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Varia-middag

13.45 u.

Langlaufreis

Wandelen

Schatkamer Sint Servaasbasiliek
Dobbiaco/Toblach, Dolomiten, Italië

15.30 u.

Opéra de Wallonie, Luik
“niet voorgelopen” Ardennenwandeling met
Corrie Mommen en Harrie Hutschemakers
wandelen rond Kanne vervalt

09.30 u.

wandelen rond Kanne vanaf Statieplein

20.00 u.

bestuursvergadering

20.00 u.

avondwandeling met Martin Butink

>>

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.

←

Nieuwjaarsborrel 7 januari 2015
Proost op het nieuwe jaar !
Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van
de Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Agenda driemaanden en trainingsschema
Inhoudsopgave
Voorwoord van Marcel van de Ven
Varia-middag, 7 november, Basiliek Meerssen
Vrije Nieuwsgaring: karten
ENCI-Bergloop, 2 november
Berenloop, 2 november
Snowworld, 26 november
Vastelaovend
The Authentic Marathon, Athene, 9 november
Verrassingswandelingen 14 december
Mededelingen
Mescherbergloop, 14 december
Nieuwjaarsborrel, 7 januari
Kalender Regionale loopwedstrijden 2015
Bonnefooi, 22 januari 2015

Beste MSC-ers,
Het jaar 2015 is voor MSC goed begonnen. De nieuwsjaarsborrel werd weer druk bezocht en we konden genieten
van hapjes en natuurlijk de champagne. Bravo voor degenen die dit alles weer zeer goed verzorgd hebben.
Je merkt bij zo’n gelegenheid opnieuw dat de leden van MSC een hechte band hebben en dat veel lief en leed
gedeeld wordt; met de woorden van Nico: een echte MSC-familie.
Nu gaan we weer denken aan de wintersportvakantie. Die zal er snel zijn voor de langlaufers en skiërs.
We hopen natuurlijk dat ze ook veel sneeuw zullen hebben. Dit was helaas niet zo voor de kerstvakantiegangers:
in het begin was er weinig sneeuw maar op de terugweg was er zoveel sneeuw dat over 300 km. 7 uur gereden
werd. Dat is niet fijn…….
Het goede voornemen voor het nieuwe jaar is natuurlijk: de trainingen goed bezoeken zodat we het hele jaar fit
zullen zijn voor alles wat we ondernemen.
Dan gaan we ook nog uitkijken naar onze jubileumviering. Aangezien de feestcommissie er zeer hard aan werkt,
weten we al zeker dat dit een succes wordt.
Tot slot van mijn voorwoord: de beste wensen voor iedereen in 2015 !
Marcel
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Variamiddag

7 november 2014

Basiliek Meerssen

Deze Varia-middag begon voor velen op de parkeerplaats bij het witte
stationnetje van Meerssen. Een van de weinige parkeerplaatsen die nog
gratis zijn.
Via het kleine Proosdijparkje dat zich in mooie herfstkleuren getooid had,
kwamen we in + 5 minuten uit op de Markt bij de Basiliek.
Een koude gure wind blies ons om de oren waardoor enkelen van ons besloten
om in de kerk te wachten op de komst van de gids: Dhr. Willy Savelberg. In
de kerk was het niet veel warmer.
De kerk is een Basilica Minor, te zien aan
de bekende “paraplu“ bij het hoofdaltaar.
Willy begon te vertellen maar jammer
genoeg was hij niet altijd goed te verstaan, mede ook door het geklop en
gezaag van werklieden die bezig waren
met de restauratie van de glas-in-lood
ramen boven in de nok van de kerk.
De kerk is erg donker maar herbergt prachtige kunstwerken, zoals
> de glas-in-lood ramen van glazenier Frans Nicolas bij het hoofdaltaar
> de rijk bewerkte zijaltaren die door diverse mensen in de loop der
tijden aan de kerk zijn geschonken
> de prachtige preekstoel, op een zuil van Carrara-marmer, heeft kunstig
uitgesneden figuren in arduingesteente en erboven een “schelp” die
diende om de stem van de priester te versterken (er was immers toen
nog geen geluidinstallatie ).
Het mooiste stuk is echter wel de Sacramentszuil, ruim 12 meter hoog en
overdadig versierd met voorstellingen uit de Bijbel. Halverwege, achter een
deurtje met ruitjes, werd de Monstrans tentoongesteld. Men moest er met
een laddertje aan de achterkant bij om deze eruit te halen.
Onze gids kon nog wel uren vertellen en wel over de plaquette Jubileumjaar
2000, de doopvont achter in de kerk op niet gewijde grond en achter
hekwerk.
Hij wilde ook nog naar buiten om de diverse graven te bekijken maar iedereen was “blauw” van de kou en was toe
aan een lekkere bak koffie, dus op naar “Carpe Diem “ om op te warmen. Hier werden we ook nog door een jarige
getrakteerd.
Met een hartelijk dankjewel voor de gids en een kleine gift voor de kerk besloten we deze middag en rond 17.00
uur keerde iedereen huiswaarts.
Betty Heinen

Vrije Nieuwsgaring
Regelmatig maakt Irene Schelling ons erop attent
dat wij – de oude getrouwen -tijdig moeten starten
met een MSC-rollater-oefenclub zodat we t.z.t. met
voldoende ervaring onze “sportieve” activiteiten
kunnen blijven volhouden.
Gevoeglijk kan worden aangenomen dat zij ons in
dit kader bijgaande bijdrage inzond…………

M.S.C.
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ENCI-BERGLOOP

ZONDAG 2 NOVEMBER 2014

Na een half jaar blessureleed, een zeurderige aanhechting hamstringblessure is na rust eindelijk genezen, is het
zo ver. Ik ben weer klaar voor een hardlooprun, de ENCI-Bergloop, 8,8 km, 2 rondjes van ongeveer 4,4 km door
de Encigroeve en over de Pietersberg. Heuvels lopen, bergop, bergaf is mijn passie, dus ik heb er zin in en ik wil
weten hoe ik er na mijn blessure in een hardlooprun voor sta. Bovendien we treffen het met het weer vandaag,
het is 19 graden heerlijk droog en zonnig najaarsweer. We, dat zijn de 5 MSC-ers, Jo Hos, Gerard Hermkens, Rob
Heijndericks, John Jennekens en ik, Guus Queisen. De MSC-ers geven presence in hun groene cluboutfit met het
logo van de club.
Voor de long run, de 8,8 km verschijnen er zo’n 700 lopers aan de start, zoals gewoonlijk in alle
leeftijdscategorieën van jong naar oud. Achteraf blijken John en ik met geboortedatum 1943 de oudste
deelnemers. Na alle blessureleed vers achter me besluit ik te starten in de zogeheten “comfort zone“, dat betekent
in een zo hard mogelijk tempo lopen, maar wel in een tempo dat je zo’n 10 km moet kunnen volhouden bergop
en bergaf, zonder te hoeven vertragen. Aan de start sta ik in het midden en word al snel gepasseerd door de
helft van de lopers achter me. De andere MSC-ers ben ik al snel kwijt. Geen nood, ik loop in mijn eigen
comfortabele , “comfort zone“-tempo. Na de eerste bergloop zit ik achter in het peloton, het deert me niet. Nou
ja, wat heet, enigszins geïrriteerd zie ik dat na de eerste bergloop een wat oudere loper, die ik bergop steeds
voorbij loop, me bij de afdaling passeert en zelfs uit het zicht dreigt te verdwijnen. En jonge dame, sportieve
verschijning, de helft van mijn leeftijd schat ik, met een shirt met het logo van het UMC, Universitair Medisch
Centrum Utrecht, loopt zo ongeveer het hele parcours naast of achter me. Prettig gevoel, denk ik, als er iets mis
gaat is de deskundige EHBO zo bij de hand.
Na de tweede bergomloop is het een lange afdaling naar de ENCI groeve; de finish is al van verre in zicht. Ik heb
nog meer dan genoeg lucht over voor een flinke eindsprint. Heb ik te comfortabel gelopen ? Een loper naast me
daagt me uit voor een eindspurt, ik blijf hem bij de finish een beenlengte voor. De andere MSC-ers zijn inmiddels
al enkele tot meerdere minuten geleden gefinisht.
Na afloop gezellig napraten met leeftijdgenoot John.
Hij vraagt zich af of hij eerste is geworden in de
categorie 65 plus. Dat blijkt achteraf : John is eerste
geworden in de categorie 65 plus en laat ook nog
eens zo’n 70% van alle lopers achter zich. Hij is
ondanks zijn bijna 71 jaar nog steeds bezig met het
verbeteren van zijn looptijden. Chapeau voor John.
Op een leeftijd waar leeftijdgenoten achter de
geraniums of de sanseveria’s zitten is hij nog bezig
met het verbeteren van zijn looprecords !. Achteraf
blijk ik minder dan 3 minuten te zitten achter
clubgenoot Gerard. Het had slechter gekund. Op naar
de volgende bergloop , de Mescherbergloop eind
december ?

Jo Hos

John Jennekens

Gerard Hermkens

Guus Queisen
Rob Heijnderickx
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Een van de mooiste
en zwaarste runs
van Nederland.
Uniek wisselend
parcours.
4.000 deelnemers.

Op 2 november was de Berenloop op Terschelling. Niet om de hoek vanuit Maastricht, maar een leuke omgeving
om een (halve) marathon te lopen. Mirjam, Thea (ex-MSC, verhuisd naar Haren, Groningen) en Annette zijn
afgereisd om MSC op Terschelling te vertegenwoordigen.
Op zaterdag zijn we met mannen, kinderen en vrienden op een grote zeilboot, Topzeilschoener voor de kenners,
naar Terschelling afgereisd. Beregezellig met 15 kinderen en 15 volwassen en mooi zeilweer. De boot was tevens
het “hotel”.
Op zondag was de Berenloop met wederom mooi weer. Alle kinderen hebben goed hun best gedaan bij de
kinderloop.
Daarna mochten de volwassenen in actie komen. En met succes! De start was onder de Brandaris. Na ongeveer 11
km door dorpjes en duinen lopen volgde een stuk van bijna 4 kilometer strand. Dat voelt als heuvel oplopen, zeker
met een beetje wind erbij. Daarna verder door duinen en bos om weer bij de Brandaris te finishen. Alle inwoners
van Terschelling leken te zijn uitgelopen om de lopers aan te moedigen. Dat helpt! Annette heeft in een nette
2:05:56 de afstand afgelegd. Mirjam heeft haar eigen PR ruim overtroffen met 1:51: 33! En Thea was zelfs nog
sneller met 1:48:02.
Een weekend met een geweldige, sportieve sfeer en goede prestaties.

M.S.C.
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Snowworld

26 november 2014
Dit jaar meldden zich drie deelnemers voor de
skitraining in Snowworld bij de organisator
Marcel van de Ven.
Stonden er in 2008 nog vijfentwintig deelnemers (!) vol ongeduld te wachten in
de hal; nu wilden Betty en Gerrie zich niet onbetuigd
laten en sloten zich bij de deelnemers aan.
Het was een tegenvaller dat Marcel ziek werd
en Harry de Snowworld-training “even vergeten”
was. Fijn dat Jan zijn dochter Marjan en een vriend
meebracht en dat Kiky Marcel wilde vervangen, wat
het aantal skiërs op zeven bracht.
Omdat de temperatuur in de skihal na een halfuurtje
niet in de koude kleren gaat zitten,
werd dit jaar het concept aangepast.

In plaats van aaneengesloten twee uur skiën, waarbij menigeen al snel de warmte van de skihut op de baan
opzocht, werd nu één uur geskied met aansluitend een gezamenlijk drankje in het restaurant. Dit bleek goed te
bevallen.
Dit was de eerste kennismaking met de sneeuw van het seizoen 2014-2015. Nu mag Moeder Natuur haar gang
gaan en ons verwennen met massa’s witte vlokken en poedersneeuw!
SKI HEIL !

Vastelaovend
15-16-17 fibberwarie 2015
Prins Onin d’n Ierste is op 18
jannewarie oetgerope, de
pèkskes weure ineingefisternöld, de hieringe ingelag en
de chili con carne steit ouch
dit jaor op ’t carnevalsmenu.
Sjoen doag gewins, goejt
uuch dedoor en vergèt neet
wat ’t carnavalsleedsje 2015
uuch veur hèlt:
’n weurs nao Klara te bringe !
Vastelaovend same!

M.S.C.
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Na in mei al de halve marathon te hebben gelopen, was ik op
zondag 9 november weer in Athene om aan de 10 km als
onderdeel van de classic marathon (inmiddels omgedoopt tot
The Authentic) deel te nemen.
Deelnemen aan zo’n massaal evenement blijft toch iets
speciaals. Op de 10 km waren er zo’n 7150 deelnemers, de
5 km telde ca 6000 deelnemers en de marathon zo’n 13000.
Het was die dag vroeg opstaan want we moesten al om 7 uur
de metro hebben die ons in een uurtje na het Syntagmaplein
bracht waar de start was gelegen. Het was nog koud rond die
tijd en de weersverwachting voorspelde niet veel goeds. 18
graden en regen. Toen het licht werd bleek er van bewolking
geen sprake te zijn en de zon warmde ons al snel op.
De finish lag in het prachtige, 2500 jaar oude, Panathinaiko-stadion waar in 2004 de Olympische marathon
finishte. Dit immense, geheel van marmer gemaakte stadion, is ca 500 jaar voor Christus gebouwd. Het werd in
1870 opgegraven en diverse malen gerestaureerd.
Het was behoorlijk dringen bij de start maar met een plaatsje in het eerste block viel dit nog mee. Onder machtig
aanzwellende muziek werd om 8.50 uur het startschot geven. Omdat ik het parcours nog grotendeels kende van
de halve marathon in mei wist ik ook dat het alles behalve vlak was. Ik schatte dat ik met 55 minuten over de 10
km tevreden kon zijn.
Onder de inmiddels volop schijnende zon ging het al vanaf de eerste kilometer voorspoedig en kon ik na 51 min en
18 sec finishen in het inmiddels goed bezette stadion. Hiermee was ik eerste geworden in mijn leeftijdscategorie
(70-74 jaar) en wist ik 6300 deelnemers achter me te houden.
Al met al weer een prachtige ervaring waar ik met plezier aan terugdenk.
John Jennekens

M.S.C.
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Zondag

14 december

Verrassingswandelingen

Na dagenlang stormachtig herfstweer werd deze zondag een zonovergoten wandeldag: geen wolkje aan de lucht,
geen zuchtje wind en na een frisse start in de ochtend aangename wandeltemperatuur.
Voor de langere wandeling van ca. 16 km met Harrie Hutschemakers verzamelden zich om half elf 14 deelnemers.

We verlieten Gulpen via een steile klim en kwamen uit op het Plateau van Crapoel of Plateau van Eperheide dat
zich uitstrekt tot in de Belgische plaatsen Voeren en Blieberg. Het Plateau is ontstaan door erosie van omliggende
rivieren en beken. Het gebied is een golvende laagvlakte dat langzaam afloopt richting het Noorden. De
gemiddelde hoogte is circa 200 meter boven NAP.
In Mechelen zagen we een kudde zwarte Schotse Hooglanders met hun bruine
jonge runderen. Zij grazen bij de Dal-Bissenweg en ze zijn hierheen gebracht in
het kader van het PMJP: Provinciaal Meerjarenplan Plattelands-ontwikkeling. De
overheid heeft de uitvoering overgedragen aan ARK Natuurontwikkeling,een
organisatie waarvoor Harrie Hutschemakers ook als vrijwilliger actief is. Met de
aankoop van graslanden en akkers en het realiseren van vrijwillige kavelruil met
agrariërs geeft ARK invulling aan de Ecologische Hoofdstructuur in Dal Bissen.
Er viel veel maretak te bewonderen in het Geuldal. Dat de maretak nu met
succes gekweekt wordt, zal – naast de beschermde status - zeker bijdragen
aan de positieve ontwikkeling in de vrije natuur
Tijd voor een stevige pint in ‘t Pintje, het huiskamercafé van Mechelen.
Daarna werd de weg vervolgd, via Wittem retour Gulpen. Onderweg werden
nog spontaan enige “neutjes” gekraakt: Marcel verzorgde de whisky en Elly
van den Essen trakteerde op Limoncello. We kregen er vleugels van.
Corrie Mommen leidde de middagwandeling van ca. 10 km en hiervoor
waren 21 deelnemers present.
Het was een gevarieerde wandeling:
eerst bergop, dan door bos en door het
vrije veld met prachtige vergezichten,
richting Eys.
In Café Sport tegenover de kerk in Eys
streken we neer voor een smakelijk en
geanimeerd intermezzo.

M.S.C.
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Met nieuwe moed ging het retour richting
Gulpen en dan naar Euverem, waar we in
Gasthof Euverem genoten van de werken van
barmhartigheid: de dorstigen werden gelaafd
en de hongerigen gespijsd.
Hotel Gasthof Euverem was een culinaire
ontdekking van Elly van den Essen,
waarover algemeen de loftrompet
werd gestoken.
Alle 39 deelnemers danken Corrie, Harrie
en Elly voor de prachtige dag die zij hen
bezorgd hebben. Mille fois merci!

Mededelingen:
> Jubilarissen: de huldiging van de jubilarissen van 2015 zal plaats vinden tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 14 augustus 2015.
De MSC-clubspelden worden dan uitgereikt aan:
Irene Schelling,
Betty Heinen,
Jan van Lier,
Ine Hofman-Thehu,

lid sinds 1 juli 1975
lid sinds 12 september 1975
lid sinds 1 november 1974
lid sinds 2 februari 2005

> Jaarprogramma 2015: > de bestuursvergadering van 9 juni is verplaatst naar 11 juni
> over een nieuwe datum voor de trainers-bestuurdag wordt nog overlegd

> Bezoek Opéra Luik op 20 maart:

3 vrijgekomen plaatsen van de reserveringen van verleden jaar
zijn ingenomen door andere MSC-leden.

> Wandelingen: voor de Ardennenwandeling op 29 maart en de avondwandeling op 17 april volgen tijdig
uitnodigingen per e-mail met details over de routes en verzameltijd en –plaats.

> Jubileumfeest: uitnodigingen voor ons 9e lustrumfeest op 31 mei worden binnenkort door het feestcomité
aan onze leden en hun partners toegezonden.

M.S.C.
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Zondag, 14 december 2014
30e Mescherbergloop
Verslag: Mirjam Weemhoff

Eindelijk, nadat ik al meerdere jaren de route mee heb geoefend, ga ik vandaag voor het eerst meedoen aan de
Mescherbergloop.
Het is een prachtige dag: blauwe lucht, zonnetje, maar een koude wind. Wat moet je aan met dit soort weer? Jas
aan, jas uit. Op het moment dat ik Jo Hos tegen kom in zijn korte broek en shirt met korte mouwen is de
beslissing genomen: jas uit.
Na een korte warming up, voeg ik me in de warmte van de dicht bij elkaar staande wachtende mensen bij de start
bij de andere MSC-lopers. Direct vanaf de start probeer ik een snel tempo aan te houden, er komen nog genoeg
stijgingen waarop ik stil zal gaan vallen.
De sfeer is goed. Er staan redelijk wat bekenden langs de route. Tijdens het lopen is de temperatuur perfect. Het
parcours is soms wat drassig, maar vergeleken met wat ik van de andere jaren heb gezien, is het goed te doen. Ik
ben blij met mijn trailschoenen en merk dat ik een stuk minder glibber dan mijn voorgangers op gladde schoenen.
Na 10 kilometer kom ik bij de lange trap. Na 3 x te hebben geroepen dat de wandelaars rechts moeten houden,
geef ook ik het rennen op en voeg in aan de rechterzijde van de “trap-oplopers”.
Ook het oplopen van deze trap is nogal vermoeiend en ben blij als ik boven ben. Dan volgt een heerlijk stuk dalen
naar beneden en weer op adem komen.
De laatste paar honderd meter gaan recht tegen een koude wind in en is nog een laatste hindernis. Ik word
afgeleid door een kleine 1 op 1 race met mijn mede-finisher, om voldaan en tevreden als eerste van ons twee, de
finish te passeren. Ik ben nog geen 10 minuten over de finish of de koude slaat toe. Een half uur later sta ik
onderkoeld, maar voldaan, te rillen onder een warme douche.
Mirjam Weemhoff

De uitslagen van de MSC-lopers:
Jo Hos
Mirjam Weemhoff
John Jennekens
Gerard Hermkens
Annette Voskuilen

1.27.06
1.28.22
1.34.17
1.40.05
1.50.36

Gefeliciteerd !

M.S.C.
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MSC-Nieuwjaarsborrel

7 januari 2015

Terwijl de trainers onze sporters buiten nog door de donkere Jekervallei loodsen, is er ook binnen volop bedrijvigheid. Alle hapjes worden ter plaatse vers klaargemaakt en het verwenteam kent het klappen van de zweep.
Zodra de laatste sporters binnen zijn, vliegen in de keuken de champagnekurken knallend door de lucht.
Want de Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Nico Ummels vraagt ons aller aandacht.

“

Beste lede vaan de MSC-femilie en aander aonwezigen: Allemaol vaan harte welkom!

‘t Deit ‘t MSC-bestuur altied väöl plezeer es ‘n groete opkoms is bij MSC-activiteite.
Vendaog zien veer hei veur us traditioneel nuijaorsbieëinkoms, die veer sjus wie veurgend jaor höbbe bei Huub
in de kantien vaan SFJ, Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal.
Bei 'n nuijaorsbieëinkoms kiek me altied eve trök naor verleie jaor. Iech dink tot ederein zien eige gedachte heet
euver 't aofgelope jaor. 't Zal oongetwiefeld e jaor zien gewees mèt sjoen en minder leuke zake, e jaor boe ouch
wèl ins 'n traon is gevalle, hopelek miejer traone vaan vräög es vaan leid.
MSC heet 't in ‘t aofgeloupe jaor, ouch daankzij uuch – de lede vaan de MSC-femilie - bezunder good gedoon.
Mèr, vaan 't nui jaor 2015 wèlle veer met de koms vaan 't 45-jaoreg bestoon vaan MSC, weer e hiel bezunder jaor
make.
Dat bezunder jaor zalle veer allemaol same mote make, sjus wie in 'n gooj femilie. Mèr tot ‘t geit lökke, daor zien
iech en de aander bestuurslede neet bang veur, want MSC is 'n gooj femilie.
Mèt de hölp vaan uuch en de excellente feeskemissie zal 't oongetwiefeld e jaor weure boe veer 't koumend jaor
met gepaste gruutsegheid op kinne trök kieke. Daor drinke veer op, dus laote veer 't glaas heffe en prooste op e
gelökkig, gezoond en sportief 2015 mèt hiel väöl sjoen mominte.
Mèt 'n drèjwerf: MSC Ski Heil... MSC Ski Heil... MSC Ski Heil !

“

Na de inspirerende woorden van Nico is het tijd om te
genieten van de uitgestalde lekkernijen.
Het is een geanimeerde bijeenkomst in een gezellige
ambiance, waaraan 42 MSC-ers met plezier deelnemen.
Dank aan alle medewerkers voor deze mooie start van
2015!
En ook dank aan Huub Pustjens, beheerder van Sportcafé
Jekerdal, voor de fijne samenwerking.
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Regionale
loopwedstrijden
22 maart

13:00

Venloop

geen inschrijvingen meer

9 maart

11:00--13:00

12 april

11:00

Rotterdam Marathon

26 april

14:00

Treechloop

Parelloop

5 / 10 km

Brunssum

5-10-42,2km

Rotterdam

9 mei

17:00

Geuldalloop

10 mei

11.00--9:00

7 juni

10:00 - 12:15

28 juni

?

28 juni

7:00

28 juni

11:00

Bemels Beste

23 augustus

11:00

Haarderluip

30 augustus

?

13 september

10:00

20 september

?

27 september

9:00

1 november

Maas Marathon
Maastrichts Mooiste
Bilzen Run
Vaals-Venlo

Den Driesloop

11,5km
10,7km
21,1-42,2km
5-10-15km
15
100 Km
7,5 / 15 km

Venlo

Maastricht
Berg en Terblijt
Visé (B)
Maastricht
Bilzen (B
Vaals
Bemelen

10 km

Borgharen

5-10-21 km

Valkenburg

Marathon Meerssen

5-10-21,1-42,2km

Meerssen

Sint-Pietersbergloop

10,6-21,1km

Maastricht

Marathon Berlijn

42,2 km

Berlijn

11:00

ENCI-Bergloop

10,5 km

Maastricht

8 november

12:00

Berenloop Terschelling

21,1-42,2km

Terschelling

8 november

11:00

Les 4 Cimes de Herve

33,3 km

Battice (B)

15 november

13:00--14:00

20 december

14:00

7 Heuvelenloop
Mescherbergloop

15 km
10,4-15,6 km

Nijmegen
Eijsden (NL)

Startgeld wordt door MSC betaald
NB: de derde kolom bevat hyperlinks om naar de organisatie van de loop te surfen.
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De Bonnefooi - donderdag, 22 januari 2015

Om 17.30 u. worden we verwelkomd door drie galante gastvrouwen.
Voor de 24 MSC-gasten zijn twee mooi gedekte tafels gereserveerd.

Menu
””””””
Salade Capri
***
Tomatensoep
***
Konijn op Maastrichtse wijze
***
Pana cotta
***
Salade Capri —Insalata Caprese - salade in de stijl van Capri
Het bleek een fijne frisse salade met de typische componenten: mozzarella, tomaat en basilicum. Het traditionele
gerecht met de kleuren van de Italiaanse vlag. Mooi geserveerd met ansjovis en ei; vooral smakelijk bij een
glaasje Italiaanse witte wijn.
Tomatensoep
De tomatensoep bleek een rijkelijk gevulde soep; hartig gekruid, maar niet te pittig.
Wie proefde hier ook een Italiaans zonnetje in?
Konijn op Maastrichtse wijze
Doorgewinterde bereiders van “knien op zie Mestreechs” waren unaniem van mening: wat bleekjes van kleur, wat
zoeter dan gewoonlijk, maar toch voortreffelijk van smaak. Het konijn werd opgediend op een bedje van haricots
verts, met de juiste “Biss” en gegarneerd met aardappelkroketjes.
Panna Cotta
Dit nagerecht viel bij iedereen in de smaak. De frisse smaak van de geurige aardbeienlaag sloot prima aan bij de
zachte toets van de ricotta kaas. Al vlug werd bij de ober geïnformeerd naar de drank waarin de aardbeien
gemarineerd waren. Uit de keuken kwam het antwoord: géén drank, alleen citroensap en suikerwater. Op verzoek
kregen we het Panna cotta-recept en hoewel niet vermeld bij de “ingrediënten” konden we toch bij de “werkwijze”
lezen: “Vermeng de coulis samen met de champagne, wodka en het suikerwater.”
Het geheel was een verzorgd Italiaans etentje met een Maastrichts tintje, waarmee de leerlingkoks van deze
VMBO-opleiding zich terecht konden presenteren. De bediening door de vierdejaarsstudenten was zeer attent.
De akoestiek van het ruime restaurant is niet geweldig en daarom waren we blij dat er geen achtergrondmuziek
was. Zo konden we nog een gesprekje aanknopen met onze tafelburen, al was het een beetje met gespitste oren.
En bij MSC-ers vallen er gewoonlijk geen gaten in de conversatie, zeker niet bij een lekker glas wijn.
We kunnen weer terugkijken op een geanimeerde Bonnefooi-avond.
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