
Wie ben je? 
Ik ben Anouk Boomaerts, 15 jaar oud en woon in Zundert. 
 
In welke groep train je? 
Ik train op woensdag, vrijdag en zondag bij de groep B-junioren en ouder, op dinsdag en 
zaterdag train ik ook nog bij RTC MWB in Oosterhout. 
 
Wie is je train(st)er of begeleid(st)er? 
In Zundert is dat Niels Hanegraaf en in Oosterhout zijn dat Herman Vrijhof en Henk Rams. 
 
Hoelang ben je al lid? 
Ik heb vroeger als mini-pupil mijn 1e cross gelopen en ben nu nog steeds lid, dit is nu mijn 
10e jaar bij DJA. 
 
Hoe ben je bij DJA gekomen? 
Voordat ik op atletiek ging had ik al een keer de Van Goghloop gelopen. Nadat ik klaar was 
met de zwemlessen, mocht ik een andere sport kiezen. Ik vond de Van Goghloop erg leuk en 
besloot daarom is te gaan kijken bij DJA en ik wist meteen dat dat was wat ik wilde.  
 
Welke (neven)activiteit vind je het leukst bij DJA? 
Natuurlijk zijn de trainingen en wedstrijden leuk, maar één ding keek ik altijd heel erg naar 
uit: het jeugdkamp. Ik ging ook altijd naar het kamp, helaas ging dat dit jaar niet door.  
 
Welke omgeving vind je het leukst om te trainen en/of bewegen? 
Ik train het liefst op de baan, omdat je daar alle onderdelen kan trainen. Voor een 
minutenloopje of duurloop ga ik graag naar het bos. 
 
Wat vind je de leukste afstand om te hardlopen/wandelen of welk technisch onderdeel 
vind je het leukst? 
De leukste afstand om te lopen vind ik de 800m en de 1500m. Ook vind ik werponderdelen 
super leuk om te doen. 
 
Wat doe je naast DJA graag? 
Ik spreek graag af met vriendinnen en speel ook wel eens muziek. Daarnaast ben ik een 
grote liefhebber van kerst. 
 
Op welke school zit je of wat doe je voor je werk? 
Ik zit op de KSE in Etten-Leur en zit nu in 4VWO. Verder werk ik ook nog bij de Dirk in 
Zundert als bijbaantje. 
 
Wat is je doel voor de komende jaren op sportief vlak?  
Ik wil gewoon zo veel mogelijk groeien in de onderdelen die ik leuk vind met als doel mooie 
resultaten op het NK. 
 
Wat is je mooiste, leukste en/of grappigste herinnering aan DJA? 
Als A pupil trainden we bij Jeroen Stoutjesdijk, we namen toen deel aan de A-games in 
Soest waar we als groep een mooie prestatie hadden weggezet. Naast alle goede prestaties 
was het ook een hele gezellige dag. 


