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vrijdag
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Algemene Ledenvergadering 19.30 u.
Wandelingen Mheer

zondag
vrijdag
zondag
zondag
zondag
za-zo
vrijdag
zondag

Seizoenopening
Varia-middag
Den Drieschloop, Valkenburg
Sint Pietersbear-trail, Maastricht
Berlin Marathon, Berlijn
wandelweekend
Varia-middag
20e marathon Meerssen

Sportcafé Jekerdal
Kort: Harrie Hutschemakers
Lang: Corrie Mommen
Fort Eben-Emael, Charlemagne
14.00 u. NS station Meerssen
10.00 u., 5-10-21 km
10.00 u., 10-19-32 km
09.00 u., 21,1-42,2 km
14.00 u. Stadsbeheer Maastricht
7 runs vanaf 11.15 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 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. Verdere informatie bij John Jennekens.

MSC-fietsdag

25 juni

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 Marcel van de Ven
Uitnodiging Seizoenopening 20 augustus
Treechloop 30 april
Varia-middag, 5 mei, Wandelen rond Bunde
Geuldalloop, Berg en Terblijt 13 mei en Maastrichts Mooiste 11 juni
Varia-middag, 15 juni, Opera Luik
Wandelen rond Vijlen, 11 juni
MSC Fietsdag, 25 juni
Trainers-bestuur-dag, Valkenburg, 1 juli
Bemels Beste Boeren Bergloop, 2 juli
Uitnodiging wandelen rond Mheer, 13 augustus
mededeling Betty Heinen
programma Varia-middagen 1 september, 6 oktober en 3 november

Voorwoord
Beste Ski-vrienden van MSC,
Bij deze hoge temperaturen, die echt al een paar weken duren, is het moeilijk voor te stellen dat we een
skiclub zijn. Nu zitten we heerlijk in het zonnetje te bakken en van de winter is het bibberen van de kou.
Nog enkele weken en dan is het sportseizoen 2016/2017 van MSC teneinde. Ik geloof dat we een mooi jaar
hebben gehad. De opkomst van de trainingen was goed, vooral op de dinsdagmiddag. De wedstrijdlopers
maakten mooie resultaten en de Varia-middagen waren volgens mij ook een groot succes.
Daar zie je maar aan dat MSC toch niet kapot te krijgen is ook al ligt de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant.
Laten we hopen dat het seizoen 2017/2018 ook zo goed verloopt.
Nu is het weer vergaderen voor het komend jaar, wat we allemaal gaan ondernemen en bezichtigen en dat
doen we met veel plezier. Alleen is het heel jammer dat we van twee bestuursleden afscheid gaan nemen.
Gelukkig hebben zich twee kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld, waarmee we zeer ingenomen zijn.
Met zo’n goede inzet van iedereen gaan we vol goede moed op naar ons 10e lustrum.
Ik wil ook iedereen bedanken voor alle werk dat verzet is om deze club zo springlevend te houden.
Natuurlijk is de Algemene Ledenvergadering van 11 augustus een van de belangrijkste bijeenkomsten van
onze club. Dit jaar des te meer daar wij dan afscheid nemen van twee belangrijke pijlers binnen het clubbestuur:
Nico Ummels en Gerrie Boersma. Ook de benoeming van de kandidaat-bestuursleden Julia Schmidt en
Annemie Bruls verdient de bijval van zoveel mogelijk leden. Voeg daarbij de huldiging van 7 jubilarissen dan
zijn er redenen te over met zijn allen de eerste bijeenkomst van het nieuwe verenigingsjaar tot een mooie
MSC-happening te maken.
NB: Marjo en Leo Schmitz zullen vanwege verhindering bij de ALV gehuldigd worden bij de Seizoenopening.
Veel groetjes,

Bijlagen:

MSC

Marcel

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering, vrijdag 11 augustus 2017, 19.30 u.
Jaarverslag 2016-2017 en plannen 2017-2018,
Financieel resultaat 2016-2017 en begrotingsvoorstel 2017-2018
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UITNODIGING

Seizoenopening

Zondag, 20 augustus

Beste leden,
Een rondleiding door de binnenzijde van het Fort Eben-Emael is het hoofdthema van deze seizoenopening.
Voor sommige leden een hernieuwde kennismaking. Omdat ons eerste gezamenlijke bezoek al jaren achter ons
ligt en het gigantische complex terug tot leven is gebracht, lijkt ons een bezoek erg boeiend.
We verzamelen om 13.15 u. op de parkeerplaats bij het Fort, Rue du Fort 40, B-4690 Eben-Emael of omgeving.
De rondleiding start uiterlijk 13.30 u. De gidsen zijn herkenbaar aan hun rode bodywarmers.
Duur rondleiding: ca. 2,5 u.
De temperatuur in het fort is constant tussen 11 en 13°C. Stevig schoeisel en warme kleding worden aanbevolen.
De kantine is deze dag niet open, waardoor er binnen geen rust- of pauzeplaats is.
Bij behoefte kun je naar een bankje buiten of naar (terras) Molen Loverix aan de overzijde van de Jeker.
Na de rondleiding hebben we voldoende tijd om even op verhaal te komen. Afhankelijk van het weer zullen we
dat die zondag ter plaatse invullen. We kijken uit naar een gelegenheid waar we met ons complete gezelschap
even kunnen neerstrijken.
Aansluitend worden we rond half zes verwacht in “De galerie”. Dat is de eerste etage van café Charlemagne,
Onze Lieve Vrouweplein 24, 6211 HE Maastricht voor een gezamenlijk etentje.
De eigen bijdrage voor de rondleiding en het etentje in Charlemagne bedraagt voor leden € 10,- en voor
introducés € 25,-. Aanmelden kan door overmaking van de eigen bijdrage vóór 10 augustus op rekeningnr.
NL33 SNSB 0858 0104 45, ten name van E. Daemen, Maastricht, onder vermelding van “SO” en eventuele
dieet- en/of allergiewensen (glutenvrij, vegetarisch, lactosevrij, e.d.)
Bij Charlemagne wordt een diner in buffetvorm aangeboden met ruime keuzes uit koude en warme gerechten.
Dranken en eventuele desserts of koffie na zijn voor eigen rekening.
Al jaren maken onze leden de seizoenopening van MSC tot een feest door hun grote opkomst.
Het bestuur hoopt dat de plannen voor deze dag door velen omarmd zullen worden en kijkt uit
naar veel aanmeldingen.
Met hartelijke groet, Nico, Gerrie, Marcel en Elle

De reus onder de forten heet u welkom!
Het fort van Eben-Emael werd zeer bekend tijdens de strijd
op 10 mei 1940 toen een klein team van Duitse paratroepers
de artillerie van het fort in minder dan 15 minuten onder
controle kreeg. Organisatie, innovatie en durf waren de
sleutels voor het Duitse succes.
Breng een bezoek aan fort Eben-Emael en ontdek het
ongelooflijke avontuur van de eerste ogenblikken van
Wereldoorlog II. We informeren u over de geheime,
vernieuwende Duitse plannen en de krachtige wapens.
Vandaag is dit gigantisch complex terug tot leven gebracht.
Je ontdekt er de keuken, de slaapzalen, de ziekenboeg,
de douches en zo veel meer... zoals het oorspronkelijk was.
Meer dan 75 mannequins(poppen) en speciale geluidseffecten
reconstrueren het dagelijks leven in deze verbluffende stad.
Militaire experts van verschillende landen waren het er op
het einde van de jaren 1930 over eens. Dit was één van de
sterkste forten van Europa.
Slechts één woord om het te typeren: onneembaar!

MSC
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Zondag, 30 april

Verslag: Gerard Hermkens
Mirjam
Weemhoff

Vorig jaar was ik toeschouwer bij De Treechloop.
Dat jaar was het parcours “eenmalig” gewijzigd
vanwege een schapenscheerdag of iets dergelijks
bij hoeve Caestert.

en
Gerard

Andere jaren stond in ons zondagse loopschema
2 weken voor de Treechloop altijd “Treechloop
proeflopen” op het programma.

Hermkens

Dit jaar was dat er niet van gekomen. We gingen
dus van start met de oude route in ons hoofd. Dat hebben we geweten!
We zijn Mirjam en Gerard. Mirjam net terug van vakantie en met de Rotterdam marathon nog in de benen.
Annette was op vakantie en Jo had een startverbod van de kaakchirurg.
Mirjam was ik bij de start natuurlijk al meteen kwijt. Maar ja, dat ben ik gewend. Door André uitgezwaaid en
route richting Ternaaien bij zonnetje en een temperatuur van ca. 20 graden.
Bij Petit Lanaye (3 km) draaiden we tot mijn verbazing niet die een ene steile klim op, maar gingen we scherp
rechtsaf omhoog parallel aan de Maas. Daarna wat vlakke meters maar dat duurde niet zo lang. Het bleef op en af
aan het gaan tot voorbij de Observant. Vandaar via het bekende smalle paadje met een hoop boomstronken
richting Duivelsgrot.
Daar zaten we weer op de oude route, omhoog door het bos. Maar ook daar weer een verrassing met een extra lus
richting Luikerweg. De pijp begon al aardig leeg te raken (hoewel ik op een paar beklimmingen even rustig
“gewandeld” had, want het was best warm).
Toch moest het valse plat richting nieuwe trap naar de groeve nog worden genomen. Daarna de Zonneberg af naar
Slavante en over de Lage Kanaaldijk terug naar finish.
Daar haalde ik warempel Mirjam nog bij. Die had na haar marathon nog niet zoveel meters gemaakt. Een
eindsprint zat er niet meer in. Moe maar voldaan kwamen we over de finish. Uithijgen bij Jo, op de fiets gekomen
en ons op de beklimming bij Caestert aangemoedigd.
Een ding was ook duidelijk. Waar de Treechloop al jaren wordt geafficheerd als 11,5 km was deze versie veel
langer dan vorige edities. Misschien was hij deze keer wel echt 11,5 km en andere keren een stuk korter.
Maar ja, ….we hebben lekker gelopen…..daar gaat het toch om.

Gerard

Het parcours van de loop is in 1916 aangepast. De positieve reacties hierop heeft
de organisatie doen besluiten dit parcours te handhaven. Hoewel het parcours in
2017 maar licht gewijzigd is, was in de uitslagen te zien dat de eerste lopers 10%
meer tijd nodig hadden om aan de finish te komen. Dat leerde de vergelijking van
de finishtijden van beide jaren.
Maar ook verleden jaar was het nieuwe parcours warm en zwaar.
Onze vier MSC-deelnemers lieten toen desondanks prima tijden afdrukken:
Jo Hos
57’44”
Guus Queisen 68’26”

De uitslagen van 2017:

John Jennekens
Leo Schmitz

Mirjam Weemhoff:
Gerard Hermkens:

64’38”
68’38”

62’58”
63’00”

Als je hiervan de + 10% van de koplopers van 2017 zou aftrekken, dan krijgen de
tijden van onze MSC-vedetten nog meer glans !

MSC
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Varia-middag, 5 mei 2017
Wandelen rond Bunde met Lou de Sterke

Verslag: Gertien van Hilvoorde

Voor de wandeling van 9,5 km hadden zich 14 MSC-leden verzameld op de parkeerplaats van restaurant Du
Commerce in Bunde-Meerssen. Ons jongste lid, die ons liet weten over dat hij over 2 dagen 6 jaar zou worden,
was ook van de partij.
Om 14.00 uur vertrokken we voor een rondje Bunde en omgeving. Al pratende wandelden we door een mooie
villawijk in Bunde en zelfs door een villawijk met villa’s op wielen richting het Juliana-kanaal. Het was een
prachtige dag en we konden genieten van de frisse voorjaarskleuren van bomen, planten en bloemen.
We kwamen langs weilanden met lichtkleurige koeien met spierwitte kalveren en langs het kanaal met een grote
kudde witte schapen met 2 pikzwarte lammeren. Dat riep vraagtekens op. Goochelen gaf uitkomst.
Het kan blijkbaar dat uit een witte ooi en een witte ram een zwart lam wordt geboren. Dit heeft te maken met een
factorzwart in de genen van de ouders.
Langs het kanaal werd ons uitzicht verstoord door een dijk met daarop
grote containers. Dus het kanaal hebben we niet gezien.
Bij een stop werden door twee mensen dozen met “zoenen” te voorschijn
gehaald. Vroeger noemden we die anders, maar dat mag nu niet meer.
Zoete zoenen in overvloed!! Hing hier soms iets in de lucht??
Bij de Bosrand in Brommelen was een pauze gepland. We waren wat vroeg,
eigenlijk gingen ze een ½ uur later eerst open. Maar klandizie is welkom en
er werd gauw personeel opgeroepen. Zo konden we toch genieten van een natje en een droogje. En voor de
liefhebber opnieuw zoenen.
Daarna vervolgden we de wandeling door het mooie
Bunderbos, met zijn hoogteverschillen, met zijn vele
bronnen en beekjes en de bloeiende flora.

Na het Bunderbos opnieuw door een mooie villawijk in Bunde terug
naar ons vertrekpunt. Hier werd afgesloten in Café Du Commerce
met een drankje, niet zoals Lou misschien verwachtte met een
oranjebitter, maar met een wijntje, biertje of fris. Voor sommigen
was een tafel gereserveerd om af te sluiten met een etentje.
Lou had als uitgangspunt voor deze variamiddag, dat we ons op
deze Bevrijdingsdag zouden bevrijden van alle muizenissen. En
daar is hij in geslaagd!! Het was een gezellige en ontspannen
middag!!
Gertien

MSC
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28e Geuldalloop
Berg en Terblijt
Zaterdag 13 mei 2017
De Geuldalloop wordt al vanaf 1985 gehouden. Sinds 1992 staat deze loop vast op de agenda van de V.V. Berg
'28. De vereniging organiseert deze zware, maar mooie cross.
De oorspronkelijke afstand van 14 km is een
Dezestal
oorspronkelijke
afstand
van 14 km
een km.
zestal jaren geleden ingekort tot 10,7 km.
jaren geleden
ingekort
tot is
10,7
DeDe
reden
hiervoor
ligt in
dein
zwaarte
van het
parcours
met de gevreesde Lijkweg (vanaf Tivoli omhoog naar Vilt).
reden
hiervoor
ligt
de zwaarte
van
het
In de huidige versie dient deze echte berg (slechts) één keer te worden getemd.
parcours met de gevreesde Lijkweg (vanaf
Tivoli omhoog naar Vilt). In de huidige
Uitslagen:
Jo Hos
1:00:28
versie dient deze echte berg (slechts) één
keer te worden
getemd.
Gerard
Hermkens 1:01:08

Traditioneel Maastrichts Mooiste
op zondag 11 juni 2017

Aan de start van de 10 Engelse Mijl stonden de
ers Mirjam Weemhoff en Jo Hos. Het was deze dag tegen de
30° C met een zonnesterkte die al meer dan 20 jaar niet in Maastricht was voorgekomen. Deze warmte en het feit
dat Mirjam door een insect werd gestoken, was de oorzaak ervan dat ze een controlepost miste en daardoor geen
einduitslag kreeg.
Maar Jo Hos die grotendeels samen met Mirjam het parcours aflegde, kwam in een succesvolle tijd van:

1uur 28min en 26 seconden over de eindstreep.

MSC

Convocatie -

PROFICIAT!

1 augustus 2017

Nico

Pagina 6

Varia-middag 15 juni

Organisatie: Paul Houx

Opéra de Wallonie, Luik

Verslag: Betty Heinen en Gerrie Boersma

Drie maal is scheepsrecht: Opera Luik
15 juni 2017 En daar zijn we dan, vol verwachting en voor de derde
keer hebben we een afspraak met de VV Luik om de Opera Royal de Wallonie van Luik te bezichtigen.
Zou het lukken??? Is de gids er??? Paul heeft voor de zekerheid nog eens gebeld. Warempel hij is er!
Rond half drie druppelen 22
deelnemers aan deze excursie het
plein voor de opera op. En met een
klein beetje vertraging stelt de gids
zich dan voor en begint, onder een
dreigende wolkenlucht, eerst over de
geschiedenis van het gebouw te
vertellen. Eigenlijk staat het gebouw
op de plaats waar vroeger de Maas
heeft gestroomd. Dus er moest flink
geheid worden.
In 1818 begon men met de bouw,
toen Koning Willem I nog over België
regeerde. Architect Auguste Duckers
heeft het ontworpen en in 1820 werd
het geopend. Het standbeeld voor de
opera is de componist André Modeste.
We lopen door de Hamalstraat (deze persoon was componist en dirigent) en gaan als echte “artiesten” door de
artiesteningang naar binnen. Sylvia komt nog net op het nippertje aanrennen; Hans is de auto nog aan het
parkeren. We lopen door smalle gangetjes en komen bij de ontvangsthal aan de voorkant, waar Hans al bij de
receptie op ons staat te wachten.
Daar vertelt de gids ons over de grote entree: vroeger was alles open, nu is alles dicht met glas. We gaan dan met
een snelle lift naar het nieuwe gedeelte, ontworpen door architect René Greisch. Deze heeft ook de Hoge Brug in
Maastricht ontworpen, zo vertelde Paul.
Een enorme zaal ligt voor ons. Hier worden, lang voordat een opera zijn première heeft, alle elementen van de
opera (dans, zang, muziek, het orkest, enz.) gerepeteerd.
Buiten op het balkon heb je een fantastisch uitzicht over de stad.
Via zeer smalle trappen, zo nu en dan in het donker, gaan we naar beneden en krijgen een eerste kijk in de
prachtige zaal met zijn schitterende goudglanzende balkons, loges, enz. Er kunnen 1055 personen een
voorstelling bijwonen. De ruimte voor het orkest is aangepast zodat het geluid optimaal is en kan naar believen
verzonken worden of op gelijke hoogte met het toneel komen.
De warme rode kleur van de bekleding met de gouden
versieringen en de prachtige kroonluchters doen ons in
de engelenbak al genieten, zonder dat er gezongen
wordt. De enorme schitterende kroonluchter in het
midden van het plafond weegt + 3 ton!!! Hij kan naar
boven worden getrokken om eventueel iets te
vervangen van lampen of om schoon te maken.
De schilderingen aan het plafond stellen “Muzen” voor
van dans, muziek, gedichten, enz. Verder staan er
beroemde componisten afgebeeld.
Op het grote toneel staan we midden tussen de
rekwisieten van Othello - morgen is er een uitvoering
- en bewonderen we het ingenieuze systeem van het
wisselen van de decors: snel en geruisloos. Vroeger
werden de touwen die de decors moesten laten zakken
of ophalen, door scheepslieden bediend. Zij konden
immers met het touwwerk omgaan.

MSC
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We gaan nog wat verder naar beneden en komen bij de foyer waar ook recepties en feesten gegeven kunnen
worden. Het ruikt er heerlijk, maar helaas heeft Paul daarvoor geen arrangement afgesloten. Ook hier weer mooie
roomkleurige en gouden ornamenten met aan het plafond kroonluchters.
We gaan verder naar beneden en bekijken de
koninklijke loge. Eigenlijk valt die wat tegen, veel
minder beenruimte, maar je kunt er wel fantastisch
op het toneel zien.
Dit in tegenstelling tot enkele andere loges; daar
mis je een stuk van het zicht.
Plaatsen met een beperkt zicht noemt Lou dat.
Wij gaan terug naar de ingang, waar Paul onze gids
hartelijk bedankt en wij afscheid van hem nemen.
Dan gaan we met z’n allen nog voor een drankje bij
de Britanique, waar we in 2015 bij bittere kou ook al
zijn geweest, maar hu hebben we heerlijk op het
terras gezeten. Hier krijgt Betty een “cadeautje”
door een van de “Luikse stadsduiven” gebracht.
Maar daarom niet getreurd! Het was weer een leuke
en gezellige Varia-middag en tevens de laatste van
dit seizoen.
Paul, hartelijk dank namens alle deelnemers,

MSC
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Zondag, 11 juni 2017

Wandelen met Corrie en Elly
Verslag: Julia Schmidt

Zondag 11 juni op stap met beide dames vanaf restaurant Buitenlust bij Vijlen.
Rond 10:30 u vertrok de lange wandeling. Weer: mooi zonnig, lekker warm. De
wandelleiders hadden het zo uitgezocht dat we voornamelijk in de schaduw liepen en
geregeld een prachtig uitzicht hadden. De hoogte- verschillen bleken zeer beperkt en
het bos op zijn beurt zeer afwisselend. Af en toe een perceel, open stuk, waarin de
digitalis (vingerhoedskruid) welig bloeide.
Ook de wijnbouw stond er puik bij. Hoewel er nog geen druif te bekennen was.
Onderweg werden we regelmatig “gestoord” door voor en achter komende hardlopers.
53 km in deze temperatuur is wat anders dan een lange wandeling onder MSC-leiding.
Maar ieder zijn voorkeur.
Verschillende rustpunten waren ingebouwd zodat het vocht wat kon worden aangevuld.
En eindelijk kwam dan het beloofde café (Camping Cotteserhoeve), waar dan ook ruimschoots tijd werd genomen
om het totale gestel weer wat te laten “herstellen”.
Na deze rust werd het landschap meer open, door
weiland en boskragen voerde de wandeling deels
langs de Geul. Alsof het was voorzien werd de zon
overschaduwd door wolken en was de temperatuur
wat gedaald en woei er een aangenaam briesje. Wie
had dat zo voor ons uitgezocht.
Waarom weet ik niet maar op enig moment werden de
vlierstruiken bestormd om de mooie schermbloemen
te plukken. Wat daar weer van gestookt gaat
worden??
De waadplaats van de vroegere Brand-reclame werd via de brug bekeken.
Er waren geen helden in ons gezelschap die recht door de Geul durfden te stappen!?
De Heijmansgroeve staat nog steeds als de Eiger Nordwand, doch moest via een mooi
achter paadje worden bedwongen.
Het pad door een prachtige hoogstam boomgaard van Natuurmonumenten was het
sluitstuk van deze mooie en weldadige wandeling.
De kortere variant heeft dezelfde route gevolgd maar heeft het open/weiland/Geulstuk
niet gelopen.
Na afloop bleek café Buitenlust het perfecte plekje om nog gezellig na te keuvelen en het verspeelde vocht weer
ruimschoots aan te vullen. Het eten smaakte goed.
Hulde en dank aan de organisatie en begeleiders, Corrie en Elly!!
Ik bleek de volgende morgen drie ongewenste logés
meegenomen te hebben. Die laten zich door een douche
niet afschrikken. Heeft de rest ook deze ervaring?
Julia

MSC
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Organisatie: Jef Smeets
Verslag: Nico Ummels
Om kwart voor tien stonden tien fanatieke fietsers op de parkeerplaats van de
kinderboerderij Pietersheim klaar om met Jef Smeets het Belgische knooppunten
netwerk te gaan verkennen. Nadat we enkele weken dagen met tropische
temperaturen hadden gehad, was het vandaag prima fietsweer zonder regen.
Jef had een mooie route uitgezet en diverse malen verkend, zodat er geen
onverwachte verrassingen waren.
De eerste stop was al na 10km. bij café Udec-Hoven in Uikhoven. Nadat we hier
koffie gedronken hadden, vertrokken we weer om op tijd op de geplande volgende
stop bij Maasmechelen Village te zijn. Hier kregen we
bezoek van onze supporters José en Irene die gezellig met ons kwamen lunchen.
Maar na ons natje en droogje ging de reis weer verder, want we moesten
nog 30 km. Die begonnen met een rit door tuinwijk Eisden gebouwd door
de mijnmaatschappij voor huisvesting van hun mijnwerkers, die van
heinde en verre kwamen. De allereerste bewoners betrokken in 1911 de
eerste voltooide woning, maar na 1923 kan men pas van een 2° bouwfase
spreken
De groene aanblik, de grootte van de percelen en het door elkaar bouwen
van diverse types woningen maken deze tuinwijk wellicht tot de mooiste in
Limburg.
De zijwegen tussen de brede lanen zijn onregelmatig verlopende, gebogen wegen met verschillende breedten,
afgezoomd met hagen en laanbomen.
We maakten nog een rondje om de mijn-kathedraal St.Barbara,
een prestigeproject van de mijnmaatschappij .
Maar we moesten verder richting de Duivelsberg in Opgrimbie
die we redelijk konden bedwingen, maar boven moest er eerst nog
een rustpauze gehouden worden en genoten van het mooie
uitzicht.
Toen we allemaal weer normaal konden ademhalen, ging de reis
verder richting “de Salamander”, die we links lieten liggen, naar de
volgende stop in een veldje met bankje, waar de groepsfoto's
gemaakt werden.
Voordat we naar het eind-/startpunt gingen, wist Jef ons nog naar
een leuk terras bij een manege te loodsen.
Hier hebben we samen met onze supporters gezellig gekeuveld en
onze slotdrankjes gedronken, waarna we de prima verlopen MSC
fietsdag afsloten.
Fietsdag? Misschien kunnen we deze dag beter omdopen tot minipreuvenemint door de vele traktaties van Jef en de medefietsers.
Een dag waarop we ons voor het volgende jaar weer op verheugen.
Jef bedankt.
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Trainers-bestuur-dag

1 juli 2017

Een tocht door de historie van Valkenburg
met zijn muurreclames van het
industrieel erfgoed van Nederland
Voor de trainers-bestuur-dag van 2017 kwamen we na een korte
treinrit samen bij het station in Valkenburg, waar we kennis
maakten met onze gids van deze middag; Willy Heyenrath.
Ondanks de motregen, afgewisseld met regen, werd het een mooie
middag die ons een nieuwe kijk op Valkenburg opleverde.
Willy Heyenrath bleek een wandelende encyclopedie, die niet alleen alles afwist
van het thema van de excursie, maar ook van de geschiedenis van Valkenburg.
Waar we ook liepen telkens was er weer wat interessants te melden over de
straat, het plein, de kapel, de brug, de kerk, enz. Gelukkig verstond Willy ook de
kunst van het doseren van informatie, zodat ons hoofd niet meteen omliep.
Onderweg mochten we
ook De Oude Molen
bezichtigen, gezellig
pauzeren in een mooi
etablissement om ten
slotte exact op tijd aan
te komen in Neerhem,
waar we bij Brasserie
Riche Next Door genoten
van een goed verzorgd
etentje.
Jammer genoeg was het voor Gerrie en Nico de laatste
deelname aan een trainers-bestuur-dag. Na zoveel jaren
samen onderweg, zullen ze bij de volgende editie enorm
worden gemist. Gelukkig dat we nu met alle trainers en
bestuursleden deze dag konden beleven.

Dank aan Betty en Jacques die ondanks de grijze luchten en het natte
weer de momenten van deze dag in mooie foto’s voor ons wisten vast
te leggen.
Elle
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Verslag: Gerard Hermkens
2 juli was het weer zover:
de Bemels Beste Boeren Bergloop Bemelen
(kortweg BBBBB) (15,3 km) stond weer op
het programma..
Normalerwijs lopen we de route een paarweken voorafgaand aan de loop, maar met de hitte hebben we dat pas
zondag 26 juni gedaan. Vanwege de antiekmarkt op dat moment via een iets afwijkende route vanaf hotel Hoof
(Rijksweg Heer). Bij die proefloop van 16,3 km met Jo had ik eerlijk gezegd “de pijp” leeg, de vochtige warmte
van zo’n 25° C brak op.
Gelukkig was het op zondag 2 juli met 20° C heel wat frisser. De dag ervoor had het de hele dag geregend/
gemiezerd. Vraag was dan ook hoe het parcours erbij zou liggen.
Na wat opwarmmeters stonden we (Jo en ik) met zo’n 400 anderen aan de start. De derde lucifer slaagde erin het
startkanon te laten ontbranden om ons weg te schieten!
Na de eerste bocht waren gelijk de eerste grote plassen die je slechts met beleid kon ontwijken. De rest van de
route was gelukkig droog.
Vervelend aan de BBBBB zijn de eerste 6 km waarin het alleen maar met vals plat omhoog gaat. Te snel starten
breekt je onherroepelijk op. Dat probeer je dus, maar ja de adrenaline wil ook wat.
De Boerenloop met de koe als
mascotte, loopt op het plateau (in de
nabijheid van de molen) door een
koeienstal.
De koeien stonden met open mond te
kijken: die zien natuurlijk niet alle
dagen zo’n stoet van lopers langs
komen.

Na 10 km duikt dan de steile klim van de Bemelerberg op.
Die ren ik dus echt niet op, flink doorwandelen is daar
mijn devies. Waarschijnlijk rennen de toppers daar, maar
in mijn omgeving wandelde bijna iedereen. Overigens
hoorde ik bij het begin van de beklimming al dat de eerste
lopers finishten!
De laatste kilometers is het daarna harken om binnen te
komen, alhoewel er kon zelfs een klein sprintje vanaf. Met
verbazing keek ik wel weer naar de gerealiseerde tijd. Ik
draag nooit een hardloophorloge en dacht weer op een tijd
te zitten rond de anderhalf uur. Maar dat was dus een
stukje sneller. Zoals Jo opmerkte: “Ben jij er nu al?”
Na afloop kreeg elke loper de traditionele BBBBB beloning:
een zak met “een appel en een ei”.
De verzorging van BBBBB is overigens buitengewoon goed: 3 of 4 drankposten
onderweg, na de finish: water, banaan, sinaasappel, stuk vlaai en de zak met appel/ei.
En dat voor een inschrijfgeld van € 5. Dat doen de andere lopen op geen enkele manier na! Top!
Groet,

Gerard Hermkens

Jo Hos
15 km - M55 - 01:21:14.3Gerard Hermkens 15 km - M55 - 01:22:37.0MSC
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Zondag, 13 augustus:

wandeldag !

Vandaag gaan we wandelen vanuit Mheer. Verzamelplaats is de
parkeerplaats bij de Sint Lambertuskerk van Mheer.
10.30 u. voor de langere wandeling van ca. 16 km met
Corrie Mommen
13.30 u. voor de kortere wandeling van ca. 9 km met
Harrie Hutschemakers
Corrie en Harrie zullen ervoor zorgen dat beide groepen elkaar na
afloop rond 16.30 uur treffen in het café tegenover de kerk om te
'evalueren', c.q. verloren vocht aan te vullen.
Vergeet niet je stokken mee te nemen!
Je zult ze in het geaccidenteerde terrein goed kunnen gebruiken.
Wij hebben al genoten tijdens het voorlopen.
Op 13 augustus zijn de wandelliefhebbers van MSC aan de beurt.
Corrie, Elly en Harrie

Mededeling van Betty Heinen:

Ik wil het fietsen op de woensdagavond bij zeer warm weer laten vervallen;
de reden: te weinig deelnemers die mee willen gaan.
Ze blijven met het hete weer liever thuis, gaan zwemmen o.i.d.
Wil je dit in het komende convocaat zetten ?
Hartelijk dank =

Betty =

-middagen:

Weer een serie boeiende vrijdagen !!

1 september:

Wandeling langs de Watervalderbeek in Meerssen onder leiding van een gids van
Waterschap Limburg. Daarbij krijgen we uitleg door een watergids over het werk
van het Waterschap. Er komst heel wat bij kijken om in Limburg te zorgen voor
droge voeten, veilige dijken en schoon en voldoende water!
De wandeling start om 14 uur bij het NS-station in Meerssen en duurt + 2 uur.

6 oktober:

Bezoek aan Stadsbeheer Maastricht met een bedrijfspresentatie en aansluitende rondleiding.
Er zal een scala aan thema’s de revue passeren: openbare ruimte, afval verzamelen, verlichting,
riolering, stad schoonhouden, bestrating etc.
Deze excursie start om 14 uur aan de Ankerkade 275, Maastricht, en duurt + 2 uur.

3 november: Themawandeling door Valkenburg; gids is dhr. W. Heyenrath.
“Een tocht door de historie van Valkenburg met zijn muurreclames
van het industrieel erfgoed van Nederland.”
Gegarandeerd dat je - nadat je een middag met Willy Heyenrath Valkenburg hebt verkend een totaal nieuwe kijk op de rijke historie van deze oude vestingstad zult hebben.
Details over aanmelding, plaats, tijd, kosten, vervoer etc. van deze drie Varia-middagen volgen tijdig per e-mail.
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