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vrijdag

Algemene Ledenvergadering

20.00 u.

Sportcafé Jekerdal

17

zondag

Seizoensopening

14.00 u.

parkeerplaats Mergelweg

5

vrijdag

Varia-middag

9

dinsdag

bestuursvergadering

14

zondag

3

vrijdag

korte en lange wandeling met Corrie Mommen en Martin Butink
Elly
van den Essen en Corrie
MommenMuseum in Beek
Varia-middag
Eyewitness

za-zo

Wandelweekend Simmerath

dinsdag

bestuursvergadering

11-12
21

Rondleiding in Aken; thema Karel de Grote

>>

woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. conditietrainingen :
ski- en langlauftraining o.l.v. Betty Heinen.
hardlooptraining o.l.v. John Jennekens 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 Statieplein in Kanne
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. wandelen in de omgeving van Kanne, bijeenkomst Statieplein.
Ook op zondagochtend: hardlooptraining o.l.v. John Jennekens. De eerste zondag van de maand
start deze training vanaf het Statieplein in Kanne; overige zondagen vertrek telkens vanaf een
wisselend startpunt. Nadere informatie bij John Jennekens.

←

Seizoensopening – 17 augustus
De Cisterciënzerabdij van Val Dieu,
het eerste doel voor de seizoenstart
met een rondleiding door de Abdij en
de Brouwerij.
Nadere informatie op pagina 5

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

Agenda
Inhoudsopgave
Voorwoord Gerrie Boersma
Excursie naar de Opéra Royal de Wallonie in Luik
Bezoek aan Rioolwaterzuiveringsinstallatie, 2 mei
Varia-middag 6 juni: fietsen met Betty Heinen en Gerrie Boersma
Verslag Treechloop en Geuldalloop door Gerard Hermkens
Maastrichts Mooiste, 15 juni
Uitnodiging seizoensopening 17 augustus
Verslag MSC-fietsdag, 29 juni, door Kiky van de Ven
Verslag wandelingen met Corrie Mommen en Elly van den Essen, 22 juni
Afscheidswoord van Gerrit Jan van Lonkhuyzen
Adieu Gerrit Jan van Lonkhuyzen, 22 juni
Bemels Beste Boeren Bergloop, 29 juni
Trainers-bestuur-dag, 5 juli, Ledenmutaties
Uitnodiging Varia-middagen september en oktober
a. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 augustus 2014
b. Agenda ALV 8.8.2014
c. Jaarverslag verenigingsjaar 2013-2014
d. Notulen ALV 9.8.2013
e. balans 1.8.2014
f. financieel resultaat boekjaar 2013-2014
g. begroting 2014-2015
>> We mogen deze avond 6 jubilarissen huldigen. Een reden te meer om er een feestelijke
bijeenkomst van te maken! <<

Beste Skivrienden,
Ja, het zal je maar gebeuren dat je aan de beurt bent om het voorwoord te schrijven voor het convocaat voor
de komende maanden en dan wel met het oog al gericht op het winterseizoen. Jawel, en dat met bijna tropische
temperaturen en eveneens overal bijna tropische groei en bloei.
Hetzij zo, we gaan gewoon door met af en toe de tuin in lopen, plukken hier en daar al appels, af en toe een peer,
volop pruimen en ander fruit en denken na wat we van de winter gaan doen. Heeft iemand al geboekt??? Marcel is
daar meestal erg goed in om dat al super vroeg te doen. Maar ik heb ook al geluiden gehoord van de langlaufgroep
dat ze al op zoek zijn geweest naar locaties enz. en binnenkort zal men dus weer flink aan de bak moeten om na
deze lekkere luie zomer weer in conditie te komen.
Maar eerst willen we met jullie allemaal dit jaar afsluiten, te beginnen met de ALV, op vrijdag 8 augustus om 20.00
uur in de kantine van Jekerdal. Iedereen is welkom.
Dan volgt op 17 augustus de opening van het nieuwe skiseizoen, jullie vinden elders in dit convocaat ook hiervoor
een uitnodiging.
En in dit volgende skiseizoen hebben we het 45 jarig bestaan van onze club, en dat gaan we natuurlijk met z’n
allen vieren.
Daarom, kom allemaal naar de ALV, naar de opening en naar de trainingen zodat we het nieuwe verenigingsjaar
weer fit aan de bak kunnen.
Met tropische skigroeten,

Gerrie Boersma

Varia-excursie naar de Opéra Royal de Wallonie in Luik :
Helaas is er nog geen nieuws te melden van de Opéra. Lou de Sterke verwacht dat op korte termijn.
Hij blijft in contact op met de VVV in Luik en alle deelnemers horen zo spoedig mogelijk de bezoekdatum en
worden geïnformeerd over de vervoersmogelijkheden voor dit uitstapje.
Alle 26 ingeschreven deelnemers: dank voor jullie begrip.
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Variamiddag 2 mei
Bezoek aan de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
aan de Ankerkade in Maastricht

Tom Kortbeek was onze gids van het Waterschap tijdens het
bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Na een korte
presentatie over het functioneren van de rwzi, volgde een
rondleiding langs de indrukwekkende waterbassins. We volgden de verschillende zuiveringsstadia en luisterden geduldig
naar alle technische benamingen: voor- en nabezinktank,
fysische en biologische zuivering, inlaatconstructie,
ruimerbrug, schraapsysteem, slibontwatering, enz.
Alle achttien MSC-deelnemers luisterden geboeid naar de
uitleg en ondanks de barre kou werd geen stukje van het
circuit overgeslagen.
Door het kille winderige weer waren er slechts enkele die
hards over om even na te kaarten over de opgedane kennis. In Brasserie Brigidahoeve in Itteren vonden zij een
warm onthaal in een nostalgische ambiance.
Dank aan Betty Heinen en Gerrie Boersma voor de organisatie.

Varia-middag 6 juni 2014
Verslag en foto’s van Betty Heinen
De “rode lijn “ en de “worst aan Clara” hebben hun werk
uitstekend gedaan. Met de zon hoog aan de hemel en een
aangenaam temperatuurtje kwamen 15 deelnemers op de
fiets voor de laatste Varia-middag van dit seizoen.
Goed gemutst en met prima “fietsbenen “ gingen we op weg
en Pieke, onze jongste deelnemer, zong het hoogste lied en
wist uitstekend wanneer wij rechts /links af moesten.
Gezellig keuvelend met elkaar en ondertussen het landschap
in zich opnemend rolden de kilometers onder onze wielen
door en bereikten wij de eerste stop, waar het Varia-team
voor een verrassing zorgde. Met smaak werden wafels en frisdrank uitgedeeld

.

Zo kon ieder er weer tegen, want ondanks alles, nu kwam er toch een stevig klimmetje aan. Gelukkig hierna ging
het weer gesmeerd verder door een bosrijke omgeving en aan het einde, bij het IJsparadijs, konden we ieder nog
op een ijsje trakteren, zeer welkom bij 25 graden .
Hier namen enkelen van ons afscheid, terwijl de overigen er nog een lus aan vastplakten.
Om bij Pietersheim te eindigen op het terras met een pilsje of kop koffie,waarna ieder op eigen gelegenheid terug
naar huis kon gaan.
Het Varia-team dankt alle deelnemers die dit seizoen aan een of andere Varia-middag hebben deelgenomen voor
het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben.
Wij vinden het fijn om te doen en zijn altijd in voor tips vanuit het veld.
Varia-team : Kiky, Gerrie, Lou, Paul en Betty
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Treechloop en Geuldalloop

Verslag: Gerard Hermkens

Aan beide lopen hebben we met enkele MSC leden meegedaan:
Treechloop: John, Jo, Leo en Gerard; Geuldalloop: Jo, Mirjam en Gerard.
In de voorbereiding liepen we de Treechloop als groep op proef. Jo, fanatiek als altijd, liep daarnaast beide lopen
individueel als voorbereiding.
Treech- en Geuldalloop kennen beide een heuvelachtig parkoers. De Treechloop kent naast een steile klim naar het
plateau en de afdalingen bij Slavante veel vals plat. Bij de Geuldaloop wordt twee keer steil naar de Geul
afgedaald en kent de beklimming van de Lijksweg en een serie korte klimmen en afdalingen tussen Vilt en Berg.
Het grote onvoorspelbare verschil zat dit jaar in het weer: zonovergoten tijdens de Treechloop en regen overgoten
tijdens de Geuldalloop. Beide lopen van 10/11 km waren daardoor loodzwaar.
John liep de Treechloop als voorbereiding op de halve marathon van Athene. Hij was door zijn schoonzoon
geïnstrueerd om op 90% te lopen. Tja, daar is weinig van terecht gekomen. Hij liep als een kievit. Blijkbaar was ik
een te goede gangmaker in de eerste km. Net voor de beklimming flitste hij mij voorbij om 4 minuten voor me te
finishen. Daarmee liep John ongeveer dezelfde tijd als in 2013, terwijl iedereen 1 – 3 minuten langzamer liep!
Een tweede plek in de categorie M65 was zijn beloning. Alleen……….de organisatie had in deze klasse slechts een
prijs voor de winnaar! (In Athene werd hij een week later op de halve marathon eerste in categorie M70. Toch de
verdiende beloning!)
Treechloop was dus zwaar door de warmte, hoe anders de Geuldalloop. De hele week voorafgaande regen tot een
half uur voor de loop op zaterdagmiddag. Chapeau voor Mirjam die na een nachtdienst zich nog kwam inschrijven.
De organisatie had niet gerekend op zoveel deelnemers: de inschrijfformulieren waren ruim voor de start al op.
Maar met de Belgische scanbandjes om de rechterpols konden we om exact 17 uur vertrekken. Na een vlakke
aanloop kwamen we meteen op de modderige, gladde afdaling naar de Geul. Daar moest meteen de rem er op:
“levensgevaarlijk”! Voor me ging al iemand door z’n enkel. Zelf maakte ik ook een kleine zwik. Langs de Geul
zaten slechts kleine hellingen, maar door de mergel waren die zo superglad dat je niet vooruitkwam (bij de tweede
passage bracht de touwen afrastering uitkomst bij de beklimming). Boven aan de Lijksweg haalde Mirjam me in,
maar zoals ze achteraf vertelde: bij de beklimmingen liep ze op me in, maar bij het dalen liep ik dan weer weg.
Overigens gelijk had ze als je links en rechts de valpartijen in de modder hoorde. Uiteindelijk werd de gelopen tijd
aan de finish met de handscanner geregistreerd. Heel bijzonder!
Al met al twee heel verschillende , maar heel gezellige wedstrijdjes die beide onderdeel uitmaken van het Zuid
Limburgse hardloopcircuit.
Gerard Hermkens
Treechloop 27 april 2014
Jo:
56.45
John:
57.07
Gerard:
1.01.09
Leo:
1.02.40

M.S.C.

287 deelnemers

Geuldalloop 10 mei 2014
Jo:
56.37
Mirjam: 1.00.49
Gerard: 1.00.23

131 deelnemers
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Zondag 15 juni 2014

Verslag van Nico Ummels

Maastrichts Mooiste is een hardloop- en wandelevenement in Maastricht. De eerste editie van Maastrichts Mooiste
vond plaats op 30 april 2004 en was toen nog een evenement van één dag. In de volgende jaren is het evenement
uitgegroeid met verschillende onderdelen. Het evenement is in de 10 jaar dat het nu bestaat sterk gegroeid in het
aantal deelnemers en krijgt steeds meer deelnemers van verder weg. In totaal telde het evenement in 2013 bijna
6.500 deelnemers. Dit was verdeeld over het Maastrichts Mooiste Hardloopweekend (5, 10, 15 km, bedrijven- &
Kinderloop) en de Maastrichter Kerstmannen Stadsloop.
Op 15 juni 2014 liepen: 5 km 1252 lopers, 10 km 1075 lopers en 10 engelse mijl 1483 lopers.
Uitslag MSC-ers :

UITNODIGING

10 km

Nynke Breeuwsma

1.00.16

10 Engelse mijl

Jo Hos
John Jennekens
Mirjam Weemhoff
Guus Queisen

1.21.09
1.24.35
1.26.20
1.37.31

SEIZOENSOPENING

ZONDAG 17 AUGUSTUS 2014

Het bestuur nodigt alle MSC-leden uit voor de feestelijke seizoensopening.

Programma:
14.00 u. Vertrek Mergelweg, Maastricht (carpoolen; vrij parkeren)
14.30 u. Aankomst Abdij, Val Dieu 227, 4880 Aubel. Trefpunt: op de binnenplaats voor het info-punt.
14.45 u. Start rondleidingen Abdij en Brouwerij (met proeverij)
17.15 u. Einde rondleidingen
17.15 u.-17.30 u. tijd voor bezoek tuin en/of shop (souvenirtje, kaarsjes e.d.)
17.30 u.–18.00 u. bezoek aan het grote molencomplex tegenover abdij (met terrasje)
18.00 u. Vertrek Val-Dieu
18.30 u. Aankomst Mergelweg, vandaar te voet via Drabbelstraat, Meesenbroekweg, Jekermolenweg,
Cannerweg naar Susserweg 1 (750 m. – 9 minuten lopen). Kan desgewenst ook per auto.
18.45 u. Aankomst Café-Eetkamer Saint Servais
De eigen bijdrage bedraagt € 10,- voor:
> een rondleiding met VVV-gids door de imposante Cisterciënzer abdij in Val-Dieu (bij Aubel)
> aansluitend een rondleiding met VVV-gids door de brouwerij, inclusief bierproeverij
> gezamenlijk eten in Café-Eetkamer Saint Servais
Introducés zijn welkom. Hun eigen bijdrage is de kostprijs van € 30,- p.p.
Voor het carpoolen rekenen we op het eigen onderlinge initiatief van de deelnemers.
Aanmelden door overmaking eigen bijdrage op rek.nr. NL33 SNSB 0858 0104 45 t.n.v. E.Daemen o.v.v. : so
Verleden jaar mochten wij ons verheugen op het record aantal van 47 deelnemers en wij hopen met dit boeiende
programma opnieuw veel leden te mogen begroeten bij deze seizoensopening. Meld je aan (vóór 8 augustus) en
we maken er samen een feestelijke dag van!
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MSC Fietsdag

29 juni

Verslag: Kiky van de Ven

Zondag 29 juni was weer de jaarlijkse fietstocht. We hoopten natuurlijk op mooi weer, maar de buienradar gaf niet
veel goeds aan. Ondanks dat stonden er om 10.00 uur toch 11 mensen paraat om de door Irene en Jef uitgeplozen
mooie fietstocht te beginnen.
We starten in ieder geval met droog weer, dat was al heel wat! De temperatuur was geweldig voor het fietsen.
Nadat we een uurtje lekker gefietst hadden, moest de dorst gelest worden. Dit gebeurde op een terras (met een
beetje zon!) in Uikhoven. De koffie smaakte voortreffelijk en was lekker heet.
Na de pauze gingen langs het kanaal verder.
We werden even gehinderd doordat we daar
niet verder konden. Dus gingen we binnendoor,
wat wel iets minder mooi was. Zo kwamen we
terecht in Kotem, waar we met muziek
ontvangen werden. We konden ook gaan
rommelen op de rommelmarkt, maar dat
hebben we maar niet gedaan.
Na een stukje gelopen te hebben gingen we
weer langs het kanaal verder. Ook reden we
door een mooi stuk bos. Na flink te hebben
doorgetrapt, kwamen we om 12.30 u. helemaal
droog aan in Genk bij de Cinema. Daar kwam
Fia bij ons om ook een beetje van deze dag te
genieten.
We hebben er heerlijke soep en croque monsieur gegeten. Maar toen werd Leider Jef bikkelhard en zei dat we
om13.30 u. zouden vertrekken. Het regende pijpenstelen. Iedereen deed regenkleding aan en verder ging het.
Gelukkig was de regenkleding al vlug niet meer nodig. Via tuincentrum Eysden en door een prachtige bos
bereikten we de duivelsberg. En wie kwam er boven lachend aan? Dat was natuurlijk onze trainster Betty. De
andere volgden fietsend of te voet. Daar werden we getracteerd door Irene en Jef op heerlijke suikerwafels. Boven
op de Duivelsberg hadden we een mooi uitzicht op het meer.
Na deze pauze moesten we nog ongeveer 10 km fietsen om in “het Vijvertje” te komen. Het was zeker geen straf
om weer door een mooi bos te rijden, maar de regen probeerde hier wel een beetje spelbreker te spelen. Ondanks
dat waren we allemaal heel vrolijk en lekker aan het genieten.
Om 14.30 kwamen we aan bij “het Vijvertje”, waar we ons lieten verwennen met een wijntje of biertje; daarbij
waren er ook lekkere bitterballen.
Irene en Jef jullie hebben ontzettend je best gedaan om deze mooie tocht uit te zetten en gesjouwd met frisdrank
en wafels. We zijn er niet kwaad om als jullie dat het volgend jaar weer regelen. Bij deze wil iedereen de sponsors
bedanken voor de gulle gaven.
Nogmaals: Irene en Jef heel hartelijke dank namens
Betty, Elfriede, Guus, José, Marcel, Math, Mieke, Nico en Kiky.

M.S.C.
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Zondag, 22 juni: wandelen met Corrie Mommen en Elly van den Essen
“Met Corrie naar de Broonk” verslag van Pieter Walters
De langere wandeling met Corrie startte vanaf de St. Barbarakerk in Scheulder. Even voor we het dorp binnen
kwamen, moesten we eerbiedig voorrang verlenen aan de processie. Het dorp was helemaal opgetooid met
prachtige vaantjes in de kleuren wit-geel en rood-wit en bloemen midden op weg als eerbetoon voor het
allerheiligste. Broonk in Scheulder!
Na een poosje zoeken naar een parkeerplaats startten we voor een mooie “Corrie Wandeling”. Door velden ,
bossen en holle wegen. Veel vergezichten over het Geuldal. Via het Gerendal en langs de Geul naar Schin op Geul.
Even gezellig pauzeren bij camping “Gronseler Put” aan de Geul. In Schin op Geul aangekomen: ook daar
“Broonk”. De bewoners daar hadden het kerkbezoek en processie al achter de rug en vertoefden uitbundig op de
terrassen. Af en toe zelfs in “schuttersuniform” in een sfeer van “zeg maar ja tegen het leven”.
Vervolgens met z’n allen (9 pers.) toch maar weer fijn de natuur in. Lekker
de broodjes opmaken langs de Geul op een bankje. Terug naar Scheulder
en onderweg nog een Magnum ijsje likken en dan nog enkele altaren
bewonderen die de dorpsbewoners zelf hadden opgebouwd, vaak in
opstaande boerderijpoorten waarachter hele families flink aan de vlaai
zaten.
Toen samen naar Berg en Terblijt naar brasserie “Vaan alles get”, waar
we al snel de andere wandelgroep aantroffen, begeleid door Elly van den
Essen die haar goede debuut maakte als goede wandelleidster.
Volgens M.S.C. traditie, allemaal aan een frisse drank!
Corrie “Wie sjoen os Limburg is” dat heb je ons weer eens laten zien!
Veel dank namens Gertien, Jeu, Marcel, Kiky, Mieke, Guus, Ine en Pieter.

Middagwandeling met Elly van den Essen

Sjüelder  Sjin  Sjüelder

Tja, als je start als wandelleider haal je alles uit de kast. Het pittoreske dorp Scheulder is door de 350 inwoners tip
top in orde gemaakt: aan elke lantaarnpaal hangt een vaandel, de Dorpsstraat ziet geel en wit van talloze vlaggen,
een ereboog is opgericht en de straat is bezaaid met verse bloemen. Het startpunt is bij de kerk en op het terras
van het aangrenzende café Scheulder-heukske zorgt de fanfare voor een openluchtconcert. Wat een welkom!
Met vijftien deelnemers gaan we op pad voor een wandeling door het Gerendal, een parel in de Limburgse flora
met een gevarieerd aanbod aan landschappen: hellingbos, kalkgrasland en akkers. Via een mooi bospad en langs
wegkruisen lopen we richting Schin op Geul.
Bij het ijskraampje in Strucht genieten we van hoorntjes met (h)eerlijk schepijs. Vandaar is het maar een paar
stappen naar een terrasje aan de Valkenburgerweg in Schin op Geul, waar de drank onze dorstige kelen kan laven.
Na dit intermezzo volgen we een pad
omhoog. Langs een landweg
omzoomd met meidoornhagen gaat
het terug richting het 3 km lange
Gerendal en nemen we verder
dezelfde route terug door de grubbe.
Een prachtige wandeling door dit
unieke droogdal.
Geweldig goed uitgezocht Elly! Je
bent geslaagd voor je wandeldoop
en je mag het nog vaak overdoen.
Dankjewel, namens Arie, Elfriede,
Gerrie, Irma, Jacques, Lou, MarieJosé, Peter, Tiny, Thea, Ton, Wies,
Zjèr en Elle
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Een afscheidswoord van onze hardlooptrainer Gerrit Jan van Lonkhuyzen
Hardlopen is genieten…..
Het was een zondag ergens begin mei. We hadden net de Bemelerberg opgerend
en waren met een grote bocht terug naar Maastricht aan het lopen. Het grootste
deel van de lopers was al vooruit en ik wachtte op één achterblijfster. Juist op het
moment dat ik me wilde omdraaien om te kijken waar ze bleef, kwam ze
enthousiast aangelopen en zei: “Ja, ik moest even stoppen voor een albinoslak.
Die had ik nog nooit gezien…..”
Als ik niet al eerder besloten had om te stoppen met het geven van
hardlooptraining, dan was dit het moment geweest. Want ze had het zó goed
begrepen: hier is hardlopen voor bedoeld. Om onderdeel te zijn van een
landschap en om te genieten van de omgeving waar je bent. Als dat lukt, is
hardlopen een feest. Dat heb ik altijd graag over willen brengen. Het meest
tevreden ging ik naar huis als de lopers zeiden ”trainer, je hebt weer een mooie
route uitgekozen”.
Dat het ook een aanpak is die zorgt voor duurzame resultaten blijkt wel uit het grote aantal 70+ers dat nog
meeloopt in de groep. En ze lopen niet alleen in de groep regelmatig voorop, ook in het klassement van de
regionale wedstrijden worden de eerste prijzen gewonnen in hun leeftijdscategorie. Maar prestatie blijft voor mij
een bijzaak ten opzichte van het genieten.
Met de zorg voor een demente moeder die in Veenendaal woont,
de halve zorg twee opgroeiende pubers, regelmatige bezoeken
aan Amsterdam en een eigen onderneming met klanten in
Landgraaf, Heerlen maar ook in Venlo, Rotterdam en Groningen
werd het wat veel. Ik moest te vaak afzeggen om mezelf nog
trainer van de hardloopgroep te noemen. En dan had ik in John
een altijd bereidwillige co-trainer die altijd klaarstaat om in- en
bij te springen. De groep boft er mee dat hij de trainerstaak nu
wil overnemen.

Of ik ga stoppen met hardlopen? Zeker niet. Op de dag dat ik dit stukje
schrijf heb ik net nieuwe hardloopschoenen aangeschaft. En gisteren
heb ik John ingefluisterd dat als hij een keer niet kan en een vervanger
zoekt, hij me altijd kan mailen en bellen. Dan zet ik graag nog een keer
een mooie route uit.
En als ik in mijn eentje door de Voerense heuvels loop zal ik met plezier
terugdenken aan een bijzondere groep mensen met wie ik mocht lopen.
Mensen die elkaar altijd wat te vertellen hadden en ondanks hun drukke
bezigheden in werk, gezin en vrije tijd altijd weer de moed vonden om
de schoenen aan te trekken. Want wij hardlopers weten dat de afstand
van de bank naar de hardloopschoenen de moeilijkste afstand in de
hele training is. De groep mensen van wie er altijd wel kwamen ook al
stormde het heel hard, ijzelde het, vroor het dat het kraakte en ook
wanneer het eigenlijk te warm of te benauwd was om het ene been
voor het andere te zetten. Net als de schitterende landschappen in Zuid
Limburg ben ik blij en trots dat ik onderdeel van de hardloopgroep van
MSC ben geweest!
Gerrit Jan
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Adieu Gerrit Jan van Lonkhuyzen, trainer van de MSC-hardlopers

Zondag, 22 juni

Op het zonovergoten terras van “de Laathof” kwamen de hardlopers bij elkaar om
afscheid te nemen van hun trainer Gerrit Jan. Namens de hardlopers sprak Gerard
Hermkens een dankwoord uit, vergezeld van een mooie attentie.
Nico Ummels verwoordde de dank van het MSC-bestuur en de leden.
Jammer dat enkele hardlopers verhinderd waren, overigens met zeer valide redenen.
Hun collega’s Geert-Jan Dinant, Gerda van der Pol, Nynke Breeuwsma, Jo Hos, John
Jennekens, Annette Voskuilen, Gerard Hermkens en Guus Queisen zorgden voor een
prima ambiance bij de door Gerrit Jan aangeboden afscheidskoffie.
Dankwoord namens bestuur en leden door Nico Ummels
Beste Gerrit Jan,
Het bestuur en de leden van MSC vinden het nooit leuk als een clublid afscheid van hen gaat nemen en zeker niet
als dat lid ook nog eens een trainer van onze club is. Gerrit Jan is lid van onze vereniging sinds 2007, nadat hij
daarvoor onze vereniging twee jaar bestudeerd had en alleen op de zondagochtenden meeliep.
Maar nadat hij besloten had om betalend lid te worden, was hij snel overgehaald om de trainerscursus te gaan
volgen en trainer te worden. We hadden dan ook vijf jaar lang een fanatieke trainer die zijn medelopers steeds kon
motiveren en inspireren. Maar we hadden in hem ook een trainer die heel mooi kan verwoorden hoe moeilijk maar
tevens ook hoe prettig het hardlopen is. Zijn mooie teksten werden dan ook door iedereen gelezen en geprezen.
Gerrit Jan, we hopen dat als je in de toekomst weer de mogelijkheid hebt om in clubverband te gaan trainen,
we je weer terug zien in onze vereniging.
Bedankt namens bestuur en leden van MSC.

Zondag, 29 juni

5e editie van

Bemels Beste Boeren Bergloop

Bemels Beste Boeren Bergloop is uitgegroeid tot een van de mooiste hardloopevenementen in een van de mooiste
dorpjes van Zuid Limburg. Het parcours is nagenoeg geheel onverhard en voert door bos, over het plateau en over
de heide. Maar ook het boerenaspect wordt niet vergeten: het parcours loopt langs en dóór koeienstallen en over
binnenplaatsen van oude karakteristieke boerderijen. De aanduiding "bergloop" verdient deze loop aan de pittige
heuveltjes met als hoogtepunt de Bemelerberg. Hier wordt de beklimming bekroond met een prachtig vergezicht
over Maastricht. Hiermee heeft deze natuurloop alle kenmerken van een mini-trail, waarbij je kunt kiezen uit een
loop van 7,5 km of van 15 km.
Ook dit jaar wilden de hardlopers van MSC dit evenement niet missen en na een mooie run finishten zij met de
volgende tijden:
7.5 km
Rob Heynderickx
Annette Voskuilen
Nynke Breeuwsma

M.S.C.

15 km
45.28
49.00
50.11

Jo Hos
John Jennekens
Gerard Hermkens

1.18.48
1.24.36
1.34.47
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Trainers-bestuur-dag

5 juli 2014

Op het programma staat een bezoek aan Luik met een rondleiding over de heuvels naar de vestingwerken.
We reizen per trein via Guillemins naar Luik Palais, waar we worden afgehaald door VVV-gids Cathérine
Vankerkove. Zij neemt ons mee naar het Archeoforum onder de Place Saint Lambert.
Overblijfselen van meer dan 9000 jaar geschiedenis voeren de bezoeker via een ondergronds parcours terug naar
de beginperiode van de stad. Resten uit de prehistorie, muren van een Gallo-Romeinse villa, overblijfselen van
middeleeuwse, religieuze gebouwen etc.
Vanaf de Place Saint Lambert nemen we daarna een kijkje in een van de binnenplaatsen van het Prinsbisschoppelijk paleis. De binnenplaats is omzoomd met vier galerijen
met gewelven die rusten op 60 zuilen versierd met
menselijke figuurtjes met groteske maskers.
Via de straten in de oude wijk Hors Château klimmen we
langzaam omhoog. We komen bij de Montagne de Bueren.
De straat heeft een totale lengte van 260 meter waarvan de
hoogst gelegen 194 meter met treden. Er zijn 374 treden en
de gemiddelde hellingsgraad van het trapgedeelte is 28%.
Gelukkig besluit Cathérine een kortere trap te nemen in de
richting van de Citadel.
We komen bij het oude Minderbroederklooster aan de mooie Cour des Mineurs, waar nu het museum van het
Waalse leven is gevestigd, evenals een poppentheater-museum. Nadat we verder omhoog klimmen door nauwe
straatjes met klinkers en hardstenen stoepranden bereiken we een weids uitzichtpunt over de stad Luik.
Cathérine maakt ons wegwijs in wat er vanaf onze voeten tot aan de horizon te ontdekken valt.
Vanaf de Chemin de la Citadelle komen we aan de Rue Pierreuse. De
straat dankt haar naam aan de bewoners uit de 8e eeuw! De straat was
een verbindingsas tussen Civitas Leonidio (Luik) en Civitas Tungruorum
(Tongeren). Om de steile passage mogelijk te maken, verzamelden de
bewoners stenen om de straat te verharden.
Als we de steile straat zijn afgelopen, bevinden we ons weer vlak bij
het prinsbisschoppelijk paleis. Vandaar is het een kattensprongetje
naar het station Palais. Hier beginnen we onze terugrit om in Maastricht
samen te dineren. Een goede afsluiting van een geslaagde dag.
En: met dank aan onze trainers voor hun grote inzet voor MSC!

Ledenmutaties:

in juni hebben we afscheid genomen van 5 leden:
Jacqueline Schoonheim en Marius Stekelenburg tengevolge van hun verhuizing naar Amsterdam
Gerrit Jan van Lonkhuyzen vanwege zijn vele verplichtingen elders
Wies Meijs omdat zij niet meer kan trainen; wel blijft ze onze activiteiten volgen
Monique Lennertz heeft haar sportieve activiteiten naar elders verlegd
In juli mochten we Hans Kortlandt als lid verwelkomen. We wensen hem veel sportief plezier toe
bij MSC!

Programma Variamiddagen:
Op 5 september gaan we naar Aken waar het hele jaar 2014 in het teken staat van de 1200e sterfdag
(28 januari 814) van Karel de Grote. Een VVV-gids zal ons tijdens deze rondleiding een van de meest
boeiende historische persoonlijkheden uit zijn tijd leren kennen!
Op 3 oktober brengen we een bezoek aan het oorlogsmuseum Eyewitness in Beek. Met een gedurfd en eigentijds
concept weet dit museum bezoekers te imponeren. In 13 diorama’s worden met 142 levensechte figuren
verschillende oorlogsscènes uitgebeeld en worden we meegenomen langs de belangrijkste fronten in Europa.
Nadere informatie over deze beide excursies volgt binnenkort per e-mail.
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