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woensdag
vrijdag
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en

8 augustus
10 augustus
19 augustus
7 september
11 september
4 oktober
5 oktober
21 of 28 oktober
23 oktober
2 november

21.30 u.
20.00 u.
14.00 u.
13.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
13.30 u.
20.00 u.
13.30 u.

vergadering langlaufreis 2013
Alg. Ledenvergadering
seizoensopening
Variamiddag
bestuursvergadering
wandelleidersvergadering
Variamiddag
wandelingen
bestuursvergadering
Variamiddag

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen :
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen.
hardlooptraining o.l.v. Gerrit Jan van Lonkhuyzen en
Nordic Walking-training o.l.v. Jacques Mulders en Marcel van de Ven;
in en rond Sportpark Jekerdal aan de Mergelweg

>>

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

>>

zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. conditietraining en wandelen in de omgeving
van Kanne, bijeenkomst aan het Statieplein.
Ook op zondagochtend: hardlooptraining o.l.v. Gerrit Jan van Lonkhuyzen. De hardlopers
hebben een variabel trainingsschema en vertrekken telkens vanaf een wisselend startpunt.
Nadere informatie omtrent de loopagenda en conditievoorwaarden bij Gerrit Jan van
Lonkhuyzen (woensdagavondtraining of gjvanlonkhuyzen@ home.nl)
Manon Vaessen deed haar eerste wedstrijdervaring
op bij de Maastrichts Mooiste 15 km-loop.
Haar boeiende verslag lees je met veel plezier (pag. 8/9)
Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Langlaufreis 2013.
Let op ! In tegenstelling tot eerder verspreid bericht is de vergadering ter vaststelling van de plaats waar we
naar toe reizen en verdere voorbereiding op woensdagavond 8 augustus 2012 na de gymnastiek, om ca.
21.30 uur.
Plaats : sportpark Jekerdal. De vertrouwde kantine is gesloten en het interieur ontmanteld. Daarvoor in
de plaats zal vanaf 1 augustus de verbouwde nieuwe kantine (recht tegenover de poort) ons nieuwe
ontmoetingspunt worden. Wij zijn benieuwd hoe fraai die is geworden.
Paul Houx en Frans Beckers.
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Voorwoord

Terwijl ik nu achter de PC zit, kunnen we eindelijk praten over het feit dat de zomer toch echt is begonnen.
Of hij lang zal duren, is weer een vraag waar niemand antwoord op kan geven. Dus het advies is voor
iedereen, geniet volop als er zo´n zomerse dag is. Dan zijn we ook zo weer alle regen en kou van de
afgelopen weken vergeten. Hoewel vergeten, ik heb al mensen gehoord met boekingen voor het nieuwe
koude seizoen. Je moet er tegenwoordig al heel snel bij zijn met die vroegboekkorting!
We hebben weer een druk jaar achter de rug als M.S.C. met de nodige vraagtekens in verband met kantine
en kleedkamers. Hopelijk kunnen we daar op de komende jaarvergadering toch wat nieuws over brengen.
Ieder lid wordt dan ook van harte uitgenodigd om bij die vergadering aanwezig te zijn. De uitnodiging
hiervoor treft u aan in deze convocatie.
Helaas moesten we plotseling afscheid nemen van een lid met de nodige verdiensten voor onze club,
Hanneke Butink, die onverwacht overleed. Wat hartverwarmend dat zo veel leden bij de begrafenis
aanwezig waren. Voor een In Memoriam zie elders in dit convocaat.
Ik wil dit woordje afsluiten met iedereen nog een hele fijne zomer toe te wensen en tot op de Algemene
Ledenvergadering.
Gerrie Boersma
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Variamiddag, 1 juni 2012 :
Rondleiding Grotten Noord, Chalet Bergrust
Verslag van Betty Heinen
Zoals aangekondigd, zijn we ditmaal “ondergronds” gegaan.
12 M.S.C.-leden staan klaar, maar onze “roep” schijnt toch ook al verder weg
bekend te worden want opeens hebben we een 13e persoon die mee wil.
Jan Bachman, helemaal komend uit het verre Raalte, meldt zich ook nog aan.
Onze V.V.V. -gids is ook al een bekende: Rob Heijnderickx.
Na wat uitleg, gaan we opstap, gewapend met drie gaslampen, richting ingang
op de Ganzendries. Een plaatje (met het aantal bezoekers ) wordt
opgehangen; dit ter controle zodat bij terugkomst niemand “verloren “ is
geraakt in de grotten.
Enkelen van ons hebben voorzorgsmaatregelen genomen :
zaklamp en een overlevingspakket (koekjes) meegenomen.
Grotten ??? Eigenlijk zijn het gangen, ontstaan door de
“mergel-blok-zagers” en ja - zo vertelde onze gids - het is
ook geen “mergel “ maar kalksteen.
Tijdens deze tocht zien we prachtige tekeningen met o.a. een portret
van Ir. D.C.van Schaik, die veel in kaart heeft gebracht van deze
onderaardse gangen.
M.S.C.
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Al verder wandelend komen wij bij een koepelgewelf. We staan nu onder het Fort St.Pieter. De koepel is
ontstaan doordat de Fransen hebben geprobeerd om van onderaf het Fort op te blazen hetgeen hen niet
gelukt is doordat ze een en ander niet goed berekend hadden.
Onze gids stelt ons op de proef: vertrekt met meeneming van de gaslampen en laat ons in het duistere
donker staan. !!!
Inktzwart is het en doodstil. We beginnen meteen te “kwekken”, natuurlijk om onze
“angst “ in dit ongewisse gangenstelsel te verbloemen.
Feilloos loopt Rob door dit labyrint van gangen; wij hebben
allang onze oriëntatie verloren. Een mobieltje helpt hier ook
niet meer.
Met ‘n portret van de Mosasaurus uit de Krijttijd, de
terechtstelling van Pater Vink en een prachtige tekening van
de Sterre der Zee (waar Rob nog een legende over vertelt)
op ons netvlies, lopen we weer richting uitgang.

De laatste Variamiddag van dit seizoen is
voorbij, maar niet nadat we samen op het
terras van ”Chalet Bergrust “ nog even
nagenieten van een schitterend uitzicht en
een lekkere kop koffie.
Betty Heinen

1 juni 2012 : de beklimming van l’Alpe d’Huez
door Gerrit Jan van Lonkhuyzen
voor het goede doel:

Op donderdagavond naar het toneelstuk De Prooi. Over de ABN/AMRO
die ten ondergaat aan ego’s, slechte samenwerking en noncommunicatie. Daar kun je alleen maar van leren, nietwaar. Buiten de
schouwburg staat een auto klaar met daarin een vriendin met wie ik een
vage relatie heb maar met wie ik dolgraag een road movie wil beleven.
Dus vertrekken we midden in de nacht naar de Alpe d’Huez waar we de
volgende ochtend tegen op moeten. Zij wandelend, ik rennend. Voor het
goede doel: het Toon Hermans Huis in Maastricht dat er op een
positieve manier is voor mensen met kanker, hun familie en hun
nabestaanden.
De weg is leeg; flitspalen knipogen zo nu en dan, het slapen gaat beperkt en het blijft niet heel lang donker.
Voor vijven zien we het links van ons al licht worden. Het rijdend ontbijt bestaat uit mueslibollen red bull.
Om kwart over acht parkeren we onder aan de Alpe D’Huez. We kleden ons om en om half negen staat de
lopersgroep bij onze auto. We kunnen vertrekken.
M.S.C.
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Het is voor de meeste deelnemers een emotionele tocht. Niet zozeer de klim is zwaar maar de gedachten
aan degenen die ze ergens onderweg naar vandaag verloren zijn. De berg wordt gehuld in herinneringen en
tragische verhalen. Maar dat is het mooie van de berg. Lopers kunnen hun verdriet in het ravijn gooien en de
steeds warmer wordende zon laat de rest verdampen.
Natuurlijk ken ik ook mensen die aan kanker overleden. Van dichtbij zelfs. Toch wegen deze herinneringen
niet zo zwaar voor mij en kan ik extra hard lopen. Nou moeten jullie bij ‘hard’ niet hele grote voorstellingen
maken: kleine pasjes en niet teveel kracht zetten. Je moet eigenlijk omhoog rennen zonder dat het
inspanning kost. Maar ja, dat is makkelijker opgeschreven dan in praktijk gebracht.
Ik heb wel Isa bij me. Isa was er helmaal klaar voor toen ze er ook helemaal
klaar mee was. Niet met hardlopen, integendeel. Maar met andere dingen. Het
weerhield haar ervan om mee te gaan naar Frankrijk en deze ochtend zit ze in
een regenachtig Nederland te denken dat ze het zeker gehaald zou hebben.
Dus loop ik iedere meter naast haar in gedachten en ben trots op haar hoe
gemakkelijk en gestaag ze deze berg oploopt……
Alpe d”Huez is eigenlijk een hele saaie en lelijke berg. Toen de Hollanders deze
berg omdoopten tot “Nederlandse berg” knepen de fransen waarschijnlijk in hun
handjes en waren ze blij dat ze er vanaf waren. Iedereen blij, want ondanks saai
en lelijk is het meer berg dan onze eigen Sint Pieter. Gemiddeld ruim 8%
omhoog, zo’n 15 kilometer lang met 23 beroemde haarspeldbochten.
e

Tot en met de 14 kilometer gaat het goed. Ik loop gemakkelijk, de wereld onder
me wordt steeds kleiner en in de verte zie ik het skidorp al liggen.
In gedachten dank ik al mijn teamgenoten die zo vriendelijk waren om zonder mopperen de afgelopen
maanden een onwaarschijnlijke hoeveelheid heuveltjes met mij te trainen. De benen voelen daardoor die
eerste 14 kilometer ijzersterk.
En die laatste kilometer is het gewoon op. Het tempo blijft nog wel maar de
soepelheid is er helemaal van af. En bovendien ben ik gewoon moe. Maar op één
kilometer van de finish telt dat niet. Dan loop je het gewoon uit en na anderhalf uur
kom ik over de streep. Dan is het op en ben ik blij dat ondanks het lelijke dorp er wel
een terras is en de zon schijnt. Waar langzaam maar zeker de renners, wandelaars
en fietsers binnendruppelen. Allemaal tevreden. Niet alleen vanwege de prestatie
maar ook vanwege de ruim € 25.000,- die we ophaalden met deze actie.
En wie achteraf deze prestatie nog wil waarderen: 5000433 t.n.v. sport4lifelimburg te
Gronsveld. (www.sport4lifelimburg.nl )

Variamiddagen:
Het Variateam heeft het programma voor het nieuwe seizoen
weer rond.
Voor de komende maanden ziet dat er als volgt uit:
7 september:

fietsen met Betty

5 oktober:

wandelen met Lou

2 november:

bezoek aan de Cellebroederskapel

Nadere informatie wordt tijdig per mail toegestuurd.
M.S.C.
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Manon’s 15 km van
Maastrichts Mooiste
Als nieuw lid van MSC werd ik
gevraagd een stukje te schrijven
over mijn eerste hardloop(wedstrijd-)
ervaringen.
Ik zal me eerst even voorstellen: Ik
ben Manon Vaessen-van Noorden (
geb 17-07-1955) , getrouwd met Wil.
Ik heb 30 jaar in het Speciaal
Onderwijs gewerkt voor moeilijk
lerende kinderen tussen 12 en 20
jaar, 7 jaar geleden ben ik daarmee
gestopt.
Ik ben geboren in Maastricht en heb op een aantal verschillende plaatsen in Zuid Limburg gewoond. In 2007
zijn we verhuisd naar Maastricht en daar hopen we te blijven wonen.
Mijn hobby’s zijn sporten, dansen, wandelen en crypto ’s oplossen en af en toe een computerspelletje doen.
Sinds ik niet meer werk heb ik een hele tijd vrijwilligerswerk gedaan, maar op dit moment geniet ik alleen van
mijn vrije tijd.
Ik ben gaan hardlopen omdat ik met mijn toenmalige vrijwilligerswerk in het THHM de Alpe d’huez op zou
rennen om geld in te zamelen voor het huis. Door omstandigheden heb ik daarvan af gezien, maar het
rennen heeft me gepakt en ik heb het als een uitdaging gezien om uiteindelijk de 15 km van Maastrichts
Mooiste te lopen. Ik sportte sinds twee jaar al veel in de sportschool.
Toen ik ging rennen viel het vies tegen. In november ben ik buiten gaan lopen, na een tijd op de loopband in
de club te hebben geoefend. Dat was ècht wat anders!!
Ik heb toen in mijn uppie een schema van internet afgewerkt, begonnen met minuutjes opbouwend naar een
uur lopen achter elkaar. Mede door de support van Wil, die vaak met me meeging om de tijd in de gaten te
houden, lukte dat in een redelijk korte tijd.
In januari ben ik tijdelijk lid geworden van MSC en heb ik meegedaan op woensdagavond en zondagmorgen
met GJ als trainer. De eerste weken was het alleen maar afzien! Elkaar leren kennen was bijna niet mogelijk
, want spreken tijdens het hardlopen ging de eerste weken niet!! Het groepslopen heeft me wel extra
gemotiveerd om door te gaan. De groep prikkelt je, net als je even denkt niet meer door te kunnen, om toch
nog een tandje bij te zetten.
De lopers van de club hebben me enorm gesteund. Ze hebben me zien worstelen en spraken hun
waardering uit over mijn doorzettingsvermogen. Dat deed goed!
Met GJ heb ik ook een indeling gemaakt om zelf nog te trainen buiten MSC en er was een tijd dat ik 3 tot 4
keer in de week ging hardlopen, niet echt hard maar wel steeds langer.
Toen mijn doel , het lopen van de Alpe niet doorging, besloot ik meteen dat de 15 km. van Maastrichts
Mooiste mijn uitdaging zou worden.
Op 1 juni heb ik die tocht alleen gelopen, als test. Ik liep toen 1 uur en 45 min. Langzaam eigen tempo gaan
en het was goed te doen. 10 juni was het voor ‘het echie ‘! Het was erg warm en de start was om 12 uur. Ik
had liever veel vroeger gestart dan was het veel minder warm geweest.
Ik had me ingeschreven (…nummer 16041) maar omdat ik nog nooit eerder een wedstrijd had gelopen,
voelde het wel heel spannend. Ik was verbaasd hoeveel mensen er uiteindelijk op de been waren!!
Ik kwam gelukkig Annette tegen van de club, samen zijn we gestart van uit het laatste startvak (nooit
geweten dat dat bestond!) en daarna was het ieder voor zich. De massastart vond ik heel vermoeiend.
Constant moest je opletten of je niet tegen iemand aan botste en daardoor kon ik mijn eigen tempo niet goed
vinden. Het eerste rondje door Wyck was daardoor erg afzien.(hier is de eerste foto genomen) Na de
Servaasbrug werd het “looplint” wat uitgerekter en kon ik mijn eigen tempo pakken en de kinderkopjes van
de binnenstad goed trotseren.
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Helaas kwam mijn blaas in opstand. Na enkele kilometers krampachtig zoeken kwam ik bij de Bieslanderweg
een stuk heel hoog gras tegen en een boompje waar ik achter kon duiken! Dat was opluchting…………….,
maar ook hilariteit toen bleek dat ik een hele tak groen achter me aan had slepen! Dit had ik onopvallend
willen doen, maar achteraf bleef het niet onopgemerkt!
De berg op bij het wijngoed, daar werd het weer erg smalletjes en er waren een aantal mensen die zich
uitgerekend daar wilden laten gelden en gingen passeren. Ik hield lekker mijn eigen slakkengangetje en liet
me niet gek maken, naderhand kon ik in mijn eigen tempo een aantal van die “drommers” weer inhalen.
Ook de Muizenberg verliep zo, met het advies van GJ in mijn hoofd ( in de stijging moet je niet te veel
energie steken) bleef ik fijn door dieselen.
Na de Susserweg het gevoel…..yes de zwaarte zit erop, terug richting stad . De “lus”in het park gaf me een
dubbel gevoel, je ziet dan de mensen die ver voor je lopen, maar je ziet ook dat je gelukkig nog niet de
laatste bent! Onder De Poort Waarachtig door……….leuk hermenieke……………..Pieterstraat …….Vrijthof,
lopen op het ritme van de muziek, gedragen door aanmoediging van het publiek terug naar de Markt!!!
Annette stond klaar met water en een knuffel……………….Wil voor de fotofinish en een dikke
hug………………BINNEN!!! 1uur 39!!!!
Voor de echte lopers natuurlijk geen tijd……………….maar ik was toch behoorlijk trots!
Grote dank voor mijn clubgenoten, die me zo vaak zijn komen ophalen als ik tijdens de trainingen ergens
achterin liep!!
Nog grotere dank voor GJ die me moreel steunde en begeleidde en die me op 1 juni in gedachte mee de Alp
op heeft genomen!! Zeer vereerd was ik door het verhaal van Isa op GJ’s blog……………….
Ik blijf rennen……………..ik hoop dat het ooit nog eens zonder worstelen gaat……………………maar
misschien is dat een illusie…………………..?
Ik heb ooit gehoord over het “runnershigh” ………………., ik ben het nog niet tegen gekomen!
Over het rennen zelf: Voor dit half jaar heb ik nooit geweten dat het zo zwaar was. Het leuke is wel dat je
goed je eigen vorderingen kunt meten. Ik heb veel met de hartslagmeter gelopen en de resultaten
opgeschreven. Hierdoor kun je goed zien wat je verbetering is, je ziet je conditie beter worden en het
uithoudingsvermogen groeien!!
Vandaag bijvoorbeeld heb ik mijn rondje Oost-Maarland gelopen in 48 minuten, iets waar ik een aantal
maanden geleden nog 60 minuten over deed! . Daarbij verloor ik ook nog ongepland een aantal
kilo’s……voor mij een zeer gunstige bijkomstigheid.
Mijn eerste ervaringen op hardloopgebied zijn positief, ik hoop nog heel wat keertjes mee te gaan !!
Groetjes, Manon
Uitslagen MSC deelnemers Maastrichts Mooiste
15km : Jo Hos
John Jennekens
Mirjam Weemhoff
Annette Voskuilen
Manon Vaessen
10km: Thea van Asselt

Jo Hos

M.S.C.

1.18.18
1.20.41
1.27.03
1.33.57
1.39.42
49.19

John Jennekens

Annette Voskuilen

Mirjam Weemhoff

Manon Vaessen
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Wandelweekend Winterspelt 9 en 10 juni 2012

Verslag van Elly van den Essen

Het was een snelle route van Maastricht naar Winterspelt en we waren dan ook allemaal op tijd daar om op
zaterdag ongeveer 10.15 uur te vertrekken vanaf ons hotel Haus Hubertus. Corry leidde de eerste dag de
afstand van 15 km en Paul die van 9 km. Echtparen scheiden zich voor een dagje, de dames de grote en de
heren de korte afstand. Wat sterke geslacht!
Voor alle zekerheid ging de regenkleding mee, want de weersvoorspelling was niet regenvrij. Ik weet niet wie
de worst dit keer naar Clara gebracht had, maar we hebben ontzettend geboft met het weer. Beide dagen
boden de wandelingen een prachtig heuvelachtig landschap met mooie vergezichten en veel bloeiende gele
bremmen en rode klaprozen. Afwisselend liep de route over Duits en Belgisch grondgebied. Het gebied was
voor iedereen goed te doen. De wandellaars van de korte route hebben één zeer steile helling gehad, maar
gelukkig stond bovenaan een schuilhutje waar ze wat konden bijkomen.
De eerst e dag waren de wandellaars van de lange route eerder
terug dan die van de korte route. Toen die bij aankomst melden
dat ze een kapelletje bezocht hadden en ook nog langs een
nachtclub waren gekomen, hebben we maar niet verder
gevraagd waarom ze zo laat waren.
Zaterdagavond was het voetbalavond. Eerst de wedstrijd
Nederland-Denemarken. De voetballiefhebbers zaten om 18.00
uur klaar en niet alleen die van MSC, maar heel wat jeugd uit
het dorp was naar ons hotel gekomen om te kijken. Zij juichten
voor Denemarken en wij voor Nederland, maar het ging
allemaal op een vriendschappelijke manier.
Tijdens de 2e helft moesten wij aan tafel en ging af en toe iemand op het geschreeuw af in het café om te
kijken wat er nu weer gebeurd was. Het diner was goed verzorgd en lekker.
Daarna haastten zich een aantal MSC'ers weer naar de bar, die nu nog voller was met mensen uit het dorp,
want toen begon de wedstrijd Duitsland-Portugal. Maar de meesten MSC'ers zochten toch de rustiger
rookvrij ruimte op om daar nog wat na te keuvelen en met een schuin oog toch op het scherm de wedstrijd te
volgen.
Na de overwinning van Duitsland bleef het nog een klein beetje rumoerig op straat, maar over het algemeen
had iedereen een goede nachtrust. Zondag waren Harry en Martin onze wandelleiders en ook toen waren
het weer erg mooie wandelingen. Na nog even allemaal op het terras van het hotel in het zonnetje te hebben
gezeten, gingen iedereen huiswaarts.
Een aantal MSC 'ers hadden nog niet genoeg van
elkaar en zijn gezamenlijk nog een hapje gaan eten
in frituur Royal. Dit was een prima afsluiting van een
leuk weekend.
Als laatste wil ik iedereen nog laten weten, dat onze
wandelleiders op eigen kosten en natuurlijk eigen
tijd al een weekend voor ons in Winterspelt zijn
geweest om de routes voor te lopen. En Harry heeft
heel wat tijd gestoken in het op internet zoeken van
een betaalbaar, goed hotel in een leuk
wandelgebied. Jullie zullen het met me eens zijn,
dat wij dit enorm moeten waarderen.
M.S.C.
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Wandelleiders: Corry, Harry, Martin en Paul, heel hartelijk dank voor jullie goede voorbereiding.
Namens: Elfriede, Guus, Hanneke, Ine, Irma, Jacques, Julia, Kiki, Lou, Marcel, Marlou, Mieke, Peter, Pieter,
Thea, Ton en Wies,
Elly

De redactie van de M.S.C.-convocatie zit geregeld
op de uitkijk naar een gracieuse duif, die klapwiekend
in een grote envelop een leuke bijdrage voor de
convocatie komt brengen.
Laat wat van je horen vóór 15 oktober voor
publicatie in de editie van 1 november 2012.
Alvast bedankt !

Bij deze convocatie zijn de papieren voor de Algemene Ledenvergadering op 10 augustus a.s. gevoegd.
In het jaarverslag is vermeld dat wij tijdens deze bijeenkomst 3 zilveren jubilarissen zullen huldigen.
We zijn trots op deze drie sympathieke leden die hun zilveren clubspeldje ruimschoots verdienen:

Toos Reinders

M.S.C.

Dik Reinders
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M.S.C.-fietsdag
De jaarlijkse M.S.C.-fietsdag,
die weer onder leiding van
Math Heijgele plaats vond, was
op zondag, 15 juli.
Om 9.30 u. waren 12 M.S.C.ers in gepaste kleding
aanwezig om op het weekend
met de meeste regen van het
seizoen te vertrek-ken voor de
M.S.C.-fietsdag.
De weergoden hebben genoeg
hun best gedaan om deze dag
voor ons te verknallen, maar ze
hadden niet op Math gerekend,
want die heeft er met een mooi
parcours voor gezorgd dat het
een onvergetelijke leuke dag werd.
Nadat de route eerst met 10 km werd ingekort, heeft hij die er op het eind weer bijgebreid.
Een happening die zeker niet verloren mag gaan.

Nico Ummels

Paul Houx kunnen we in actie zien als stadsgids in zijn specialiteit als stedebouwkundige. Mocht je de
uitzending op TV Maastricht gemist hebben of kun je deze zender niet ontvangen dan kun je via “Uitzending
gemist” toch de video bekijken door het aanklikken van deze link:
http://vimeo.com/43108016
M.S.C.
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Zondag, 1 juli was het weer tijd voor een van de leukste hardloopevenementen in een van de mooiste
dorpjes van Zuid-Limburg:
Bemels Beste Boeren Bergloop - 3e editie
Naast een kidsrun van +1 km omvat het programma een hoofdrun van 7,5 km en een van 15 km, over een
nagenoeg geheel onverharde route door bos, over het plateau of heide.
Het parcours is uitdagend door zijn heuvels en deelnemers kunnen genieten van weidse vergezichten.
De weergoden waren de deelnemers goed gezind, maar vooral de ontspannen sfeer en het mooie parcours
zorgden voor een super leuke zondagochtend.

Deelnemers van M.S.C. waren :
15 km

Jo Hos

Tijd: 1.20.40
Jo liep nagenoeg dezelfde tijd als verleden jaar (1.20.20)
Proficiat Jo !

7,5 km Rob Heynderickx

Tijd: 43.07
Rob haalde in zijn categorie met 29 deelnemers de 7e plaats.
Chapeau Rob !

M.S.C.
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Seizoensopening 2012 – 2013
De seizoensopening kent een lange traditie met een grote verscheidenheid aan activiteiten. Alle mogelijke
variaties op dit thema zijn weer onder de loep genomen. De successtories, de gezelligste happenings, de
verregende evenementen, de seizoensopeningen waarover het langst werd nagesproken, etc. etc.
En bij deze laatste kwalificatie zijn we als bestuur blijven hangen. Kunnen we dat nog een keer voor elkaar
boksen en waarom werd zo’n seizoensopening een succes? Het antwoord kwam niet van ons, maar van
bescheiden verzoeken van diverse leden: “Kunnen we het nog een keertje over doen: iets lekkers voor
elkaar maken, onverplicht, wie mee wil doen doet mee, hoeft niet veel te zijn, wel lekker en als het kan een
eigen recept…..”. En dan kwamen de verhalen hoe veel verscheidenheid aan bijdragen dat opleverde,
hoeveel originaliteit, maar vooral hoeveel saamhorigheid doordat iedereen zelf iets kon doen voor het
welslagen van de dag.
En dus hebben we dat idee omarmd, maar durfden – zeker gezien de hoeveelheden hemelwater van de
afgelopen weken – dit niet te organiseren zonder een dak boven ons hoofd plus een keuken om eventueel
gerechten op te warmen, koffie te maken etc. Het vinden van een geschikte locatie was even een probleem,
maar drie maal is scheepsrecht en wij hebben nu een oplossing hiervoor.
Het programma voor zondag, 19 augustus a.s. ziet er als volgt uit:
> 14.00 u. samenkomst bij de verenigingszaal van de Koninklijke Fanfare St. Cecilia , Bejats 14, Kanne
(als je een culinaire of andere bijdrage hebt, kun je ze hier afleveren, wel of niet koelen)
> 14.30 u. speurtocht over het plateau van Caestert (het Belgische deel van het Sint Pietersberg-plateau)
Het is een pittige wandeling van ca. 2 uur met klimmen en dalen. Zorg voor goede schoenen.
We geven deze speurtocht een klein competitie-element: we lopen in groepen van 4 of 5
personen, die per groep, verdeeld over de hele wandeling, 14 vragen beantwoorden.
Voor de meeste M.S.C.-ers is het bekend terrein, maar het is toch leuk na te gaan wat we van dit
uniek stukje natuur weten. En de eerste prijs is natuurlijk de bekende vetleren medaille, m.a.w.
we gaan voor de eer!
> 17.00 u. Alle wandelaars zijn terug op de startlocatie. De gekoelde dranken wachten op ons evenals de
door de leden gesponsorde hapjes.
De bijdragen “in natura” zijn geheel vrijblijvend, maar we gaan ervan uit dat we daardoor als
club de kosten van de consumpties voor rekening van de clubkas kunnen nemen.
Dus M.S.C.-leden: voor deze seizoensopening géén eigen bijdrage!
Introducé’s zijn welkom. Van hen wordt een bijdrage van € 10,- verwacht; bij inschrijving te
voldoen op rekening nr. 85 80 10 445 t.n.v. E.Daemen, Maastricht.
> rond 19.00 u.

Einde seizoensopening. Hopelijk is het een feestelijke middag geweest.
De zaal dient schoon opgeleverd te worden dus helpende handen zijn welkom.

Mocht je geen 2 uur kunnen (of willen) wandelen dan verwachten we je graag vanaf 16.00 u. in de zaal van
de fanfare.
Aanmelden: per e-mail aan: van.duurling@ziggo.nl vóór 10 augustus a.s.
Wil je een bijdrage leveren aan de hapjes/drankjes dit s.v.p. aangeven en ook wat
je wil presenteren (als we b.v. 5 x wafels binnenkrijgen, wordt nader overlegd).
Als je niet deelneemt aan de speurtocht geef dat dan ook even aan.
Het bestuur hoopt dat deze opzet veel bijval zal vinden en wacht graag de aanmeldingen van onze leden.
Het wordt een feestje waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen, dus ook aan het succes.

M.S.C.
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