeft kunnen verruilen voor zijn nieuwe appartement in Urmond,
waar hij zelfstandig kan gaan wonen. Proficiat Harrie! Je hebt een
lange en zware weg moeten afleggen om deze nieuwe fase te
kunnen bereiken en wij wensen je veel geluk in je nieuwe home.
En Alice mag delen in deze hulde, want zij heeft meer dan duizend
steentjes bijgedragen aan het welslagen van je revalidatie!

En dan hebben we weer trotse grootouders bij M.S.C. nu Tatiana Martin haar derde kind gekregen heeft.
Proficiat met de komst vanThijs en dat jullie veel geluk aan hem mogen beleven.

Nog meer “lief”: Ine en Peter Hofman zagen hun zoon in het huwelijksbootje stappen. Proficiat en behouden
vaart!

Jammer genoeg eiste de sneeuw ook dit jaar weer zijn tol en liepen enkele leden tijdens hun skivakantie een
blessure op. Hals und Beinbruch en een snel en volledig herstel gewenst!

M.S.C.
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Langlaufreis 4–11 februari 2012 - Dobbiaco –

Verslag: Marius Stekelenburg

e

Dobbiaco ligt in Zuid-Tirol, een gebied dat sinds de 14 eeuw onder het Habsburgse keizerrijk viel.In 1914
brak de Eerste Wereldoorlog uit en in 1915 werd Italië vanuit Londen vriendelijk gevraagd ook mee te doen,
de buit zou aanzienlijk zijn. Italië presteerde slecht (niet voor de eerste en ook niet voor de laatste keer),
maar kreeg desondanks de beloofde buit, onder andere Zuid-Tirol. Met name onder Mussolini probeerde
men van de bevolking echte Italianen te maken. Er mocht geen Duits meer worden gesproken.
Duitse voornamen mochten niet meer worden
gebruikt en plaatsnamen werden veritaliaanst. Zo
werd de plaats Toblach voortaan Dobbiaco
genoemd.
Tegenwoordig is men soepeler en spreekt weer
driekwart van de bevolking Duits, de rest spreekt
Italiaans en enkele tienduizenden spreken
Ladinisch, wat de derde officiële taal is. Men
probeert nu het beste van alles te verenigen, goed
bier en Schweinefleisch, of een uitstekende pizza,
penne of spaghetti en een echte Italiaanse
espresso of cappucino toe.

Vrijdag, 3 februari:
Sommigen van ons reisden per trein, anderen per luxe auto en een aantal, waaronder uw verslaggever, met
een busje dat bestuurd werd door Paul Houx. Op 3 februari om half tien ’s morgens wachtten we op het
busje; het busje kwam gauw. Het was koud, meer dan 10 graden onder nul en dat bleef het. Ook in het busje
was het koud. We konden onze voeten nauwelijks warm krijgen. De reis verliep verder voorspoedig. We
overnachtten in Gasthof Post in Irschenberg, even voorbij München. Het eten was redelijk; het hotel verder
ook. Uw verslaggever zakte door zijn bed, wat niet erg was. Er stond een tweede bed dat geen defecten had
naast het eerste gereed.
Zaterdag, 4 februari:
De volgende morgen vertrokken wij om 9.45 u. richting Toblach. Frans opperde nog om in Innsbrück te
stoppen: er was tijd genoeg. Het idee werd door een ruime meerderheid van de hand gewezen. We reden in
één ruk door naar Toblach. Vroeg in de middag kwamen aan bij onze bestemming, hotel Urthaler. Er stond
een snijdende wind, die ver onder het nulpunt lag. Voor een aantal onder ons was dit een reden om direkt
een dikke muts te kopen. Er werden ski’s gehuurd, de kamers verdeeld, er werden loipepassen besteld, er
werd gegeten en vooral ook gedronken. Voor de achterblijvers werden speciaal ontworpen kaarten
verstuurd. Aan alles was gedacht, ook aan het vrijwillig aanwijzen van een verslaggever.
Zondag, 5 februari:
Het ontbijt was een verrassing, er was van alles. Broodjes, broodbeleg,koffie, thee. Alles kon je pakken of
werd je gebracht. Het meest verrassende was echter de organisatie. Het personeel maakte de indruk dat zij
erg aan ons moesten wennen. Een culturele kloof; het zou kunnen. In ieder geval was alles strak
georganiseerd en als wij daarvan af dreigden te wijken, was er paniek. Zo moesten we ’s morgens per tafel
kruisjes zetten bij de gerechten die we ’s avonds zouden eten; de consequentie was hierbij ook dat wij ’s
avonds moesten zitten aan de tafel die wij ’s morgens hadden uitgezocht.
Om er in te komen, maakten we die dag een gemakkelijke tocht. De auto’s werden bij Sexten neergezet en
wij gingen via het Fischleintal richting Talschlusshütte. Het vroor dat het kraakte, de sneeuw knoerpte onder
onze skies en knierpte onder onze stokken. De zon scheen; iedereen was blij. Alleen raakten we Irma en
Jacques kwijt; een misverstand. Goede afspraken maken is moeilijk.Een groep diehards (Alice, Paul, Beek
en de beide Harries) skiede door tot het einde van het dal. We lunchten in hotel Dolomitenhof. Het eten was
goed, evenals het bier. Om half drie waren we weer in Toblach; mooi op tijd, het begon snel kouder te
worden.
M.S.C.
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Over de belevenissen van de andere deelnemers
moet ik helaas kort zijn. Ik was er niet bij. Een aantal
van hen ging naar het meer, daar aten en dronken
zij wat naar meer smaakte.
De avond brachten we door in een vertrek dat tot
clubhuis omgevormd was. Ook hier moest de
bediening leren de juiste toon te vinden. Centraal
hierbij stond het kamernummer.
Het wijnverbruik werd door de leiding van het hotel
ernstig onderschat.

Maandag, 6 februari:
Om 10 u. vertrokken we welgemoed richting
Pragster Wildsee. Het was wederom erg koud: vijftien graden onder nul. De sneeuw was hard; de loipes
goed gespoord. De zon scheen. Langlaufen is hard werken en snel had niemand het meer koud. Het peloton
begon zich op te splitsen in drie delen. Vooraan de snelle vijf, daarachter een middenmoot en aan het einde
uw verslaggever die het geheel moest overzien en domweg ook te weinig techniek en conditie bezat om snel
mee te komen.
De dag verliep onfortuinlijk voor hem. Een keer vallen kan goed zijn voor de moraal, maar vijf keer achter
elkaar en daarbij een gekneusde stuit oplopen, is wat veel van het goede. Bij Gasthof Mössl in Sankt Veit
scheidden de wegen zich. De koploop spoedde zich naar de Pragster Wildsee, Irma en Jacques twijfelden
nog even maar voegden zich snel bij de rest van het gezelschap dat zich net aan eten en drinken had
overgegeven.
De kopgroep bereikte voorspoedig de Pragster Wildsee. Zij waren niet de enigen; er stond ook een bus met
veertig Belgen. Na het eten werden de skies weer ondergebonden en gingen we terug. Jacques had nog
een prettige verrassing: een noodrantsoen in de vorm van heerlijke zelfgestookte Calvados van
zelfgekweekte, onbespoten goudreinetten. Onbeschrijflijk lekker. Mijn overleden vader zei bij dit soort
ervaringen: “Het is alsof een engeltje over je tong piest!”
Voor het echt koud begon te worden, waren we terug in Hotel Urthaler.
Van de wandelaars waren er een aantal naar Innichen gelopen; een mooie wandeling die navolging
verdiende.
Het diner was zoals altijd goed. De eerste en tweede gang werden conform de kruisjes geserveerd; bij het
toetje bleek er toch min of meer vrije keuze te zijn. Een aantal onder ons schakelde over op Cabernet
Sauvignon in plaats van de aangeboden huiswijn.
De avond werd in het clubhuis doorgebracht met praten en drinken.
Een paar mensen waren het praten blijkbaar moe en speelden Rummicub.
Dinsdag, 7 februari:
Op dinsdag sneeuwde het; de loipes zouden dichtgesneeuwd zijn. Verder leek het mij koud en had ik
behoefte aan rust. Ik besloot daarom met de trein naar Bozen (Bolzano) te gaan. Beek had mij verteld dat
daar een museum voor Ötzi gebouwd was.Ötzi is twintig jaar geleden boven in de bergen gevonden, hij is
5500 jaar oud en redelijk goed geconserveerd. De oudst bekende Tiroler met Lederhosen. Ötzi lag vredig in
zijn koelcel. Het meest indrukwekkend was het oderzoek naar de silent witnesses. Hij had vlooien, darmparasieten, aderverkalking, men weet waar hij ongeveer geboren is. Maar wie schoot de dodelijke pijl in zijn
schouder en waarom? Iets voor Peter R. de Vries? Tot zover mijn eigen belevenissen; die van anderen zijn
wellicht interessanter.
De langlaufers zetten de auto’s bij het stadion en begonnen met de loipe rond het meer. Het werd zowaar
midden op de dag nog aangenaam weer.Voor de kopgroep was dit niet genoeg; zij gingen richting
Dürrensee. De loipes waren die dag niet gespoord; dat moesten ze zelf doen. Bij het restaurant
“Drezinnenblick” wilden ze eten; het was gesloten. Dan maar door tot aan de Dürrensee; daar konden ze wel
eten en goed ook. De terugtocht viel niet mee. Er was een koude wind opgestoken. Het duurde uren voordat
ze weer in Toblach arriveerden.
M.S.C.
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De wandelaars gingen die dag naar Neunhausen en Aufkirchen. Er was genoeg open om het leven te
veraangenamen.
Er was voor half zeven in de avond door de leiding een vergadering uitgeschreven. Tijdens deze
vergadering werd er een toast op de penningmeester uitgebracht.
Verder bleek Pieter jarig te zijn; hij werd uitgebreid door de dames gekust.
Het meest in trek zijnde toetje bleek “heisse Liebe” te zijn, een soort ijs.
Frans houdt het hardnekking bij zwarte chocoladeijsballen.
Wat gevreesd werd, gebeurde: de Cabernet Sauvignon raakte op. Er kwam een acceptabele vervanger.

Woensdag, 8 februari:
Om kwart over zeven ’s ochtends luidden de klokken; wat aan de vroege kant, maar niemand klaagde.
Om 10 u., na het ontbijt en de administratie ten behoeve van het diner ’s avonds, vertrokken wij richting
stadion. We wilden richting soldatenkerkhof en eventueel doorgaan naar de Dürrensee.De mensen die de
dag ervoor dit traject hadden gedaan en door de sneeuw en de wind geteisterd waren, hadden er geen
behoefte aan dit opnieuw te beleven. Zij bleven in het stadion, waar allerlei oefenbanen zijn. Deze banen
hebben meisjesnamen. Paul vertelde mij dat zij Stephanie hadden bereden, maar er snel mee klaar waren
en dat zij nog een rondje Toblachersee
hadden gelopen.
Onze groep ging richting soldatenkerkhof.
De tocht verliep spoedig en wij gingen naar
de Drei Zinnen. In tegenstelling tot de dag
ervoor was dit etablissement open.Er liep een
bejaarde dame rond op half hoge hakken met
getint haar van wie wij verwachtten dat zij ons
zou bedienen. Haar humeur bleek ver
beneden peil te zijn en het woord
“goulaschsoep” deed haar al steigeren.
Uiteindelijk kregen we min of meer wat we
wilden en mochten ook nog betalen.
Dit soort mensen stemt mij altijd dankbaar,
blij dat de meeste andere mensen aardiger
en vriendelijker zijn. Het is goed om dat zo nu
en dan te beseffen.

Toblacher See

Intussen was Marlou zoek.Net toen wij een noodscenario in werking wilden zetten, kwam zij opdagen.
Ze had al gegeten, een hut verderop. Ook de terugtocht verliep voorspoedig; de zon scheen en we waren
terug voordat de koude begon in te vallen.
Er was ook een groepje dat deze dag wilde gaan wandelen. Niet zo maar wandelen, er moest worden
geklommen, honderden meters omhoog, door de sneeuw, richting Dürrensteinhütte. Terug zou men
evntueel met een busje gaan. Het liep allemaal anders, eigenlijk niet oncomfortabel. De weg naar boven was
niet te vinden. Daarom werden de zaken omgedraaid en ging men naar boven met het busje en naar
beneden lopen. Men kwam tot Plätzwiesel; de Dürrensteinhütte was onbereikbaar. Harrie Sangers liep
vooruit en fotografeerde veel. Als ik het goed heb begrepen, ontmoette hij in Gasthof Brückele ene Heidi. Er
bloeide iets op tussen die twee; in ieder geval zette zij hem aan het werk.
Een andere groep wandelaars liep naar Niederdorf en terug. Thea ging alpineskiën in Innichen.
’s Avonds werd er gekaart, gelachen, gepraat en gedronken.
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Donderdag, 9 februari:
Deze donderdag ben ik met Frans op stap geweest. In Innichen zetten wij José en Elfriede af bij de skilift.
Zij verkeerden die dag in hogere sferen; het uitzicht was prachtig, vertelden ze!
Wij reden door naar Gasthaus zum Klaus, waar wij de skies onderbonden en naar Moos gingen. Daar
vonden wij een uitstekend restaurant: herteragout met penne en daarbij een glas Kalterersee Auslese. Kon
het leven mooier? Ja, als mijn stuit niet zo’n pijn deed. Remmen lukte nauwelijks meer. In Gasthaus zum
Klaus namen we nog een bier. Eerst stond er jodelahihi bergmuziek op, daarna pakte Sjeng zelf zijn monika
en begon te spelen, althans, te oefenen.
Een groep met o.a. Paul, de beide Harries, Alice, Corrie, Jacques, Irma en Beek zetten de auto’s neer in
Niederdorf en gingen richting Sporthotel. Corrie, Irma en Jacques gingen niet verder; de anderen kwamen
tot Brückele, waar het tot een hernieuwde ontmoeting met Heidi kwam. Mij werd verteld dat er een pittige
loipe was met rood en zwart erin.
Pieter maakte met Zjèr, Elle en Wies een fijne wandeling. Nou ja, helemaal fijn was het niet: na 400 m
geklommen te hebben, bleek de hut gesloten te zijn.
Marlou en Lea liepen bovenlangs naar Innichen; daarna gingen ze winkelen, eten, liepen vervolgens terug,
gingen wat drinken, shoppen en vervolgens naar de kroeg.
Thea en Ine gingen alpineskiën en zaten in een zitzak in de zon.
’s Avonds werden afspraken gemaakt over de fooien voor het
personeel, er werd aan de (voortreffelijke) reisleiding gedacht.
Ook de witte wijn – Chardonnay – ging op; hiervoor kwam Pinot
Gris in de plaats.
Er werd veel gekaart en hard gelachen.
Vrijdag, 10 februari:
De laatste dag in Toblach, tijd voor bezinning en daarom
besloten te gaan wandelen, alleen. Vanuit Toblach liep ik
bovenlangs naar Innichen. Er stond een koude wind; het sneeuwde licht. Tegen de middag klaarde het op.
In Innichen gegeten, daarna teruggelopen langs de spoorbaan en via het bos naar het stadion. Toen naar
het hotel.
Het grootste deel van de groep ging met
een paar auto’s naar Gasthof zum Klaus.
Daar scheidden de wegen zich. Lea en
Harrie Hutschemakers liepen samen met
Wies en Pieter naar boven naar de Drei
Schüsterhütte.
Frans liep hetzelfde traject als de dag
ervoor, nu samen met Irma, Jacques,
Corrie en Ine.
Harrie Sangers, Marlou, Alice, Paul en
Beek gingen verder door om ten volle van
deze laatste dag te genieten.
Een paar wandelaars liepen naar Sexten:
het viel tegen; een echt wandelpad was
maar ten dele aanwezig. Hier en daar
moesten ze over de loipe wandelen, wat
niet door iedereen geapprecieerd werd.
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De gehuurde skies werden weer ingeleverd. Het hotel moesten we met de bankpas of creditcard betalen.
Zwart geld was niet meer welkom. De prijs viel mee. Uw verslaggever vond het niet duur. De reisleiding had
dan ook voor korting gezorgd.
Een laatste avondmaaltijd, voor velen met heisse Liebe, een laatste nacht in Toblach.

Zaterdag, 11 februari:
We vertrokken tijdig uit Toblach. Na uitvoerig beraad
de avond tevoren werd besloten over de Fernpass te
rijden. Dit was korter in kilometers en de kans op files
was kleiner dan de route via München. Het was een
prachtige rit, rustig rijden over mooie wegen in een
sereen besneeuwd landschap.
Over de rest van de reis is niet veel te vertellen; er
werd goed gereden, op tijd gestopt, iedereen kon
zonodig eten en plassen. Vroeg in de avond kwamen
we weer in Limburg aan. Uw verslaggever werd keurig
voor zijn huisdeur in Eijsden afgezet.
Samengevat was dit:
 een prachtige reis
 uitstekend georganiseerd
met dank aan:
 Frans en Paul, de reisleiders
 het personeel van hotel Urthaler voor de uitstekende verzorging
 Jacques, Marcel en Betty, die belangeloos week in week uit aan onze conditie werkten
 eventuele achterblijvende partners, die ons dit reisje gunden
Marius Stekelenburg

M.S.C.

Convocatie mei, juni, juli 2012

Pagina 20

