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vrijdag
Varia-middag
zondag
Verrassingswandelingen
woensdag Nieuwjaarsborrel
zondag
Poort v/h Heuvellandtrail, Beek
dinsdag
bestuursvergadering
donderdag Bonnefooi
dinsdag
Varia-middag
zo-zo
Langlaufreis
dinsdag
Carnavalsdinsdag

14.30 u. Teseum Tongeren
met Harrie, Corrie en Elly
Sportcafé Jekerdal na training
10.45 u-30 km/11.45 u. 16 km
20.00 u.
17.30 u.
Dobbiaco
training vervalt

>>

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 rond 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.

Wandelweekend Kalterherberg
14 - 16 oktober

Deelname aan trainingen en
andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 augustus 2016.
Eventuele reacties op de inhoud van de ALV-notulen kunnen kenbaar
gemaakt worden aan het clubsecretariaat.
2 MSC-ledenlijst

Beste MSC-vrienden,
En toen was het ineens herfst!
Betty was al begin september begonnen met de wintertraining, onder zomerse omstandigheden.
En die zonnige warme dagen eisten dat we het erg kalm aan moesten doen. Maar daar kwam dus ineens een
eind aan en nu trainen we weer overdag in de prachtige herfstkleuren en ‘s avonds in het donker en op de
baan met licht aan: dag zomer, welkom herfst en winter.
De langlaufers hebben hun reis al geregeld, de individuele alpineskiërs waarschijnlijk ook en er wordt nu
aan de conditie gewerkt. Daarbij zijn er de komende tijd ook weer tal van activiteiten, waar iedereen aan
mee kan doen. Je vindt ze in dit convocaat. Er is weer voor “elck wat wils”. Geef je op tijd op.
In dit voorwoord wil ik jullie aandacht voor het volgende : komend verenigingsjaar ben ik 12 jaar bestuurslid
en ik stel mij niet meer beschikbaar voor een volgende termijn. Ik heb zoveel andere bezigheden erbij dat ik
mij voor mijn gevoel niet genoeg kan bezighouden met de taken die ik binnen het bestuur heb.
Te weten: de normale bestuurstaken, contactpersoon met gemeente, kantine en de Stichting Faciliteitengebouw
Jekerdal en contactpersoon Varia-team, waar ik eigenlijk ook gewoon in mee draai.
Hierbij dan een oproep voor een nieuw bestuurslid. Na 12 jaar is het ook goed dat er “vers bloed “ bij het
bestuur komt. Meld je s.v.p. bij mij als je bereid bent deel te gaan nemen aan het bestuur van MSC. Taken worden
onderling in goed overleg geregeld, dus over de inhoud van de bestuurportefeuille wordt graag nader overlegd.
Dit allemaal gezegd hebbende ga ik jullie fijne trainingen en activiteiten wensen.
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Agenda 2017
januari

februari

woensdag

Nieuwjaarsborrel

10

4

dinsdag

bestuursvergadering

19

donderdag

dineren in "de Bonnefooi"

vrijdag

Varia-middag

zo-zo

langlaufreis Dobbiaco

dinsdag

Carnavalsdinsdag - training vervalt

3
12 t/m 19
28

maart

3

vrijdag

Varia-middag

april

7

vrijdag

Varia-middag

11

dinsdag

bestuursvergadering

23

zondag

dagwandelingen: lang - Martin Butink
kort: Corrie Mommen en Elly vd Essen

mei

5

vrijdag

Varia-middag

juni

2

vrijdag

Varia-middag

4

zondag

1e Pinksterdag - training Kanne

6

dinsdag

bestuursvergadering

11

zondag

dagwandelingen: lang - Corrie Mommen
kort - Elly vd Essen

25
juli

aug.

1

zondag

fietsdag

zaterdag

trainers-bestuurdag

25

dinsdag

bestuursvergadering

11

vrijdag

Algemene Ledenvergadering

13

zondag

Dagwandelingen:
lang: Corrie Mommen en Elly vd Essen
kort: Martin Butink

20
september
sept./okt.
oktober

zondag

seizoenopening

1

vrijdag

Varia-middag

5

dinsdag

bestuursvergadering

30 - 1

za - zo

wandelweekend

6

vrijdag

Varia-middag

dinsdag

bestuursvergadering

vrijdag

Varia-middag

zondag

Verrassingswandeling

24

MSC

november

3

december
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Taakverdeling 2016-2017
Bestuur

Leden:

Nico Ummels

voorzitter (waarnemend)
penningmeester
contact hardlopersgroep

Elle Daemen

secretaris
convocatie
website

Gerrie Boersma

contact Varia-team
contact Gemeente
contact SF Jekerdal

Marcel vd Ven

contact trainers
contact wandelleiders

alle bestuursleden

langlaufen

Paul Houx
Frans Beckers

trainers

Betty Heinen
John Jennekens
Jacques Mulders
Marcel van de Ven

Varia-team

Gerrie Boersma
Betty Heinen
Paul Houx
Lou de Sterke
Kiky van de Ven

wandelleiders

Martin Butink
Elly van den Essen
Harrie Hutschemakers
Corrie Mommen

overige activiteiten

en ad hoc-vrijwilligers

Algemene Ledenvergadering, 12 augustus 2016:
Bij de opening was het al duidelijk: het bestuur was in zijn nopjes met de opkomst. Ondanks dat 13 trouwe MSCleden—met redenen omkleed - hadden laten weten dat zij verstek moesten laten gaan bij de ALV, waren er 28
leden (en vier bestuursleden) present.
Onze vertrouwde gérant Huub Pustjens had zijn taken voor deze avond toevertrouwd aan een volontair met het
verzoek aan MSC om hem zo nodig een beetje te helpen. Daar zijn we natuurlijk niet te beroerd voor en er was
ook nu het nodige begrip. En de plaatsvervanger heeft zijn beste beentje voorgezet om alle MSC-dorst te lessen.
De vergadering gaf het bestuur haar fiat voor de gepresenteerde verslagen en voorstellen. Ook het begrotingsvoorstel met een begroot tekort voor het komende verenigingsjaar werd door de vergadering goedgekeurd.
Natuurlijk werd daarbij gekeken naar het financiële resultaat van het afgelopen jaar waarin onze penningmeester
een begroot tekort wist te minimaliseren tot ca. € 25,-. Deze penningmeester werd dan ook unaniem weer
benoemd voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar. Proficiat Nico met het terecht in jou gestelde vertrouwen
en dank voor je bereidwilligheid je dubbele taak binnen het MSC-bestuur voort te zetten.
Het bestuur constateerde in dank de betrokkenheid van de aanwezigen bij de agendapunten: jaarverslag,
financiële resultaten en begroting. Alle neuzen wezen dezelfde kant op en daardoor kon snel gestart worden met
het hoogtepunt van deze bijeenkomst: de huldiging van de vijf jubilarissen. Een weelde voor de club!
Het bestuur kweet zich graag van deze zorgvuldig voorbereide taak. Betty Heinen en Jacques Mulders legden deze
mooie momenten vast zodat deze ook op de MSC- website een plaatsje konden krijgen.
Het bestuur, Nico, Gerrie, Marcel en Elle, dankt alle aanwezigen voor hun constructieve opstelling, hun levendige
interesse en hun aanwezigheid: een onmisbare ruggensteun!
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IN MEMORIAM JOHN MEESE
Denkend aan John:
Al heel vroeg zeer actief lid van de Maastrichtse Ski Club, fervent skiër en menig jaar inspirerend en bevlogen
bestuurslid. Onze club heeft vanuit zijn bestuurstijd heel veel aan hem te danken. Alle oudere leden hebben hem
heel goed gekend en gewaardeerd.
Hij kon heel goed skiën en ging menig jaar met MSC op skivakantie. Tijdens een van die reizen leerde hij zijn Wil
kennen, wat was hij blij met haar en ze hebben samen gelukkige jaren gekend. Helaas werd ze ernstig ziek, maar
zo lang als dat ging heeft John haar toegewijd en liefdevol verzorgd.
In de goede tijd gingen ze samen ieder jaar op skivakantie in Corvara, waar ze dan ook weer een groot aantal
clubgenoten troffen die een dorp hoger in Colfosco logeerden. Dan werd er altijd samen geskied, keurig achter
elkaar de bergen af. Een genot om achter hem te mogen skiën. De “Vrolijke Man” werd slechts bij hoge
uitzondering overgeslagen.
Skiën heeft hij helaas tot zijn grote verdriet op een gegeven moment moeten opgeven, omdat zijn heupen het niet
langer toe lieten.
In de zomer van 2015 ging zijn gezondheid hard achteruit en na onderzoeken in het AZM kreeg hij negatieve
berichten. De diagnose gaf zeer slechte vooruitzichten en zijn levensverwachting werd door de artsen als zeer
beperkt aangegeven. Het zou een kwestie van enkele maanden zijn. Toch heeft hij het, geheel in zijn eigen stijl,
nog haast een jaar vol kunnen houden.
In eerste instantie heeft hij alles tot in de puntjes zelf geregeld, waarna hij tot een zekere rust en acceptatie
kwam.
Hij leefde van bloedtransfusie tot bloedtransfusie en op die manier heeft hij nog bijna een jaar zelfstandig kunnen
leven. Alleen, maar genietend van zijn laptop en zijn uitzicht op de bloemen en de vogels in de tuin.
In alle rust en stilte is hij in zijn eigen huis eenzaam uit het leven weggegleden.
Gertien van Hilvoorde en Lou de Sterke

Hoe

kon hij
genieten

van
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Teseum Tongeren -

Uitnodiging door Paul Houx

De Varia-middag van november brengt ons naar Tongeren. Op 4 november worden wij
om 14.30 uur stipt opgewacht door VVV-gids Lieve Molenaers voor een rondleiding
door het Teseum en de Basiliek.
Het Teseum is een schatkamer met voorwerpen uit een rijk religieus verleden, net als
de schatkamer van onze St. Servaas. De hoeveelheid en belangrijkheid aan verzamelde
relieken zegt iets over de macht van de betreffende (bisschops)kerk.
In de Middeleeuwen was er een levendige handel in overblijfselen zoals botresten,
stukjes kleding en andere voorwerpen van apostelen en heiligen. Ze werden in fraai
vorm gegeven kistjes en bij voorbeeld monstransen bewaard en in het bijzonder
getoond tijdens bij onder andere Heiligdomsvaarten.
Evenaart het Teseum de schatkamer van de St. Servaas ? We zullen het zien.
Na dit bezoek is er nog een rondleiding door de Basiliek alvorens wij tegen half vijf
achter de rug van Ambiorix enen pint nuttigen.
De toegangskosten zijn € 5,= die je ter plaatse bij aankomst in Tongeren kunt betalen aan Paul Houx.
Graag aanmelden vóór 1 november a.s. bij Paul Houx, houxph@kpnmail.nl, 043-3218183, 06 50528856.
We kunnen onderling afspreken te carpoolen voor een ritje naar Tongeren met vertrek om 13.30 uur aan het
Sportpark Jekerdal. Parkeren kun je in de Hondsstraat vlakbij de Basiliek.
Het Teseum heeft als adres : Museumkwartier 2 bij het Vrijthof.

UITNODIGING
Ook in 2017 is er na de eerste trainingsavond op 4 januari gelegenheid elkaar persoonlijk alle goeds voor het
nieuwe jaar te wensen.
We hopen op een mooie avond met veel MSC-ers. Ons inmiddels gerenommeerd “verwenteam” zal de toast met
traditionele bubbels en de onvermijdelijke speech van Nico aankleden met lekkers voor de inwendige mens.
Leden die niet actief trainen zijn ook hartelijk welkom vanaf acht uur in Sportcafé Jekerdal.
We kijken er naar uit!

Nico, Gerrie, Marcel en

Elle

UITNODIGING
Het grote aantal van 29 tevreden deelnemers aan het achtste dinertje bij “Restaurant De Bonnefooi” in 2016
= het restaurant van het Sint Maartenscollege waar de leerlingen van de afdeling
“Consumptief Breed” hun kookkunst en restaurantbediening in de praktijk mogen leren =
was aanleiding om ook voor 2017 een avond te reserveren: donderdag, 19 januari (gebruikelijke tijd: 17.30 uur).
Meld je aan bij Elle van Duurling : van.duurling@ziggo.nl of 043 85 05 001 – vóór 15 december a.s.
voor ongetwijfeld een gemoedelijke, smaakvolle MSC-reünie!
De kosten voor het viergangenmenu bedragen € 13,-, excl. drank. Betalen kan ter plaatsen na afloop.
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Seizoenopening

zondag, 21 augustus

De feestelijke seizoenopening mocht zich verheugen over 46 deelnemers.
Voor het eerste deel van het programma tekende Paul Houx, die samen met een
collega VVV-gids, zorgde voor een boeiende uitleg van en een rondleiding door de
Koning Willem Alexander-tunnel in de laatste aanlegfase.
Na enig oponthoud doordat een voorafgaande groep teveel helmen, laarzen en
hesjes geconfisqueerd had, kon rond half vier gestart worden. Er was eindeloos
veel vertelstof.
Na de ruwbouw - in 2014 afgerond— werd de ondergrondse afbouw en inrichting
gestart. Hierbij werden ruim vijftig verschillende systemen gemonteerd, die in de
testfase zitten. Volgens plan zal de tunnel eind 2016 in enkele fasen in gebruik
worden genomen.
Ruim 1.000 medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en de
hulpdiensten, gemeenschappelijke meldkamer, politie, brandweer, geneeskundige
zorg en bevolkingszorg zijn druk bezig met het Opleidingsprogramma (OTO:
Opleiden, Trainen en Oefenen). Alleen al van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
zullen 600 hulpverleners straks weten wat ze moeten doen bij een ongeval in de
tunnel.
Een tunnel is niet gewoon een snelweg met een dak want er speelt meer: hitte
kan niet weg, geluid weerkaatst en je kunt niets meer zien. Bij de standaarduitrusting zal straks een handigheidje horen: een taststok, een blindenstok voor
brandweerlieden; afgekeken bij een grote oefening in een Zwitserse tunnel.
Na de zomervakantie gaat het oefentempo omhoog. Dan volgt een tiental grootschalige oefeningen, samen met
álle hulpdiensten, om op alles voorbereid te zijn.
De ingenieuze voorzieningen in de tunnel : betrouwbare energievoorziening, verlichting, camera’s, ventilatoren,
systemen voor de doorstroming van verkeer, hulppostkasten met noodtelefoon en blusvoorzieningen voor zowel
weggebruikers als brandweer, luidsprekers en andere communicatiesystemen en een veilige vluchtweg
(vluchtdeuren en vluchtgang met overdruk) enz. gaven een indrukwekkend beeld van de complexiteit van de
bouw van de imposante tweelaagstunnel.
Paul en collega, chapeau voor de gewaardeerde en vakkundige colleges. Mille fois merci!
Voorzitter Nico opende het nieuwe verenigingsjaar met een
dankwoord aan alle vrijwilligers die zich telkens weer inzetten
bij allerlei activiteiten van MSC en sprak de overtuiging uit dat
ook het clubjaar 2016-2017 daardoor van een goede startbasis
verzekerd is.
Het weer had deze dag een dip qua temperatuur, waardoor
geen gebruik gemaakt werd van de zitplaatsen in de sfeervolle
tuin. Met wat passen en
meten werd er toch voor
allen binnen een plaatsje
gevonden.
Buiten stonden Ton en Zjèr
voor hete vuren en wisten
iedereen te voorzien van
barbecuesnoepjes van
vlees en vis. Binnen werd
de catering verzorgd door
Gerrie, Fia, Kiky, Elly en
Elle, terwijl Marcel en Nico
hand– en spandiensten
verleenden.
Het nieuwe clubseizoen had een prima start!
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Varia-middag 2 september
Excursie Bijenteeltmuseum Lanaken
Er was veel belangstelling voor de excursie naar het bijenteeltmuseum:
26 deelnemers.
De middag begon gemoedelijk op het terras van het museum met koffie en
vlaai. Maar wie dacht dat er verder iets gekeuveld zou gaan worden over
bloemetjes en bijtjes, had het mis.
De heer Achiel Geurts dompelde ons onder in een waterval van wetenswaardigheden over het leven van de honingbijen, hun voedsel, het leven in de
korven en kasten, de bijenculturen in de oudheid, bij b.v. de Egyptenaren en
de Grieken, hun belang voor de menselijke voedselketen, de weldaden van de honing die naast een lekkernij ook
medicinaal een probaat middel is.
In het kleine museum, een verbouwde schuur, was een indrukwekkende
collectie aan oude en nieuwe imker-instrumenten bijeengebracht:
antieke en moderne bijenwoningen, materialen voor de fabricatie daarvan,
werk– en oogstmaterialen, beschermkleding, microscopen en medicatie
voor ziekteonderzoek en bestrijding, instrumenten voor de koninginneteelt
etc. Natuurlijk ontbrak ook de eigen fabricaat honing niet.
Daarna mochten we buiten een kijkje gaan nemen bij de
stapelkastsystemen, waarin per kast in het hoogseizoen zo’n vijftigduizend
bijen kunnen wonen. Het merendeel zijn werkbijen: cellenpoetsters, ratenbouwsters, larvenvoedsters en bijen die stuifmeel, nectar, grondstoffen
voor propolis en water verzamelen.
We leerden dat de mannetjesbijen, de darren—
geboren uit onbevruchte eitjes— een luizenleventje
hebben doordat zij alleen voor de bevruchting van
de nieuwe koninginnen hoeven te zorgen. Daar
staat tegenover dat zij aan het einde van het
seizoen uit de korf verbannen worden. Einde oefening. De bijen die dan nog het levenslicht
zien, leven niet de gebruikelijke 21 dagen, maar kunnen de winterperiode overleven en de
start van het nieuwe bijenjaar mogelijk maken.
Maar we hadden het goed begrepen: imkerij ofwel apicultuur is een eeuwenoude wetenschap en wil je zelf een
potje honing kunnen vergaren, dan moet je daarvoor goed opgeleid zijn. Gelukkig is er voldoende belangstelling
voor de volgende imkercursus begin 2017 in Lanaken. Dat is fijn want doordat de bijen belangrijk zijn voor de
bestuiving van veel planten hebben zij indirect een rol van ongeveer dertig procent in de keten van menselijk
voedsel.
Dank aan dhr. Achiel Geurts en aan het Variacomité voor deze leerrijke middag.
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Een bijzondere aflevering deze 5e editie van de Den Drieschloop. Vertrokken met een mooi zonnetje brak na een
kilometer of vier de hemel open met een flinke onweersbui en veel, heel veel regen. Na Maastrichts Mooiste en
Bemels Beste was dit wellicht Valkenburgs Vochtigste. Het scheen de deelnemers echter weinig te deren.

Zwemmen in het Gerendal
Na een mooie zomerweek zou het op de dag van Den Drieschloop wel eens anders kunnen zijn. Buienradar liet al
enkele enge buien zien halverwege de wedstrijd en ook tijdens het inlopen is er al een lek boven ons hoofd. Met
deze temperatuur geen probleem, zelfs zeer welkom.
Niets zo veranderlijk als het weer en tijdens de start is de zon weer volop aanwezig, echter van korte duur zoals
later zal blijken.
Bliksem en donder volgen elkaar snel op, oei dit is linke soep en
niet ver van ons is er een blikseminslag. De dame die voor mij
loopt, raakt zelfs even in paniek. Ze twijfelt of ze wel verder moet
lopen. Ik zeg dat ze dit beter wel kan doen want in het open veld
blijven staan, is nog gevaarlijker. Het leven van een hardloper
gaat niet altijd over rozen en dan te bedenken dat we vorig jaar
op deze dag een met een temperatuur van 34 graden dit
parcours bevochten.
Tijdens de laatste kilometers zijn de looppaden veranderd in
snelstromende beken en we komen dan ook doornat aan bij de
finish.
Toch waren deze omstandigheden voor mij aangenaam: er zit
veel zuurstof in de lucht en de (harde) regen verkoelt lekker.
Daarom ben ik direct doorgelopen naar Maastricht en heb ik er
toch nog een kleine halve marathon van gemaakt.
Veel respect voor de 21-km lopers, waaronder onze Mirjam, die
de Keutenberg (22% !)hebben bedongen op het moment dat de
hemelsluizen vol open gingen en de lopers bijna zwemmend naar
boven moesten!
Jo

Looptijden van onze MSC-kanjers zijn :
Jo Hos

10 km

52:41:4

Mirjam Weemhoff

21 km

2:01:44:5

gebliksem in de verte draaien we omlaag naar een donker
bospad. Een hoofdlamp zou geen luxe zijn, dus toch maar even een
stapje rustiger. Als we met de 10-km lopers uit het bos komen,
begint de zegening.
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Zondag 11 september moeten we om 11 uur in Meerssen zijn. Het is een gezellige drukte op het plein in
Meerssen. De terrassen zitten vol met hardlopers. Er is voor iedereen wel een geschikte loopafstand.
De wedstrijden variëren van de kinderloop, naar 5 km, naar 1 ronde van 10.5, de halve marathon (2 rondes), de
20 mijl (3 rondes) en de hele marathon (4 rondes).
Alle afstanden vanaf 1 ronde starten gezamenlijk. Jo Hos loopt de 10.5 km en ik loop de 20 mijl als voorbereiding
op de marathon van Berlijn, welke dit jaar mijn doel is.
Zondag 11 september moeten we om 11 uur in Meerssen zijn. Het is een gezellige drukte op het plein in Meerssen.
De terrassen zitten vol met hardlopers. Er is voor iedereen wel een geschikte loopafstand.
De wedstrijden variëren van de kinderloop, naar 5 km, naar 1 ronde van 10.5, de halve marathon (2 rondes), de
20 mijl (3 rondes) en de hele marathon (4 rondes).
Alle afstanden vanaf 1 ronde starten gezamenlijk. Jo Hos loopt de 10.5 km en ik loop de 20 mijl als voorbereiding
op de marathon van Berlijn, welke dit jaar mijn doel is.
Direct na de start zie ik Jo voor me uit stuiven. Ik zie hem pas weer als ik aan mijn tweede ronde begin en hij
alweer fris aan de kant staat om me verder succes te wensen.
Het is een heerlijk parcours. In de eerste 5 km van de ronde
zitten twee flinke stijgingen en de laatste 5 km gaat het, na
Waterval, hoofdzakelijk rustig omlaag. Het is een mooie
route. Langs de kant van het parcours is het gezellig, met
hier en daar muziek met toeschouwers.
Omdat het een wedstrijd met rondes is, word ik enkele
keren ingehaald door koplopers van de verschillende
wedstrijden. De snelheid waarmee de halve marathonkoploper mij inhaalt met 20 km/uur maakt me bescheiden.
Zo hard kan ik zelfs geen 100 meter, petje af!
Tijdens de eerste
2 rondes is er op
deze manier volop
afleiding en gaat
het goed met het weer. Tijdens mijn 3e ronde breekt de zon echt door
en wordt het warm. De drank en sponsposten zijn gelukkig goed
geregeld, want ik heb ze de laatste kilometers hard nodig. Na een laatste
bikkel-ronde is daar de finish met een lekker stuk vlaai.
Mirjam
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uitslagen:
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Varia-middag 7 oktober

Excursie naar Stroopfabriek Canisius Henssen
Verslag: Marla van Schoubroeck—Beaujean

Ons Varia-uitstapje (23 personen) voerde ons naar Stroopfabriek Canisius in Schinnen. Dank zij onze Frans
Beckers (daar welbekend), konden wij toch terecht op de vrijdagmiddag.
Wij werden hartelijk welkom geheten door de gastvrouw. Na koffie en vlaai kregen we een uitleg over de
geschiedenis van de firma Canisius en werd een diaprogramma vertoond.

Zij produceren 4.000 stuks per dag. Er wordt geleverd aan diverse supermarkten, o.a. Lidl (Maribel). Maar ook
wereldwijd vinden hun producten afname. Het uitgebreide assortiment bestaat uit rinse appelstroop, peren–,
appel– en bietenstroop. Ook varianten van stroop met mosterd.
In de vulafdeling mochten we een kijkje nemen. Daarna de proeverij en dan naar het winkeltje.
Na afloop kregen we een Canisius-stroop verrassing. Daarna dronken we bij de buren nog een Alfa-bier.
Het was een zeer geslaagd uitstapje, met dank aan ons Varia-bestuur!
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De uitdaging van het jaar
voor Mirjam Weemhoff
Verslag van Mirjam
Op 23 september, na het werk, in de auto richting Berlijn. Dit was een kleine vergissing met alle "werk aan de
weg" richting Berlijn, zodat we hier pas om 21.30 aankwamen.
Zaterdagochtend was er een friendshipwalk, 6 km joggend naar het Olympisch stadion.
Het olympisch stadion is eén van de grootste nazi-bouwwerken in Berlijn. Het werd in opdracht van Hitler gebouwd
voor de olympische spelen van 1936. Het beeld van wapperende haken kruisvlaggen naast de olympische ringen,
onder het geluid van het volkslied van de nationaal socialistische partij en Hitler die de Hitlergroet doet vanaf zijn
eretribune, dringt zich aan je op als je het olympisch stadion binnen rent. Hoewel hakenkruisen en nazi-tribunes
zijn verdwenen, voel je dit verleden: een indrukwekkend, wat drukkend gevoel
Buiten het stadion stond een ontbijt klaar voor 10.000 marathongangers met heerlijke verse berliner bollen,
krentenbollen, fruit en allerhande dranken. Zo goed georganiseerd dat een ieder het gevoel had dat het ontbijt
voor hem of haar persoonlijk was klaar gezet.
In de middag konden we het startbewijs ophalen in een grote expo-hal. Ook hier weer een strakke en goede
organisatie die er voor zorgde dat onze looproute langs zoveel mogelijk reclame-stents, marktkraampjes,
marathon acties etc. liep. Maar ach, dit paste wel goed bij onze gesprekjes over voeding, drinken, tactiek tijdens
de loop van de volgende dag.

Zondagochtend, de grote dag. Ons hotel was op loopafstand van de start. Er was een strikte controle bij de
toegang van het marathon-lopers-terrein.
Toch viel het me op dat de sfeer ondanks de hoge beveiliging door terreurdreiging heel ontspannen en vriendelijk
bleef. Wachtend in het startvak konden we de start van de professionele lopers en de handkarren volgen op grote
schermen. Een warming up met livemuziek bracht de stemming er goed in.
En toen was daar de start. De hele route bleef binnen de stad en daarmee waren er de hele route rijen dikke
toeschouwers. Muziek op vele plekken. Dansers op andere kruispunten. Het was echt feest!
De drinkposten waren met de hoeveelheid lopers wel wat frustrerend en in de loop van de 42 km gingen er wel
heel veel renners lopen.
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Voor mij persoonlijk was dit de 3e marathon en iedere
marathon leer je weer nieuwe dingen die je een volgende
keer anders moet doen. Met het steeds terugkerende advies:
je moet echt rustig beginnen, laat je niet verleiden om te
hard lopen, ben ik uiteindelijk te traag gestart en in een te
laag startvak gestart, waarbij ik alleen maar mensen heb
ingehaald. Daarnaast was bij 30 km de batterij van mijn
tijdhorloge op, waardoor ik mijn gevoel van tijd kwijt raakte.
Ik heb de hele 42 km heel constant gelopen, ben de man
met de hamer niet tegengekomen. Het weer was prima, en
ik had geen last van de warmte.
Ik had enige teleurstelling dat de tijd net niet binnen de 4
uur was, maar dit is een goed doel voor een volgende
marathon. Ik heb tot het einde toe enorm genoten van het
lopen en het feest eromheen, en ben niet kapot
aangekomen.
We hebben in de middag zelfs nog een leuke fietstocht
gemaakt, wat een goede manier was om te voorkomen dat
de stijfheid toesloeg. Na een heerlijk uitgebreid diner in de
avond zijn we maandagochtend in alle rust, zonder enige
file, teruggereden naar Maastricht.
Tijd: 4 hr 05 minuten
Mirjam
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Wandelweekend Kalterherberg - 14 – 16 oktober
De super sportieve deelnemers waren op vrijdag al met 11 personen present. Op zaterdag wandelden 24 personen
mee en nadat Marcel en Kiky zich zondagmorgen hadden aangesloten, waren we compleet met 26 deelnemers.
Het was aangenaam wandelweer, wel met wat variaties. Op vrijdag was het vrij warm en op zaterdagmorgen een
beetje kil en nat. Toen in het middaguur de zon doorbrak, werd het aangenaam wandelweer: zonnig en niet
winderig. En dat heerlijke weer behielden we tot het einde van ons weekend.
Voor vrijdag was er geen wandelprogramma uitgestippeld, waarop besloten werd om “Route 43” te volgen. Deze
liep vlakbij het langeafstandfietspad Eifel-Höhenroute die rond het Nationale park Eifel gaat en door Kalterherberg
voert. Deze voormalige spoorlijn loopt als Vennbahnradweg van Aken tot in Ulfingen (Luxemburg). Op deze manier
kon je niet verdwalen. Om terug in Kalterherberg te komen was het voldoende de Vennbahnradweg (in de goede
richting) te volgen.

De wandelleiders hadden de wandelingen voorgelopen en daarbij hadden zij veel variatie ingebouwd:
> zaterdag ging Harrie Hutschemakers op pad voor de langere wandeling van ca. 15 km vanaf Hotel Hirsch.
Hij had een tocht door de mooie natuur rond Kalterherberg voor zijn volgers in petto.
> de liefhebbers van de kortere route van ca. 9 km sloten zich zaterdag aan bij Martin. Hij volgde een pad dat
grotendeels de uitgebreide maar dun bebouwde kom van Kalterherberg bestreek met uitlopers met mooie
vergezichten op de omgeving.
Op zondag waren Corrie en Elly aan zet om de wandelingen te leiden. De start was bij
het Sport- en recreatiecentrum Worriken in het Belgische Bütgenbach.
Corrie loodste haar wandelgroep over het 10 km lange traject rond het meer nadat zij
onderweg deze route met een lus van + 5 km had uitgebreid. Daardoor kreeg de
route nog meer variatie aan landschap en vegetatie.
De wandelaars met Elly volgden een in grote lijnen vergelijkbare route, zij het dat de
afstanden aangepast waren en de totale te lopen afstand op ca. 10 km uit kwam.
Halverwege was aan de rand van het imposante stuwmeer een leuke picknickplaats,
waar beide groepen hun zitjes afwisselden.
Doordat Julia de langere routes liep en Jacques de kortere afstanden waren we
verzekerd van een mooi beeldverslag, waarvoor alle waardering.
Corrie, Elly, Harrie en Martin, Heel hartelijk dank voor jullie vele inspanningen en het
prima geregelde weekend waarvan we allen genoten hebben. Mille fois merci!
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Verassingswandelingen ~~~~

zondag, 11 december 2016

De voorbereidingen zijn in volle gang, zoals mooie trajecten uitzoeken en afspraken maken voor het voorlopen.
Wel is de “verrassing” in kannen en kruiken, zodat je nu al kunt inschrijven. De eigen bijdrage voor dit traditionele
clubevenement bedraagt € 15,- p.p. voor leden, resp. € 22,50 voor een introducé.
De reservering voor de “après balade” moet voor 1 december rond zijn en vandaar het verzoek om je uiterlijk
26 november aan te melden door overmaking van de eigen bijdrage(n) op rekeningnr. NL33 SNSB 0858 0104 45,
ten name van E. Daemen, Maastricht. Je hoeft vooraf geen keuze te maken voor de langere of de korte wandeling.
Als de weergoden een stem in het kapittel hebben bij je keuze kun je dat op 11 december alsnog beslissen.
De langere wandeling zal verzorgd worden door Harrie Hutschemakers, de korte door Corrie Mommen en Elly van
den Essen. Op verzoek van MSC leden zal de korte wandeling i.v.m. de invallende duisternis eerder starten dan
gebruikelijk, b.v. 12.30 of 13.00 uur. Info over de exacte starttijden en –plaatsen volgt tijdig.
Beloon onze toegewijde wandelleiders met een prima opkomst. Ze zullen jullie loon naar werken zeer weten te
waarderen.

In the spot light:
Tijdens een recente dinsdagmiddagtraining werden opnamen gemaakt voor een
promotiefilm van Maastricht Sport. Het resultaat kun je bekijken via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=uVdRV4BggGY
Bij deze opnamen werd ook Sofie, de mascotte van de dinsdagmiddaggroep,
door haar baasje gefilmd. Om Sofie in actie te zien, klik je op de volgende link:

https://youtu.be/iZRiv4Wo_vY

Op de valreep:
Zondag, 23 oktober, was de eerste mistige zondagochtend van het seizoen. Bij de Louwberg werden we
gefotografeerd door Wiel Urlings, die onderstaande sfeerfoto maakte en ons deze prompt doorstuurde.
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