
Wie ben je?  
Evert Jan Foppen, net 35 jaar geworden, dus net MASTERRR!!! 
 
In welke groep train je? 
De sprintgroep. 
 
Wie is je train(st)er of begeleid(st)er? 
Niels Hanegraaf is mijn trainer, super!!! En krijg ik van mijn aanstaande man Steven Van 
Dievoet ook veel tips en tricks, dus hierin ben ik echt gezegend. 
 
Hoelang ben je al lid? 
Ruim 2 jaar bij DJA. 
      
Hoe ben je bij DJA gekomen? 
Tijdens het verkennen van de buurt in de periode bij de aankoop van ons huis in Zundert 
waar wij met enorm veel plezier wonen. 
 
Welke (neven)activiteit vind je het leukst bij DJA? 
Dat zijn er verschillende; teamuitje, sinterklaaspakjesavond, bbq als afsluiting van de 
competitie. 
 
Wie is/zijn je trainingsmaatje(s)?  
Maurice Raats, Stephan Sweep, Jorik van de Broek en Dorien vd Poel. Met hen en nog wel 
meer mensen heb ik een leuke (sportieve) band. 
 
Welke omgeving vind je het leukst om te trainen en/of bewegen? 
De atletiekbaan. 
 
Wat vind je de leukste afstand om te hardlopen/wandelen of welk technisch onderdeel 
vind je het leukst? 
De 200 en 400 meter vooral. De 100 meter vind ik vooral heel spannend omdat je daar voor 
je gevoel totaal geen fouten mag maken om een mooie tijd te lopen, maar ik loop deze 
natuurlijk wel.  
 
Wat vind je binnen de trainingen het leukst om te doen? 
De kern van de training; tempo`s. 
 
Wat is je mooiste, leukste en/of grappigste herinnering aan DJA? 
Oei, een lastige…. Kan ik zo 1,2,3 niet bedenken. Ik draai nog maar kort mee binnen DJA. 
 
Waar word je vrolijk van? 
De humor tijdens de trainingen. Fijn om na bijvoorbeeld een heftige werkdag mijn hoofd leeg 
te krijgen op de training. 
  
Wat doe je naast DJA graag? 
Ontspannen. Lekker koffiedrinken, wandelen met ons hondje, shoppen, met familie en 
vrienden afspreken, film en tv-series kijken. Het in en om ons huisje gezellig maken. 
Avondjes stappen. 
 
Op welke school zit je of wat doe je voor je werk? 
Ik werk bij Amarant in Rijsbergen als begeleider in de complexe zorg. 
 
Ben je naast trainen nog actief binnen DJA? 
Ik help mee bij verschillende activiteiten zoals kamp, avondvierdaagse en natuurlijk niet te 
vergeten in de kantine wat ik ook met super veel plezier doe met de familie Sweep. 



Wat is je doel voor de komende jaren op sportief vlak? 
Verbeteren op de 100/200 en 400 meter, ook op technisch vlak met name. 
 
Wat zou er beter kunnen binnen DJA? 
Een lastige vraag om te beantwoorden omdat ik nog maar vrij kort binnen DJA actief ben. 
 
Wat wil je nog meer kwijt? 
Dat heel DJA een club met gezellige atleten blijft die omziet naar elkaar!!!!  
Maar echt, ik kan ook mede namens Steven spreken dat wij echt warm onthaald zijn binnen 
de club. 


