
Nieuw bij DJA is het estafettestokje wat we rond willen laten gaan. Karien trapt af. 
 
Wie ben je? 
Mijn ouders hebben me Karien genoemd. 
In België ben ik Katrien  
Zelf kort ik ’t af naar Krien (sneller getypt) 
Mijn broers en zus zeggen oosKrien en dan heb ik een nichtje die mij  tante Ko noemt. 
Maar,…. als je gewoon ‘HEE’ roept kijk ik ook want ik  ben stik nieuwsgierig, noem het 
belangstelling. 
Wat wil je nog meer weten? Ik ben getrouwd met Jac en samen hebben  we 2 meiden (een 
tweeling) van 21 jaar, Renate en Robin. Renate heeft  een blauwe maandag op DJA 
gezeten en Robin is in de voetsporen  van haar vader getreden en speelt in het eerste 
van de Moer (dat is  haar vader nooit gelukt). Ook een beetje DJA want het is dezelfde 
parkeerplaats.  
 
In welke groep train je? 
Op woensdagavond de recreanten gym club bij Jan v.d. Broek 
 
Wie is je train(st)er of begeleid(st)er? 
De oplettende lezer weet ‘t al 
 
Hoelang ben je al lid? 
Vanaf september 1986, dus 32 jaar 
      
Hoe ben je bij DJA gekomen? 
Meegenomen door een vriendin 
 
Welke (neven)activiteit vind je het leukst bij DJA? 
Nou,…..eigenlijk alles behalve hockey. 
 
Wie is/zijn je trainingsmaatje(s)?  
Diegene die bij mij in het groepje zit bij hockey,… ;-) 
 
Welke omgeving vind je het leukst om te trainen en/of bewegen? 
Wat wandelen betreft, strand, bos, onverhard zo min mogelijk asfalt. 
Fietsen, mooi verhard fietspadje en als ’t ff kan langs water. 
 
Wat vind je de leukste afstand om te hardlopen/wandelen of welk technisch onderdeel 
vind je het leukst? 
Wandelen: hoe verder, hoe liever. 
 
Wat vind je binnen de trainingen het leukst om te doen? 
Samen lachen en er een gezellige ‘sportieve’ niet te vermoeiende avond van 
maken.Afsluiten met koffie/thee/biertje. 
 
Wat is je mooiste, leukste en/of grappigste herinnering aan DJA? 
Bingoballen draaien met de molen open! Niet mooi of leuk, maar  grappig voor de rest. 
 
Waar wordje vrolijk van? 
Mooi weer en dan bedoel ik geen 30º, maar voorjaars- herfstweer. Opkomende zon met 
dauw op het gras en nevel boven de beek. 
Wintersport in Oostenrijk, een terras op de piste met glühwein en Kaiserschmarren. Wanneer 
vertrekken we weer,….. 
  
 



Wat doe je naast DJA graag? 
Wandelen en fietsen. 
 
Op welke school zit je of wat doe je voor je werk? 
Ben al langer van school af dan dat ik lid ben van DJA. 
 
Ben je naast trainen nog actief binnen DJA? 
Yep, jury.  
Lid (tiepmiep)van de Recreatie Sport Commissie. Je weet wel dat clubje  dat de winter- lente- 
zomer- herfstwandeltocht en de bingo organiseert. Helpende hand daar waar nodig; 
najaarschoonmaak of hulp 4-daagse 
          
Wat is je doel voor de komende jaren op sportief vlak?  
In 2019 voor de 4e X te voet naar Scherpenheuvel in 2019 wederom vanaf ’s Gravenwezel. 
Tweede X kustmarathon 2019 nu zonder regen.  
 
Wat zou er beter kunnen binnen DJA? 
Ach,…..de beste stuurlui staan altijd aan wal.  
En,….ook vroeger was alles vroeger beter 
We zijn allemaal (maar) vrijwilligers en doen allemaal ons best voor de club. Althans dat 
hoop ik dan toch. 
 
Wat wil je nog meer kwijt? 
Om alvast in de kerstsferen te komen (het is november als ik dit invul);Vrede op aarde, het 
leven is te kort om ruzie/oorlog te maken. 


