
Wie ben je?  
Steven Van Dievoet. 
 
In welke groep train je?  
In de mila-groep. 
 
Wie is je train(st)er of begeleid(st)er?  
Ed Sligchers. 
 
Hoelang ben je al lid?  
3,5 jaar. 
      
Hoe ben je bij DJA gekomen?  
Wij kwamen in Zundert wonen en ontdekten dat er een atletiekbaan was en zijn dan heel 
snel bij de club gekomen. 
 
Welke (neven)activiteit vind je het leukst bij DJA?  
Het lekker kletsen tijdens de trainingen en na de wedstrijden samen wat doen tot vroeg in de 
ochtend. �� 
 
Wie is/zijn je trainingsmaatje(s)? 
Moeilijk om te zeggen want ik heb wel met de meesten een klik. Maar ik train op dit moment 
het meeste met Matthijs Kenis en op maandag met Evert Jan Foppen.  
 
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? 
400m- 800m maar ik ben voor heel veel te vinden hoor! Niets is te gek! Vorig jaar de 400m 
horden gedaan en komend jaar wil ik eens 3000m steeple doen. � 
 
Wat vind je binnen de trainingen het leukst om te doen?  
Snelheidstraining en weerstand maar alle trainingen vind ik wel goed hoor! Ik doe gewoon 
wat Ed zegt en heb plezier in de sport. 
 
Wat is je mooiste, leukste en/of grappigste herinnering aan DJA? 
Het mooiste is voor mij dat ik na 38 jaar atletiek, er nog veel voldoening uit haal en dat ik 
anderen kan inspireren en motiveren. Als anderen het goed hebben, is dat fijn voor mij.  
 
Waar word je vrolijk van?  
Gezelligheid tijdens de opwarming en na de training en dat ik ook Evert Jan zie lopen. Dan 
heb je na de training ook wat gemeenschappelijk om te delen en om het stuk te begrijpen.  
  
Wat doe je naast DJA graag? 
Gezelligheid thuis, mensen ontvangen, met vrienden weg gaan, met de familie zijn, ... 
 
Op welke school zit je of wat doe je voor je werk? 
Ik ben verpleegkundige op de uitslaapkamer in Brasschaat.  
 
Ben je naast trainen nog actief binnen DJA? 
Ja, ik geef ook training aan de mila- groep op maandag en zaterdag. Ook zit ik in een 
supergoed bestuur! 
 
 
 



Wat is je doel voor de komende jaren op sportief vlak?  
Plezier behouden. Resultaten zijn mooi mee genomen maar geen must. Ik moet me niet 
meer bewijzen.  
 
Wat zou er beter kunnen binnen DJA? 
Meer goed opgeleide trainers maar die zijn niet voor het oprapen. Is een zoektocht waarmee 
we aan de slag moeten maar prioriteit 1 is de vernieuwing van de baan.  
Wat wil je nog meer kwijt? 
Geniet van de moeder van alle sporten! Het is zo mooi! Gedrevenheid is goed en kan je ver 
brengen. Doch, train je niet kapot. Niet op alle trainingen dien je alles te geven.  
 


