
Wie ben je? Ik ben Lynn van Hassel en ik ben 22 jaar oud. 
 
In welke groep train je? Op dit moment train ik in de woensdagavondgroep en hopelijk 
binnenkort weer in de maandagavondgroep.  
 
Wie is je train(st)er of begeleid(st)er? Ed Sligchers op woensdag en Steven van Dievoet 
op maandag. (Steven ook deels op woensdag….. ) 
 
Hoelang ben je al lid?Ongeveer 15 jaar met een korte onderbreking omdat ik toen ben 
gaan zwemmen. Helaas ging dit niet langer meer en ben ik terug gegaan naar de groep van 
Corina Monden.  
      
Hoe ben je bij DJA gekomen?Samen met mijn neef ben ik begonnen, volgens mij omdat 
onze moeders dat hadden afgesproken.   
 
Welke (neven)activiteit vind je het leukst bij DJA?Het jeugdkamp organiseren!  
 
Wie is/zijn je trainingsmaatje(s)?Evelyn Rombouts ;p  
 
Welke omgeving vind je het leukst om te trainen en/of bewegen?De weg, de baan en 
het bos. Kortom eigenlijk alles wel als er maar afwisseling in zit en er gezellig gezelschap is.  
 
Wat vind je de leukste afstand om te hardlopen/wandelen of welk technisch onderdeel 
vind je het leukst?Leukste afstand vind ik de 5 kilometer op de weg en het technische 
onderdeel toch wel verspringen.  
 
Wat vind je binnen de trainingen het leukst om te doen?Kletsen! En een beetje lopen… 
 
Wat is je mooiste, leukste en/of grappigste herinnering aan DJA?Bij de junioren deden 
we met onze groep mee aan de clubkampioenschappen met als afsluiter natuurlijk de 600 
meter. Bij een meisje uit onze groep viel haar haarband uit, terwijl ze doorliep riep ze naar de 
andere meiden of iemand haar haarband op wilde rapen. Niemand ging hier voor stoppen 
natuurlijk, uiteindelijk is ze zelf omgedraaid om haar haarband op te rapen. Hier hebben we 
nog jaren om gelachen en het verhaal komt nog steeds wel eens langs.  
 
Op welke school zit je of wat doe je voor je werk?Ik ben bezig met afstuderen aan de 
opleiding Pedagogiek.  
 
Ben je naast trainen nog actief binnen DJA?Vorig jaar ben ik samen met Renate 
begonnen met de DJA maatjes en deze groep geven we iedere zaterdagochtend met alle 
plezier training. Ook ben ik al 3 jaar actief met het mede organiseren van het jeugdkamp.  
 
Wat is je doel voor de komende jaren op sportief vlak? Mijn grootste doel is om de 
komende jaren blessurevrij te trainen en plezier te houden in het lopen.  
 
Wat zou er beter kunnen binnen DJA?Ik denk dat er al heel veel dingen goed gaan binnen 
DJA. Maar ik denk dat het nog beter zou kunnen als iedereen beseft dat de club draait op 
vrijwilligers en als we allemaal ons steentje bijdragen wordt onze club nog een stukje mooier.  


