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Varia-middag ELS Museum, Beek
Langlaufreis Ramsau am Dachstein
Varia-middag Fort St. Pieter, Maastricht

maart

27

zondag

1e Paasdag - Wandelen Kanne vervalt

maart

28

maandag 2e paasdag - Wandelen

april

13.45 u.

9.30 u.

1

vrijdag

Varia-middag Museum van de vrouw, Echt

april

3

zondag

Ardennenwandeling

april

12

dinsdag

Bestuursvergadering

april

29

vrijdag

Avondwandeling

20.00 u.

>>

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.

Varia-middag
6 november
Klooster Wittem
Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.

MSC
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Agenda drie maanden en trainingsschema
Inhoudsopgave
Voorwoord van Elle Daemen
3
Varia-middag, 6 november, Klooster Wittem
4 -5 ENCI-bergloop, 1 november, verslag Gerard Hermkens
5
Varia-nieuws: uitnodiging Els-Museum, Beek, Gerrie Boersma
6
Berenloop, 8 november, Annette Voskuilen, Mirjam Weemhoff, Nico Ummels
7-8 Verrassingswandelingen, verslagen van Lea Hutschemakers en Irma Mulders
9-10 Een voetreis naar Rome, Guus Queisen
11
Nieuwjaarsborrel, 6 januari
12
Huldiging jubilaris Ine Hofman, 10 jarig lidmaatschap
13
Regionale loopwedstrijden 2016
14
Bonnefooi, 14 januari
Carnaval 2016
15
Poort naar het Heuvelland Trail, 10 januari, verslag Nico Ummels
16
Reis naar Indonesië, Beau Bergmans en Anouk van Duurling

Voorwoord
Beste leden,
Hartverwarmend was de opkomst van 45 leden voor onze Nieuwjaarsborrel op 6 januari. Het werd een gezellig
rendez-vous met een openingswoord van voorzitter Nico Ummels, de huldiging van Ine Hofman-Thehu voor haar
10-jarig MSC-jarig lidmaatschap en een “voor elck-wat-wils-buffetje”, met liefde en zorg bereid door de dames
van ons “verwenteam”. De start van 2016 was voor MSC geslaagd.
En met dezelfde betrokkenheid gaan we dit jaar verder. Het is een plezier te mogen werken voor een vereniging
waar de activiteiten een hoge opkomst scoren en waar bij lief en leed zo’n hechte band blijkt te bestaan
En dat de deelnemers aan de evenementen hun plezier beleven daarvan getuigen de reportages: de korte
versies in de MSC-convocaties en de uitgebreidere verslagen op onze website.
En ook al ontkomt ook MSC niet aan enige krimp, de actieve inzet van onze vele vrijwilligers werkt als een
bindmiddel. MSC kan zich rijk rekenen aan spontane vrijwilligers, zoals de volhardende trainers, de leden van
het Varia-team, de wandelleiders, de organisatoren van de langlaufreizen en ten slotte allen die hand- en
spandiensten verlenen als daar behoefte aan is. Het begint tegenwoordig bijna een unicum te worden als je lid
bent van een club waar het bestuur soepel draait en waar nooit gebrek is aan vrijwilligers.
Daarover zei Huub Pustjens, de beheerder van Sportcafé Jekerdal, onlangs: “Jullie zijn een uitstervend ras!”
Dat zullen we maar als een compliment met lange adem beschouwen, wat na ons negende lustrum in mei jl.
stomen we vrolijk door naar onze gouden mijlpaal in 2020.
Daarbij wens ik alle leden veel sportief plezier en veel gezellige en boeiende evenementen.

Elle
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Varia-middag 6 november 2015

Klooster Wittem

Met Paul Houx samen een kijkje nemen in Klooster Wittem daar hadden zo’n twee dozijn MSC-ers wel zin in en dus
trokken zij op de lenteachtige middag van 6 november naar de Wittemer Allee voor het rendez-vous om kwart voor
twee. Het leek alsof Gerardus de handelaren al uit de tempel gejaagd had. Op de parkeerplaats stonden de
deelnemers met het geld nog in de hand en Paul haastte zich om alle betalingen snel af te wikkelen.
Toen Marcel verscheen ging er een gemompel over de parkeerplaats. “Marcel is jaoreg. Dee weurt vendaog
zeventeg!”. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd en in optocht werd Marcel tegemoet gelopen onder het
traditionele “Lang zal heer leve!”; ook aan de felicitaties van de heren en de “drei Mestreechter steerkes vaan de
meitskes” viel voor hem niet te ontkomen. Zijn glunderend gezicht heeft hij de hele middag niet meer afgezet.
Daarna ging het richting de moderne kapel waar de heer Souren,
onze gids, zijn rondleiding startte. Voor velen was de kapel een
hernieuwde kennismaking, maar er kwamen ook mooie
aspecten van het klooster aan bod waar de doorsnee pelgrim
geen toegang tot heeft.

Een eerste inleiding werd gegeven in de kloosterkerk die
rond 1730 in barokstijl gebouwd werd. Daarna werd de
ronde koepelkapel bewonderd, een uitbreiding van de
kerk uit 1850. Via de moderne Gerarduskapel voerde de
route naar de crypte en ten slotte naar de prachtige
neogotische bibliotheek. Als afsluiting wachtten de
deelnemers koffie en heerlijke vlaai.

Het was weer een boeiende Varia-middag en daarom
past een hartelijk dankwoord aan organisator Paul Houx
en het Varia-team.
Mille fois merci !
Corrie, Ed, Elle, Ellis, Fia, Gerrie, Hans, Irma, Jacques, Jef, Kiky, Lenie, Lou, Marcel, Marie-Paule, Marla, Paula,
Pieke, Pieter, Sylvia, Tilly, Wies, Willy en Zjèr.

MSC
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69e ENCI-Bergloop

Zondag, 1 november 2015

Verslag: Gerard Hermkens
ENCI-BERGLOOP 2015
Zondag 1 november was het weer tijd voor een van de klassieke Maastrichtse hardloopwedstijden: de ENCIBergloop. Het zonnetje scheen en met een temperatuur van rond de 15 graden Celsius was het ideaal loopweer.
WIE NAM DEEL
Vanuit MSC verschenen we met z’n vijven aan de start: Annette Voskuilen, Guus Queisen, Rob Heynderickx,
Jo Hos en Gerard Hermkens.
John Jennekens was nog op vakantie en Mirjam Weemhoff in training voor de marathon op Terschelling.
DE VOORBEREIDING
De voorbereiding op de loop liep nogal uiteen:
Jo verkende als vanouds vooraf enkele keren het parkoers en liep vorige week nog de Bear-trail in de Voerstreek.
Annette is volop in training voor de halve marathon volgende week op Terschelling. Zij rook vandaag weer aan
het wedstrijdelement.
Guus was pas 2 weken in training na zijn wandeling naar Rome. Als voorbereiding op deze loop dronk hij vooraf
nog rustig een kopje koffie.
Ook Rob zat tot kort voor de loop relaxt op het terras van het Chalet!
Ikzelf hervatte de training met de groep van Betty medio september en trainde de laatste twee weken ook weer
mee met de loopgroep.
DE LOOP
We liepen “de lange cross”: twee rondjes van in totaal 8,75 km, startend vanaf het Chalet met meteen de
“haarspeldenklim” naar het plateau. Boven rechtsaf richting Maastricht, beklimmen steile trap van ca. 20 treden,
waarna in een lus terug richting duivelsgrot. Vandaar weer via een vals plat richting Kanne en daarna terugdraaien
via een steile afdaling naar het Chalet.
Jo startte vanouds voorin om zo hun snelheid mee te pikken en niet in het massale gedrang op de eerste klim
terecht te komen. Ik koos er voor om helemaal achteraan te starten: rustig eigen tempo lopen en ook geen
gedrang. De rest startte in het “peloton”.
Overigens: aangezien iedereen sinds de vorige editie van de ENCI-Bergloop van een chip wordt voorzien, maakt de
startvolgorde niets uit. Van ieder wordt de netto tijd gemeten.
Ik liep lekker en pikte boven op het plateau Guus op die duidelijk nog op gang moest komen. Maar eerlijk gezegd,
petje af voor hem. Op zijn leeftijd loop ik waarschijnlijk niet meer en zeker niet zo hard. In de buurt van de
duivelsgrot kreeg ik ook Annette en iets verderop Rob in het vizier. Die liepen behoorlijk door, maar ja ik had nu
natuurlijk wel een richtpunt en in de buurt van de eerste passage van de finish haalde ik hen in. Rob had duidelijk
moeite met klimmen en eerlijk gezegd: de tweede haarspeldenklim heb ik ook een stuk gelopen om “fris” boven te
komen.
Bij het voor de tweede keer ingaan van de lus kwam Jo me al weer tegemoet. Die lag dus heel wat metertjes voor!
Uiteindelijk kwam de finish in zicht. Met de inmiddels gefinishte Jo onder aan de afdaling als (MSC)supporter, die
ieder van ons in de laatste meters aanmoedigde.
Onder het genot van een kopje bouillon konden we samen terugkijken op een geslaagde ENCI-bergloop.

MSC
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DE TIJDEN
Annette
Gerard
Guus
Jo
Rob

55,03
53,07
56,01
46,12
54,50

BEDANKT
Rest mij iedereen te bedanken voor de
ondersteuning bij mijn hartfalen na afloop
van de Treechloop:
de hardloopgroep die het allemaal meemaakte en als TEAM mij opving
en met het Rode Kruis zorgde dat erger voorkomen werd…..,
voor hun belangstelling gedurende de 3 weken dat ik in het AZM
verbleef en de verdere revalidatie;
voor alle kaarten van bestuur en vele leden;
voor de opvang in de conditiegroep van Betty.
Top dat ik gewoon mee mocht doen.
Mooi om zo weer te kunnen starten.

MSC, club met hart!
VARIA-nieuws

Bedankt!

Gerard

Beste leden,

Om jullie allemaal op ludieke wijze al een beetje in de stemming te laten
komen voor carnaval willen we jullie met het Varia-team meenemen naar
het ELS-museum in Beek en wel op 5 februari a.s.
We verwachten jullie om 13.45 u op de parkeerplaats bij het gemeentehuis van Beek, dit ligt tegenover het Museum. Mocht daar geen parkeergelegenheid genoeg zijn: in de straten rondom het gemeentehuis mag je
overal parkeren.

ELS-museum Beek

Kosten: € 5 p.p. voor rondleiding en proeverij.
Na de rondleiding is er gelegenheid om in het proeflokaal Sint-Augustijn nog een elske of iets anders, bier of
koffie, te drinken.
Adres: Wolfeynde 4c, 6191EB, Beek
Aanmelden verplicht en kan t/m 31 januari bij Gerrie Boersma, 043-32 19 198 - 06 44 08 86 38 of
gboersmajanssen@gmail.com. Mocht je de eerdere e-mail aankondiging gemist hebben en je wil toch graag
meegaan, neem dan vóór 4 februari contact op met Gerrie.
Het is natuurlijk aan te bevelen om te carpoolen.

Groetjes, Gerrie

Op 4 maart organiseert het Varia-team een excursie naar het in zijn volle glorie herstelde Fort Sint Pieter en op
1 april kunnen we samen een kijkje gaan nemen in het Museum van de Vrouw in Echt.
Details over beide excursies volgen t.z..t per e-mail.

MSC
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Berenloop

Terschelling

Zondag, 8 november
Verslag:

Annette Voskuilen, Mirjam Weemhoff, Nico Ummels

MSC was dit jaar weer vertegenwoordigd door twee dames van onze hardloopgroep.

Annette Voskuilen

en Mirjam Weemhoff

De Berenloop is door de jaren heen uitgegroeid tot één van de grootste atletiekevenementen van Noord-Nederland.
Dat komt niet alleen door het fraaie parcours, dat door de schitterende en afwisselende natuur van Terschelling
voert, maar ook door de fantastische sfeer die er tijdens het Berenloopweekend op het eiland heerst. Niet voor niets
reden dat we hier voor het 4e jaar op rij aan deelnamen.
Vrijwel iedereen op Terschelling is betrokken bij de Berenloop: als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer en dat
merk je. Niet alleen volwassenen, maar ook alle kinderen nemen deel aan één van de kinderlopen. Wellicht is dat
de reden dat er, ondanks het uitdagende parcours, toch ieder jaar weer uitstekende tijden worden gelopen.
In 2015 is de Berenloop toe aan zijn 19e editie. De eerste editie vond plaats op 26 oktober 1997, als sportieve
afsluiting van het themajaar ‘400 jaar Willem Barentsz’. Willem Barentsz, beroemd zeevaarder en afkomstig van
Terschelling, probeerde in 1596 via het noorden naar Azië te varen. Het werd een monstertocht met veel ontberingen
en een gedwongen overwintering tussen de ijsschotsen op Nova Zembla. Door te jagen op beren had de bemanning
voldoende voedsel om de winter te overleven, En zo kwam de marathon aan haar naam: de Berenloop.
Ook wij hebben net als Willem Barentsz de zee getrotseerd. We
vertrokken zaterdagochtend vanuit Harlingen met het zeilschip
de Fortuna richting Terschelling. Al snel nam de wind toe tot
windkracht 6 en moesten we enigszins vaart maken om op tijd
binnen te zijn in de haven van West te Terschelling, voordat de
wind was toegenomen tot windkracht 9.
De zondag begon met prachtig weer: zonnetje en weinig wind.
In de loop van de middag stak opnieuw een straffe wind op.

21.095 km
De halve afstand van de Berenloop is een fraaie en
afwisselende route. Startend in West voert de route over de
Hoofdweg naar de dorpen Midsland en Formerum. Daarna
gaat het door bos, duinen en over het strand weer terug naar
West. Onderweg is er veel sfeer en muziek en worden de
lopers volop aangemoedigd.
Annette Voskuilen

1972

Maastricht

2:00:35

42.195 km
De hele afstand van de Berenloop is voor hardlopers een echte uitdaging. De route voert over het hele eiland,
van West naar de verlaten Boschplaat en weer terug, door de polder, de duinen, het bos en over het strand.
Start en finish zijn op West, onder de Brandaris.
Mirjam Weemhoff

MSC

1970

Maastricht
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Verrassingswandelingen 13 december 2015
Verslag dagwandeling:
Lea Hutschemakers
Verslag middagwandeling: Irma Mulders

Verzamelen om 10.45 u op het Willem-Alexanderplein in
Gulpen voor de lange wandeling van ca 16 km onder
leiding van Harrie Hutschemakers.
Verrassend hoeveel leden aanwezig waren ondanks het
mindere weer. Alice, Arie, Gertien, Guus, Harrie, Jeu,
Julia, Kiekie, Lea, Marcel, Mieke.
Verrassend mooie route.
Verrassend hoe het bleef regenen, motregen en echte
regen, hoewel de buienradar iets anders had voorspeld.
Verrassend veel modder en blubber, dus goed opletten
waar je liep.
Verrassend het café waar de pauze gepland was
(gesloten), maar prima alternatief in de buurt.
Verrassend voor iedereen dat daar op dat moment de
stoomtrein stopte.
Rond 17.00 u binnenkomst bij Grand Café Neubourg,
waar even later ook de wandelaars van de kortere route
binnen kwamen.
Verrassend hoe snel enkele misverstanden werden
opgelost.
Heerlijk gegeten en moe maar voldaan naar huis.
Tot de volgende (verrassings)wandeling,

Met dank aan Harrie Hutschemakers voor de mooie tocht!

Lea

Op 13 december verzamelden wij ons voor de jaarlijkse
verrassingswandeling. Helaas waren de weergoden ons niet
erg goed gezind. De weersvoorspellingen waren niet
geweldig. We vertrokken van huis met het idee dat er niet
zo veel wandelaars zouden komen. Maar toen we bij de
parkeerplaats aankwamen stond er al een flink aantal.
Precies half 2 floot Ton op zijn fluitje en vertrokken we vanaf
de parkeerplaats de Rijksweg over, door het centrum van
Gulpen langs de Gulp richting kasteel Wittem, waar we weer
de Rijksweg overstaken richting Mechelen, omhoog door de
velden langs de Gulp waar ontzettend veel modder was.
Gelukkig hadden we goede schoenen aan en geen klompen
of laarzen anders waren ze zeker blijven steken in de
modder.

MSC
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We passeerden een boerenhoeve en daarna kwamen we bij de weg die richting Gulpenerberg ging, maar die
lieten we rechts liggen, links af en daarna volgden we de rechter weg en namen we onze eerste stop.
Elly en Ton trakteerden ons op een heerlijk koffielikeurtje en chocolaatjes, daarna ging het verder naar Mechelen.
Omstreeks 15.30 u kwamen we in Mechelen aan en hadden we een korte koffiestop bij Café Geulhof. De ijsbaan bij
het café lag er maar triest bij in de regen.
Het begon al donker te worden dus verder, een lange klim naar de top van de Gulpenerberg, door velden met
normaal gesproken prachtige vergezichten, maar helaas was er alleen maar mist.

Het werd steeds donkerder. Gelukkig
was de holle weg naar beneden bezaaid
met witte steentjes, waardoor we
gemakkelijker naar beneden konden
komen zonder te vallen.
Aangekomen bij de parkeerplaats
konden we onze regenbroeken en
natte schoenen uittrekken en op naar
restaurant Neubourg waar de andere
groep al aan een biertje of ander
drankje op ons zat te wachten.
Na een heerlijk diner gingen we daarna
met veel voldoening naar huis. Jammer
dat het weer niet zo mooi was en dat we
niet van het uitzicht hebben kunnen
genieten. Misschien zou deze wandeling
best nog een volgende keer gehouden
kunnen worden.
Namens Annemie, Ellis, Elfriede, Gerrie, Irma, Jacques, Lenie, Marie-Paule, Marla, Paul, Thea, Wiel, Wies en Willy
wil ik Elly en Ton hartelijk danken voor de versnaperingen en de geweldige wandeling.

Irma

MSC
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Een voetreis naar Rome

Guus Queisen

Op de middelbare school, nu al meer dan 50 jaar geleden, lees ik het schitterende reisavontuur en gedicht van Bertus Aafjes “Een voetreis naar Rome”.
Nooit gedacht dat ik zelf zo’n reis te voet ga ondernemen. In mijn werkzame
leven is het er nooit van gekomen.
Nu in 2015, al jaren gepensioneerd, is het moment aangebroken. Ik ben na
drie camino’s naar Santiago de Compostella vanuit Maastricht en daarna vanuit
Sevilla en Lissabon toe aan een nieuwe uitdaging, een voettocht van Maastricht
naar Rome, zo’n 2.000 km .
Een zoektocht op internet brengt me naar de site: “Pelgrimswegen naar Rome”
en naar de route van de “Via Francigena“, een “gemarkeerde” pelgrimsweg
die start in Canterbury in Engeland en via Reims, Lausanne, de grote Sint
Bernardpas in de Zwitserse Alpen en het Aostadal in Italië naar Rome leidt.
Het verhaal is als volgt: Bisschop Sigeric van Canterbury reist in 990 naar
Rome, naar de paus om daar gewijd te worden tot aartsbisschop van
Engeland. Op zijn terugweg van Rome naar Canterbury tekent hij in een
notitieboekje alle etappeplaatsen aan, 79 in totaal, die hij onderweg aandoet.
Het notitieboekje is een jaar of 25 geleden ontdekt in de bibliotheek van
Canterbury en is de leidraad voor de hedendaagse zogeheten “Via
Francigena”, een route die me merendeels over veldwegen, bospaden en
bergketens, de asfaltwegen zo veel mogelijk mijdend, naar Rome voert.
Ik vertrek op 16 juli van dit jaar vanuit mijn appartement in Maastricht. In iets meer dan een week loop ik met mijn
rugzak van 11 à 12 kg langs de Maas via Luik en Namen naar Reims. Na Reims begint voor mij een nieuwe route:
ik loop langs eindeloze korenvelden in Noord-Frankrijk, de wijngaarden van de Champagne, passeer steden als
Chalons en Champagne, Langres en Besançon en puf onder de hitte van de juli-zon, die mij verplicht in Besançon
na dagen hitte een eerste rustdag te nemen.
Onderweg geniet ik van een enorme sympathie en gastvrijheid. Bij een familie in de Franse Jura tegen de Zwitserse
grens krijg ik zelfs een gratis onderdak en een lunchpakket voor de volgende dag. De hele familie, oma incluis,
kinderen en kleinkinderen, zwaait me op de vroege morgen van mijn vertrek uit en blijft op de lange zandweg maar
zwaaien tot de “oude pelgrim uit Maestricht, les Pays Bas” als een stipje aan de horizon is verdwenen. Een tafereel
dat me zo ontroert dat ik het bijna niet droog kan houden.
Rust ik uit in een cafeetje of bistro onderweg, dan is het voortdurend “bon courage“ en soms zelfs “bravo”. Mocht
ik nog twijfelen aan het succes van mijn onderneming dan zijn deze aanmoedigingen een ferme aansporing om niet
op te geven.
Na Lausanne in Zwitserland aan het meer van Genève komen de Alpen in zicht. Om naar Italië te kunnen afdalen,
moet ik eerst over de Grote Sint Bernardpas, 2.500 m hoog, met als beloning op de top van de St Bernard de
beroemde pelgrimsherberg.
Loop ik in Frankrijk merendeels hele dagen alleen, hier ontmoet ik medepelgrims: Engelsen, Fransen, Belgen,
Duitsers, die vaak net als ik vanuit hun thuis zijn vertrokken. Een enkele maal lopen we samen, vooral dan als de
pelgrimsweg over gevaarlijke bergpaden en bospaden zonder duidelijke markering gaat. Het tempo van iedere
pelgrim is immers verschillend, maar telkens ontmoeten we elkaar dan weer ‘s avonds in de pelgrimsherberg, een
heerlijk en warm weerzien. Dit is en blijft toch de charme van iedere pelgrimsweg !!
In Italië zijn veel pelgrimsherbergen in oude kloosters. Waar eerst de monniken huisden, nemen nu de pelgrims de
plek in van de monniken van weleer. Ik geniet er van de sfeer van de oude monumentale gebouwen met hun dikke
muren en gewelven, koel in de zomer, warm in de winter. We worden er vaak ontvangen door hospitalieres, gastvrouwen en gastheren, vrijwilligers, die meestal alleen “Italiaans” spreken, “solo Italiano”; een taal die ik nog niet
machtig ben maar altijd lukt het me, zelfs met mijn Frans of toch met een paar Italiaanse woorden aan de telefoon
duidelijk te maken wat ik wil en dat is alleen een “bed”, een “douche” en een eenvoudig “pelgrimsmenu”.

MSC
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Na de mist en de kou boven op de Sint Bernardpas is het zomers warme Aostadal, een schitterend en vooral groen
dal. Ik geniet er in augustus van fraaie vergezichten op de besneeuwde bergtoppen van de Alpen. Na het Aostadal
loop ik meer dan een week langs de vaak eentonig wordende rijstvelden van de Povlakte, soms door hevige regen
en onweersbuien. Na 1.200 km wandelen, laat ik in Vercelli in de Povlakte de zolen en de hakken vernieuwen van
mijn wandelschoenen door de plaatselijke schoenmaker.
In de Apennijnen met zijn gevaarlijke steile en stenige bergpaden
vraag ik me af of ik een “survival” of “overlevingstocht” of een
pelgrimstocht loop.
Grappig is mijn aankomst in het stadje Cavaglia in Piemonte. Ik moet
er de “chiave“, de sleutel van de pelgrimsherberg ophalen in het
“Casa dei Riposa“, waar mijn uitrustende, kaartende en tv-kijkende
leeftijdsgenoten geamuseerd en nieuwsgierig opkijken wanneer hun
leeftijdsgenoot zich ontdoet van zijn zware rugzak.
De apotheose van mijn voetreis, na oude universiteitssteden als
Pavia en Piacenza, is Toscane. Het is nu september, het weer is mild
geworden in Italië. Toscane met zijn glooiende hellingen, de
cipressen en de nog steeds middeleeuws ogende oude stadjes op de
bergtoppen: het is een en al genieten. In de grotere steden als
Lucca, Pisa en Siena voel ik me vaak meer “toerist” dan pelgrim.
Met mijn zware rugzak ben ik er voor de gewone toerist een
bezienswaardigheid an sich. Een enkele keer word ik “hoofdschuddend” nagestaard door de comfortabele bustoerist.
Na twee en een halve maand bereik ik op 2 oktober “de eeuwige stad” Rome. Natuurlijk haal ik in de sacristie van
het Vaticaan het testimonium op, een getuigschrift dat ik de pelgrimstocht naar Rome te voet heb volbracht. Met
meer dan 80 stempels in mijn pelgrimspas van de onderweg bezochte pelgrimsherbergen, campings, hotelletjes,
pastorieën en andere verblijven kan ik aantonen dat ik te voet vanuit Nederland naar Rome ben gelopen. Het
toeristische Rome is eigenlijk een beetje een anticlimax van mijn voettocht.
Als beloning voor mezelf trakteer ik me op een treinreis van Rome naar Napels en bezoek ik Pompeï. Ik haal het
hiaat in dat ik jaren geleden bij een vorige Rome--reis moest missen.
Op 6 oktober vlieg ik met Ryan Air “meer dan voldaan” van Rome terug naar Brussel-Charleroi . Waar ik te voet
meer dan twee en een halve maand onderweg ben geweest, ben ik nu in 2 uur en 10 minuten terug op Belgische
bodem!
Guus Queisen

Irma
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MSC - Nieuwjaarsborrel 6 januari 2016
Het was gezellig druk tijdens onze nieuwjaarsborrel in Sportcafé Jekerdal. Naast
de actieve deelnemers aan de woensdagavond trainingen waren er ook heel wat
leden present die speciaal gekomen waren om hun clubgenoten persoonlijk hun
beste wensen over te brengen. Zo’n 45 MSC-leden vormden voor Nico een
dankbaar publiek om een korte terugblik te bieden op 2015 en de plannen voor
2016 te onderstrepen.
Bèste MSCers,
’t Bestuur vaan MSC hèt uuch allemaol vaan harte welkom op eus 46e
Nuijaorsbijeinkomst in Sportcafé Jekerdal, beheerd door Huub Pustjens,
en is erg blij mèt dees sjoen opkomst vaan eus MSC-femielielede.
De bestuurslede vaan MSC winse uuch e gezoond, sportief, mèr veural
e gelökkeg 2016 touw.
Hopelek höb geer allemaol ‘ne gooje sjievel 't nuij jaor in gemaak, mèr
netuurlek neet te hèl gesjieveld want este tege de moer aon sjievels,
höbste den daag denao koppijn.
Mèt nuijaor kieke veer altied evekes trök nao 't aofgeloupe jaor. En es veer ‘t zoe bekieke daan zien veer tot
MSC 't good gedoon heet, zeker ouch door die fantastische viering vaan eus 45-jaoreg bestoonsfies op 31 mei.
En die prachtege oetsleeg in 't Zuid Limburgs Hardloup Circuit vaan John Jennekens en Jo Hos: 'n twiede en
vijfde plaots in de 55 + klasse, boe mie es 300 luipers aon mèt dege.
Mèr jaomer genóg hadde veer verleie jaor ouch e beriech mèt e zwart rendsje vaan Marie-José, dat 'n hiel
zwoer verluus veur Lou, mèr ouch veur alle MSC-ers waor.
Hopelek kriege veer 't koumend jaor allein mèr beriechte zoonder rendsje um en väöl leuke en sjoen zake.
Euver 8 daog goon veer alweer nao ´de Bonnefooi´ en daan 30 daog later is de start vaan ’t MSC-proonkstök,
de gecombineerde langlaufreis nao Ramsau am Dachstein al aon de beurt en daan heet ’t Varia-team häör
ierste activiteit al gehad.
En wijer hoop 't bestuur tot veer mèt us allen weer e sjoen jaor tegemoot kinne zien, mèr dat lök gegarrandeerd mèt die fantastische vrijwèlligers die eus MSC riek is.
Veer beginne noe al mèt eus “Verweenteam” dat hepkes en e drenkske veur us heet verzörg en klaor gezat.
Iech sleet aof mèt de constatering tot MSC 'n club is vaan en veur alle lede en daor tooste veer op mèt e
dreidobbel
MSC Ski Heil, MSC Ski Heil, MSC Ski Heil!

Na de wijze woorden van onze voorzitter, die begeleid werden met een klinkende
toast, was er een moment om Ine Hofman te huldigen ter gelegenheid van haar
tienjarig MSC-lidmaatschap. Ine werd namens het bestuur welverdiende lof
toegezwaaid en Nico spelde haar de bijbehorende MSC-speld op.
Er was een prima verzorgd buffetje
met allerlei hartige hapjes, bij elkaar
gesprokkeld door Gerrie Boersma en
Fia Ummels. Ook had Gerrie weer een
vracht heerlijke Nieuwjaars-wafels
gebakken. En om alles hapklaar te
maken en mooi te presenteren hadden ook Kiky van de Ven en Irene
Schelling in de keuken hun vaardigheden getoond. Alle dames hartelijk
dank. Jullie zullen gemerkt hebben dat
je een dankbaar smullend publiek
vonden.
Tot sluitingstijd van het Sportcafé bleef er een geroezemoes van
stemmen door de zaal zoemen en wipten de leden van de een naar de
ander om even een praatje te maken. Het was een sfeervolle
samenkomst waar met plezier op terug gekeken kan worden.
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2016 Regio loopwedstrijden
10-01-16

11:00

Poort Heuvelland

20-03-16

13:00

Venloop

3-04-16

11:00

1-05-16

14:00

8-05-16

9:00

14-05-16

17:00

22-05-16

13:00--15:30

12-06-16

11:00

26-06-16

8:00

26-06-16

11:00

Bemels Beste

20-08-16

11:00

Haarderluip

4-09-16

?

11-09-16

10:00

25-09-16

9:00

18-09-16

?

6-11-16

11:00

6-11-16

12:00

Berenloop Terschelling.

13-11-16

11:00

Les quatre cimes

20-11-16

13:00--14:00

18-12-16

14:00

Parelloop

Treechloop
Maas Marathon
Geuldalloop
Bilzen Run
Maastrichts Mooiste
Vaals Venlo

Den Driesch Loop
Marathon Meerssen
Berlin Marathon
Sint Pieters Bear-trail

ENCI bergloop

16--32 km

Beek

10--21,1 km zijn
vol

Venlo

5 - 10 km

Brunssum

11,3 km

Maastricht

21,1--42,2 km
10,7 km
5-10-15 km
5—10 km —10
Engelse mijl
100 km
7,5 - 15 km

Visé
Berg en Terblijt
Bilzen (B
Maastricht
Vaals
Bemelen

10 km

Borgharen

5-10-21 km

Valkenburg

5-10-20-21,1-42,2
Meerssen
km
42,2 km

Berlijn

8-19-32 km

Maastricht

4,5--8,7 km

Maastricht

21,1--42,2 km

Terschelling

6--32,8 km

Battice (B)

Zeven Heuvelenloop

15 km

Nijmegen

Mescherbergloop

15 km

Eijsden (NL)

Startgeld wordt door MSC betaald

NB: de namen van de loopwedstrijden zijn links.
Klik ze aan om naar de website van de run te surfen.
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De Bonnefooi

14 januari

Donderdag, 14 januari waren 29 MSC-ers en hun introducées present in het sfeervolle restaurant “De Bonnefooi”,
waar de vierdeklassers van de VMBO-opleiding Consumptief Breed van het Sint Maartenscollege hun beste
beentje voorzetten om hen als gasten te ontvangen en te bedienen. En dat lukte beslist.
Het menu, vermeld op de website van het Sint Maartenscollege, was nogal vaag:
Samengestelde salade met vlees
Crème soep
Wit vlees met aardappelgarnituur
Fruit dessert
Maar de invulling van deze basisgegevens viel bij iedereen in de smaak. Het was niet alleen mooi opgediend, maar
het smaakte ook uitstekend. En de porties waren beslist royaal te noemen. De foto’s die Nico maakte van de
verschillende gangen getuigen hiervan.
Samen met een soepele Italiaanse wijn of andere bijpassende drank was het genieten geblazen. De bediening
verliep dit jaar bijzonder rustig. Het leek erop dat deze vierdejaars klas wat geroutineerder met het bijltje van
bediening wist te hakken dan in voorgaande jaren het geval was.
Kortom: het was weer een gezellige informele MSC-bijeenkomst.
Het compliment voor de keukenbrigade is namens alle MSC-gasten gezonden aan Mevrouw Ine Diederen, de
docente die deze restaurantavonden organiseert en begeleidt.

Vastelaovend in Mestreech.
Dees convocatie versjijnt in de week veur de vastelaovend en de redactie kin ’t uuch daan ouch neet oonthawwe:
heibij ’t leedsje CONFETTI vaan de Zes Köp dat dit jaor tot Mestreechs Vastelaovendsleedsje gekroend woord en
netuurlek ‘ne foto vaan Ziene Hoege Hoeglöstegheid Prins Bastiaan d’n Ierste.
Couplèt:
Iech mós lès bij d’n dokter zien, iech voolt miech nogal gek
’t Razelde miech vaan mien veuj tot bove in de nek
Heer vroog miech zus, heer vroog miech zoe, heer duide,hei en dao
En nao e paar menute had heer al ‘n antwoord klaor
Heer zag: "Iech weit wat geer mankeert,
’t weurt ins tied tot geer uuch drei daog ammezeert!"
Refrein:
Iech höb confetti in mie blood
De dreikwaartsmaot in miene voot
’n Dikke zjiem trèk door mien oere
Iech höb e roed geel greun gemood
Dee vastelaovend deit miech good
En miene rikketik dee drejt op volle toere
Zoe gaon iech drei daog laank op weeg

Prins Bastiaan d’n Ierste

Met gans ’t volk vaan Mestreech

MSC
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Poort naar het Heuvelland Trail
10 januari 2016 in Beek - Verslag: Nico Ummels
Op 6 januari 2013 zag in Beek een nieuwe trailrun het levenslicht: De Poort naar het Heuvelland Trail, waar Jo
Hos meteen de eerste keer al aan deelnam. Dit is hem zo goed bevallen dat hij aan de volgende jaargangen ook
allemaal heeft deelgenomen.
Volgens Jo is het een pittige loop die niet te vergelijken is met andere wedstrijden en telkens met een ander
parcours, dat ook dit jaar weer minder asfalt en meer bospaadjes en hellingen had.

Wat zijn de voordelen van een trailrun ?
Iedere hardloper loopt wel eens een stuk off-road en zeker de MSC-lopers met hun wisselende parcoursen in het
heuvelland. Het voordeel hiervan is dat je minder op snelheid maar meer op gevoel loopt; dit speelse karakter
maakt lopen minder stressend. Iedere stap die je zet, is anders door de wisselende ondergrond; dus een goede
conditie is zeker belangrijk.
De eerste twee lopen heeft Jo als enige MSC-er gelopen maar in 2015 kreeg hij gezelschap van Mirjam en door
hun enthousiasme kregen ze dit jaar op 10 januari 2016 nog twee lopers mee, n.l. Annette en Gerard.
Utslagen:

± 16km

2013

Jo Hos

1:24:27

2014

Jo Hos

1:27:15

2015

Jo Hos
Mirjam Weemhoff

1:38::23
1:41:08

2016

Jo Hos
Mirjam Weemhoff
Annette Voskuilen
Gerard Hermkens

1:45:42
1:47:43
2:06:35
1:51:48
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Reis naar Indonesië – Beau Bergmans en Anouk van Duurling
juli 2016 – drie weken ontdekken en helpen
Mogen we even jullie aandacht voor onze ondernemende kleindochters?
Jef, Irene, Zjèr en Elle
Beste leden van MSC,
Eerst ons even voorstellen: Beau Bergmans en Anouk van Duurling, 16 jaar en 4VWO-leerlingen van het Stella Maris College in Meerssen. Na het inschrijven van
een uitgebreide motivatiebrief mogen wij in juli een mooie en leerzame reis naar
Java, Indonesië, gaan maken. Samen met dertig andere leerlingen van onze school, vijf
begeleiders en een arts gaan we naar het land dat bekend staat om zijn prachtige tempels en
kleine eilandjes.
De Stichting Global Exploration organiseert deze drie weken durende reis. Zij stelt zich tot doel
Limburgse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken. Hun
motto is: “Niet met lege handen reizen, fondsen verzamelen en zelf de handen uit de mouwen steken daar ver weg aan de andere
kant van de wereld.” Zo gaan we proberen de leefomstandigheden van kinderen op Java te verbeteren door zelf aan de slag te
gaan en te zien dat het sponsorgeld goed besteed wordt. Samen zorgen wij, de jongeren, ervoor dat wij straks de wereld een
beetje beter achterlaten.
Voor ons persoonlijk is deze reis een heel mooie uitdaging: drie weken weg van huis, reizen met allemaal verschillende mensen die
je nog moet leren kennen en kennis maken met een heel andere cultuur en gewoontes.
Tijdens onze reis door Java bezoeken wij verschillende instellingen en scholen die onze hulpgoed kunnen gebruiken. Hier zullen
we op verschillende plekken de handen uit de mouwen steken: schilderen, speelplaatsen aanleggen, bomen planten, helpen op
theeplantages, samen opruimen, kinderen lesgeven over hygiëne, milieu en nog veel meer.
Voor deze projecten is veel geld nodig. Iedere deelnemer aan de reis moet een bedrag van
€ 1.800,- of meer ophalen. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, gaan wij allerlei activiteiten
organiseren, zoals op markten spullen verkopen, wafels bakken en verkopen, bedrijven
aanschrijven, een etentje organiseren en activiteiten vanuit school op touw zetten.
Daarnaast heeft iedere deelnemer een netwerk dat hij aanspreekt om het bedrag van € 1.800 te
bereiken. Een belangrijk onderdeel van ons netwerk zijn jullie. Wij willen jullie vragen dit
project een warm hart toe te dragen en ons te sponsoren zodat het voor ons een kans van slagen
krijgt. Elk tientje is voor ons en voor projecten waaraan wij gaan meewerken een gouden tientje.
Jullie kunnen een bedrag naar eigen wens overmaken op rekening nr. NL31 RABO 013 26 31 865 ten name van Stichting LVO
inzake Stella maris College Meerssen, onder vermelding van: Uw naam en “Donatie Java, Beau Bergmans” of onder vermelding
van Uw naam en “Donatie Java, Anouk van Duurling”.
Wil je meer weten over deze reis, kijk dan ook eens op www.global-exploration.nl
En als je nog wat wil vragen over dit grote project, dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.
Hartelijk bedankt!
Beau Bergmans
Karposthegge 6
6225 KJ Maastricht

Anouk van Duurling
Servaashof 20
6325 EV Berg en Terblijt

06 50 50 39 09

06 42 64 27 62

beaubergmans@hotmail.com

anoukvanduurling@gmail.com
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