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Jaarvergadering 2016 Lopersgroep ALV 
door Ad Burgmans 
 
Op maandag 25 april 2016 hield de Lopersgroep Arcen Lomm Velden zijn jaarlijkse ledenvergadering.  
Voorzitter Wil Engels heette iedereen welkom en toonde zich verheugd over de grote opkomst (47). 
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste vergaderpunten. 
 
 Wil Engels, Jack van den Hombergh en Gertie de Swart werden voor 3 jaar herkozen in het be-

stuur. Charles Roosen werd nieuw in het bestuur gekozen. Charles wordt penningmeester. De 
taak van Gertie ligt vooral op praktische en organisatorische zaken.  

 Na enige toelichting van de kant van de penningmeester wordt de jaarrekening goedgekeurd. De 
kascontrolecommissie (Gerard van Kruisbergen en Marilon Faassen) heeft de boeken gecontro-
leerd en in orde bevonden. Marloes Pelzer vormt samen met Gerard van Kruisbergen de nieuwe 
kascontrolecommissie. 

 Het voorstel van het bestuur om de contributie van de leden die hardlopen te verhogen naar 
€35,-- is na enige discussie ingetrokken. Gelet op het eigen vermogen en de kostenposten in de 
begroting van 2016 was er geen noodzaak om die verhoging dit jaar al in te voeren. 

 Trainingscoördinator Martijn Faassen vestigde er de aandacht op dat het voor leden van onze 
vereniging die vooral uit recreatieve lopers bestaat, belangrijk is om te zorgen dat ze goed herstel-
len na zware inspanningen. ‘Sportrusten’ is volgens Martijn het nieuwe toverwoord. Goed herstel-
len voorkomt blessures.  

 In het afgelopen jaar zijn 3 assistent-trainers gestopt: Bob Hazenbosch, Wendy Janssen en Jeroen 
 Clabbers. Op 23 april jl. hebben Carla Arts en Ellen Gijsen hun diploma looptrainer 3 behaald.  

Mart Hovens heeft een houten materiaalkist getimmerd. Voortaan kunnen alle trainingshulpmid- 
delen daarin worden opgeborgen.  
Martijn doet een oproep om als Lopersgroep weer met velen deel te nemen aan de 5x5 Staffellauf 
in Weeze. Deze vindt plaats op zaterdag 24 september 2016. Opgave bij Martijn of Marilon Faas-
sen. 

 De Commissie CONTOUR Run op Velden heeft met instemming van het bestuur besloten om met 
de CROV te verhuizen naar de andere kant van Velden, waar ook de voorzieningen zijn van de 
BMV en de kleed- en douchevoorzieningen van de sportverenigingen.  Van eind november wordt 
de CROV verplaatst naar mei/ juni. Met gaat in overleg met de sportverenigingen van SV Velden 
en wil deze veel meer betrekken bij de CROV. Door een tijdstip te kiezen na afloop van de regulie-
re competities hoopt men op meer deelnemers van deze sportverenigingen. Bovendien is dit een 
periode waarin het weer meestal aangenamer is dan in november. Dat geeft meer mogelijkheden 
voor een slotfeest. In 2016 zal er geen CROV plaatsvinden. 

 De Molendijkcross 2016 vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 juli. Dat is een week voor het begin 
van de zomervakanties. Men denkt dat dit tijdstip gunstiger is dan op het eind van de vakanties. 
Dan heeft men ook nog geen last van invallende duisternis. Bob doet een oproep voor vrijwilligers 
en voor bijdragen aan de tombola. 

 Bob Hazenbosch wil in september een lange wandeling organiseren (40 km of meer).  
 Tom Gorissen treedt toe tot de redactie van de Nieuwsbrief. Marilon Faassen verlaat de redactie. 

De redactie komt binnenkort met een klein lezersonderzoek. Daarbij wordt onderzocht hoe de 
Nieuwsbrief gelezen wordt en wat men graag anders zou willen.  
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De smartrunner 2016 
 
Juryrapport 
 
Kasteelloop 26 december 2014  10 km in een tijd van 1:08:17 
Berden Voorjaarsloop 1 maart 2015 7,5 km in een tijd van 0:50:16 
Venloop 22 maart 2015 10 km in een tijd van 1:06:47 
Coopertest 12 juni 2015 in 12 minuten een afstand van 2000 m precies 
Molendijkcross 27 augustus 2015 korte cross 5,4 km in een tijd van 0:37:42 
Kwaakerrun 13 september 2015 5 km in een tijd van 0:31:39 
Ladiesrun van de Kustmarathon 10 km in een tijd van 1:18:58 
Bridge to Bridge 25 oktober 2015 5 km in een tijd van 0:30:30 
Coopertest 4 november 2015 in 12 minuten een afstand van 2125 m precies 
Contour Run op Velden 29 november 2015 5 km in een tijd van 0:30:19 
Venloop 20 maart 2016 halve marathon in een tijd van 2:55:33 
 
Vaste deelnemer aan de bootcamps 
Daarnaast vaste deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse 
Bij de Kustmarathon ook deelnemer aan de wandelmarathon 
 

De smartrunner 2016 is Ria Fitten!! 
 
De jury, de trainers van de Lopersgroep, was het snel eens. 
Bij alle trainers kwam Ria op het lijstje voor. Wat maakt Ria 
tot een echte smartrunner? Het is de uitstraling. Het gaat 
haar niet om een snelle tijd. Dat is fysiek niet haalbaar. Het 
gaat haar om de beleving en het besef dat je de gezondheid 
hebt om 10 km of zelfs een halve marathon te kunnen ren-
nen. Ria laat dat blijken door een lach op haar gezicht. Zij 
geniet zo van alle bekenden langs de kant dat ze met lachen 
niet kan stoppen. 
Ria neemt aan vele wedstrijden deel. Zij is een echte sportvrouw. Tijdens de Venloop 2015 liep zij 
met een missie en heeft zij € 230 euro bij elkaar gelopen voor de Actie Martien ALS. Deze sociale 
instelling typeert Ria. Zij denkt niet alleen aan zichzelf. 
 
Een smartrunner is een actieve sportman of -vrouw die het hardlopen leuk vindt, die in sportief op-
zicht haalbare doelen stelt, die daarbij de eigen gezondheid voor ogen heeft, die een aangenaam 
gezelschap is voor anderen, die een voorbeeld is voor anderen om in beweging te komen, die zichzelf 
een hoger doel kan stellen in sociaal en maatschappelijk opzicht.  
Daar voldoet Ria in alle opzichten aan. 
 
Velden 25 april 2016 
Bas Basten 
Ad Burgmans 
Martijn Faassen 
Henk ten Have 
Irus Rondeel 
Charles Roosen 
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Uiteraard hebben wij als redactie Ria gevraagd een aantal vragen te beantwoorden naar aanleiding 
van de verkiezing tot smartrunner. Ria begon met het sturen van haar lijfspreuk: “Pluk de dag, maar 
laat iets hangen voor morgen”. Verder schreef zij deze spontane reactie op het winnen van de smart-
runner:  
 
“Dank je wel!! ik was wel overrompeld. Dit had ik niet verwacht, daar ik ook nog nooit op een leden-
vergadering was geweest! Het lezen van het besluit van de jury bezorgde me kippenvel! Zelf zie ik me 
zo niet, maar deze titel is wel heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Het is een hele eer. Wat voor mij 
voorop staat, is het genieten en uitrennen. Ik win nergens bekers, maar doe wel overal aan mee. 
Voor mijn 50e had ik nog geen kilometer gerend. Maar je ziet dat het allemaal kan!”  
 
Wij vroegen Ria naar haar leukste run- en sportervaring en waarom ze juist dit jaar haar debuut 
maakte op de halve marathon: 
 
“Mijn leukste run ooit wil ik graag in tweeën splitsen. De ladiesrun in Zeeland vind ik geweldig, zo 
langs het strand, de schepen en zon aan de horizon, de kleine dorpjes als je over de dijken loopt. 
Daar geniet ik enorm van, ik ben echt een natuurmens. Maar het laatste gedeelte van de Venloop als 
je over de parade loopt, zoveel mensen, bekenden, familie en vrienden, nog iedere keer heeft me dat 
kippenvel bezorgd! 
Mij leukste sportervaring vind ik nog altijd de bootcamp die Winnie en Leon gaven als kennismaking 
voor de kustmarathon. Zo door het water, dat vond ik gaaf. De groep was heel gevarieerd maar het 
was een grote familie. 
Na verschillende jaren de 10 km gelopen te hebben, vond ik het toch wel een uitdaging om te kijken 
of me de halve marathon zou lukken en omdat ik geen PR  heb, was uitlopen voldoende! Misschien 
volgend jaar samen met mijn zoon over de parade!” 
 
Ten slotte vroegen we Ria nog hoe ze haar stralende lach tijdens het lopen behoudt. 
 
“Mijn smile zal zeker met levenservaring te maken hebben. Door de jaren heb ik geleerd wat belang-
rijk is en aan sommige dingen kun je niks veranderen. Ik ben dankbaar dat ik gezond ben en geniet 
van de kleine dingen.” 
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Venloop 2016 -  vraag en antwoord 
redactie Carla Arts 
 
Net als elk jaar besteedt de aprileditie van de nieuwsbrief weer veel aandacht aan de Venloop. Ter 
gelegenheid daarvan heeft de redactie verschillende lopers de vraag gesteld elkaar te interviewen 
over dit evenement. Veel vragen en antwoorden dit keer dus! Lopers hadden alle vrijheid bij het stel-
len van hun vragen: van looptechnische tips tot wedstrijdkledingadviezen of vragen over die ene 
speciale ervaring 10 jaar geleden.  
 
In de hoofdrol:  
Jacqueline Verhaegh liep dit jaar de 10 km in 54 minuten. Dennis Creemers liep dit jaar twee dagen 
achter elkaar een halve marathon. Op 19 maart een halfverharde halve marathon in Sint Anthonis en 
op 20 maart de halve van de Venloop. 
Simone van Gardingen liep dit jaar niet mee vanwege een blessure en Marloes Pelzer liep voor de 
zesde keer de 10 km.  
Nico Valckx deed als debutant mee aan de 10 km. Tom Gorissen liep alle afstanden van de Venloop 
op 20 maart: 5 en 10 km en de halve marathon als “toetje”.  
 
Dennis Creemers vraagt aan Jacqueline Verhaegh: “Ik vraag me af wat het verschil is in beleving 
tussen de 1e keer dat je meedeed aan de Venloop en de laatste keer.” 
 
Jacqueline: Allereerst wil ik toch meegeven; het blijft alle keren een groot feest, de sfeer is geweldig 
en ondanks de drukte op de eerste paar kilometer is het toch geweldig dat je in je eigen gemeente 
zo’n evenement hebt. Geweldig vond ik het (en nog steeds) als iemand langs de kant mijn naam riep 
en mij aanmoedigde. 
De eerste keer dat ik meeliep wist ik niet wat ik kon verwachten, ik had nog nooit 10 kilometer aan 
een stuk gerend. Twee weken voor de Venloop had ik tijdens de Berden voorjaarsloop voor het eerst 
7,5 kilometer gerend. De trainer (Toos) had mij verteld dat dat voldoende was om de 10km bij de 
Venloop ook uit te kunnen lopen. Ik geloof dat ik voor de start wel 10 keer naar het toilet ben ge-
weest van alle zenuwen en spanning. Ik was na afloop ook supertrots op mezelf dat ik de afstand had 

uitgelopen en zelfs nog onder het uur, en dat voor iemand die nog geen jaar hardliep. 
De laatste Venloop was voor mij toch een stuk meer relaxed, ook al had ik sinds december nog maar 
één keer 10 kilometer aan een stuk gerend. Maar dan weet je dat het erin zit, je rent al 6 jaar en 
weet dat je ondanks blessureleed toch een goede basisconditie hebt. Ook de spanning is een stuk 
minder, ik hoef nog maar half zo vaak naar het toilet. Ik ben me er wel van bewust dat ik wat strate-
gischer in het startvak ga staan, want ik wil toch zo min mogelijk hoeven in te halen.  
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Een lang antwoord, wat samengevat er eigenlijk op neer komt dat de beleving qua sfeer gelijk is maar 
dat ik van te voren meer strategisch bezig ben met het startvak en minder met sanitaire stops voor 
de start. Maar zowel de eerste als de laatste keer en alle keren ertussen, gold voor mij de doelstel-
ling: uitlopen en de finish halen. 
 
Jacqueline Verhaegh aan Dennis Creemers: “Ik zou wel willen weten hoe jij je hebt voorbereid op 
de halve marathon. Ik ben namelijk al enkele malen hier aan begonnen, zelfs tot 18 kilometer ge-
komen maar raak dan geblesseerd, dus wellicht kan ik iets van jouw voorbereiding leren.” 
 
Dennis: In mijn eigen training ben ik niet verder gekomen dan ongeveer 16 kilometer, maar hier heb 
ik bewust voor gekozen. Ik ben gaan kijken naar de basis die ik al had (wat hardlopen en functionele 
trainingen zoals bootcamp) en naar de inspanning die ik moest gaan leveren. Doordat ik 2 dagen 
achter elkaar een halve marathon wilde gaan lopen, heb ik ook ieder weekend 2 dagen redelijk zwaar 
belast. Hierdoor is er een lichte gewenning ontstaan aan 2 dagen achter elkaar zware arbeid voor het 
lichaam. Over het algemeen zag mijn trainingsprogramma er als volgt uit: 
*Zaterdag: ongeveer 10 km hardlopen met de running class van Fit Focus. Dit was voornamelijk in-
terval training. Aansluitend 5-6 km bootcamp om spierkracht en spieruithoudingsvermogen te ver-
groten. 
*Zondag: hardlopen met de lopersgroep of in plaats daarvan zelf trainen op locaties als het Rein-
dersmeer (10-15 km duurloop). 
*Maandag: hersteltraining (ongeveer 4 km uitlopen). 
*Dinsdag: rust.  
*Woensdag: niet hersteld = rust, anders training met de lopersgroep (duurloop of interval).  
*Donderdag: indien woensdag niet voldoende hersteld, op deze dag 3 rondjes Molendijk op tempo 3 
of 6-8 km op de weg op wedstrijdtempo. 
*Vrijdag: rust. 
  
Verder had ik een periodisering van 3 weken zwaar trainen, 1 week rustig trainen en heb ik naar dit 
schema toegewerkt. Zo is bijvoorbeeld de Fit Focus running class er pas op een later moment bij ge-
komen. Je lichaam moet langzaam gaan wennen aan de trainingen en niet overbelast raken.  
 
Simone van Gardingen aan Marloes Pelzer: “Mijn vraag voor jou: hoe vaak heb je meegedaan? 
Wordt het 'speciale gevoel' wat je hebt als je de Venloop loopt elk jaar minder?” 
 
Marloes: Dit jaar was de 6e keer dat ik heb meegedaan aan de Venloop.  Het blijft ieder jaar een hele 
happening!  
Maar het speciale gevoel vind ik wel minder geworden. De eerste paar keer was ik echt zenuwachtig 
van te voren. Voelde ik de spanning en kriebels in mijn buik. Twee jaar geleden heb ik de Venloop 
niet uitgelopen omdat ik me niet lekker voelde. Ik ben uitgestapt na 7 kilometer. Het was erg warm, 
waardoor er meer uitvallers waren. Vorig jaar had ik wel even het gevoel “oh jee, als ik het maar 
kan”. Gelukkig liep ik toen prima en had ik er weer vertrouwen in. 
Dit jaar had ik het zwaar de laatste kilometers, en dan is het fijn als er zoveel mensen aan de kant 
staan om je aan te moedigen. Ik vind het leuk om mee te doen, gelukkig zonder zenuwen. De sfeer is 
perfect! Volgend jaar weer.  
 
Marloes Pelzer aan Simone van Gardingen: “Je hebt dit jaar niet mee gedaan aan de Venloop. Hoe 
ervaar je de periode naar de Venloop toe, als heel veel lopers druk bezig zijn met de voorbereidin-
gen en je zelf niet mee doet?” 
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Simone: De periode naar de Venloop toe is zeker leuker als je zelf ook meedoet. Maar ik heb er geen 
'last' van dat anderen vol in de voorbereiding zitten en dat ik maar gewoon meehobbel. Het is meer 
vervelend dat ik niet lekker loop terwijl je dat wel graag wilt. Ik zal wel eerlijk zeggen dat ik met mijn 
gezin naar de dierentuin ben geweest op de dag van de Venloop. De 'zin' om te gaan kijken was er 
niet. 's Avonds op de stadsomroep zag ik pas wat ik gemist heb. Oei, dat was even balen. Daarna ben 
ik meteen tijden van teamgenoten op gaan zoeken en was ik erg blij voor hun met alle resultaten.  
Wat een klasse prestaties van iedereen! Dat zegt zeker iets over hun goede voorbereiding. 
 
Tom Gorissen aan Nico Valckx: “Ik begrijp dat je dit jaar dus voor het eerst aan de Venloop hebt 
deelgenomen. Zelf heb ik ook een eerste keer gehad, maar dat is alweer 9 jaar geleden. Al herinner 
ik het mij als de dag van gister. Al met al ben ik benieuwd hoe jij je eerste keer 10km hebt gefikst. 
Heb je een trainingsprogramma gevolgd of ben je er blind ingevlogen?”  
 
Nico: Ik ben sinds juli bij ALV en heb voor mezelf een beetje een opbouw training gemaakt. Het 
maximale wat ik  gerend heb voor de Venloop was 8,5 km, dus de tien zou dan geen probleem mo-
gen zijn. 
 
Tom: Zondagochtend een gezonde (wedstrijd)spanning, trillende pootjes tot aan de start of ner-
gens last van? 

 
Nico: Wedstrijdspanning was er zeker en twijfel over wat ik aan moest trekken qua kleding want het 
was nogal apart weer vooraf. Regen, zon, wind. 
 
Tom: Had je een doel qua tijd, of gewoon "lekker lopen"? 
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Nico: Mijn doel was een jaar geleden om rond de 50 minuten te lopen maar dit heb ik al snel bijge-
steld, vanwege een schouderblessure naar onder de 55 minuten. Dit is netjes gelukt: met 53:30 ben 
ik dik tevreden. 
 
Tom: Heb je nog bekende mensen langs de kant gezien? Zo ja, deed dit je goed of niet? Zo nee, 
stond er geen bekende langs de kant, of heb je ze gemist... waarom? 
 
Nico: Ik wist ongeveer waar diverse bekenden gingen staan dus dat was wel mooi. Dat je een punt 
hebt dat je weer op kan beuren. Ik heb ook wat rondgekeken natuurlijk in het publiek en zag zo ook 
nog diverse bekenden staan.  
 
Tom: Liep je alleen of met een maatje? En waarom? 
 
Nico: Ik liep alleen, omdat dit voor mij de eerste keer was dat ik meedeed wist ik niet of het zinvol 
was om met iemand mee te lopen, ook qua tijden niet. Maar ik denk dat ik volgend jaar wel liever 
samen met iemand loop. Dan loop je net iets gemakkelijker, denk ik. 
 
Tom: Waar dacht je aan tijdens de finish? 
 
Nico: Net voor de finish dacht ik maar één ding en dat was “pff, nog even volhouden”. Net erna was 
ik best kapot, maar dat was binnen een paar minuten weer weg. 
 
Tom: Was je tevreden over je eerste 10km tijdens de Venloop? 
 
Nico: Ik was hartstikke tevreden over mijn eerste 10 km. Ik kreeg de laatste 2 km wel last van mijn 
hamstring en de veter ging los 2 km voor het einde....Dus dat was minder. 
 
Tom: Zou je de volgende keer iets anders aanpakken vooraf, tijdens of na de Venloop? 
 
Nico: Qua trainingsarbeid misschien iets intensiever, tijdens de Venloop rustiger beginnen zodat ik 
nog wat over heb de laatste kilometers.  
 
Tom: Heb je de dag erna nog iets speciaals gedaan aan beweging? Lekker uitgelopen of iets an-
ders? 
 
Nico: De dag erna heb ik niets speciaals gedaan. Gewoon mijn vrije dagje en ik heb pas op woensdag 
met ALV lekker uitgelopen. 
 
Nico Valckx aan Tom Gorissen: “Je bent met mij vergeleken een oude rot met de Venloop. Heb je 
nog tips met betrekking tot voorbereiding enz.?” 
 
Tom: Wat voor mij belangrijk is in de voorbereiding is het plezier en/in de uitdaging. Ik moet altijd 
een bepaald doel hebben om naartoe te trainen. De uitdaging die ik dan aan ga met mezelf, moet mij 
plezier opleveren tijdens de training(en). Weet waarvoor je het doet. Hoe je je hierop voorbereid is 
aan jezelf. Maak een "plan de campagne". Bepaal je middelen en overleg met je trainer. De 
tips&trucs die zij jou geven neem je mee in je schema. Het schema moeten hapklare brokken zijn die 
je op gezette tijden/momenten tot je neemt. Ook moet het schema bij je passen. Een soort afspiege-
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ling van jezelf. Wanneer het schema gereed is, hoef je je daar al geen zorgen meer om te maken. 
Verder is het zaak om gezond te blijven. De rest volgt dan wel... 
 
Nico: Ik lees dat je 3 afstanden gerend hebt!! (respect) Waarom? En heeft dit een speciale voorbe-
reiding nodig?  
 
Tom: Op 10 april ren ik samen met enkele andere lopers van ALV de marathon van Rotterdam. Ter 
voorbereiding maakten we gebruik van de afstanden die met de Venloop op het programma ston-
den. Om kilometers te maken hadden we te weinig met alleen de 5, 10 of 21 kilometer. Dit was ei-
genlijk de belangrijkste reden om meerdere afstanden te lopen.  
De andere reden is typerend voor mij. Kijk, ik ben niet de snelste en dit zal ik ook nooit worden. Maar 
om toch wat credits te scoren, heb ik de 5km erbij gedaan. Ik ben niet de snelste geweest tijdens de 
10 of 21km... Ik heb die dag wel de meeste km's hardlopend afgelegd: P (uitdaging = plezier = lol ach-
teraf en een mooie herinnering). 
Speciale voorbereiding? Qua training niet... ik zat toch al volop in het marathon trainingsschema. 
Voor de dag zelf wel... Wat voor weer is het (kleiding), wat eet ik tussendoor (vast of vloeibaar), heb 
ik tijd om te rusten (zo ja, waar?), raak je niet afgekoeld tussen de loopjes door etc. Dit alles bedenk 
je een paar dagen van tevoren, plan de campagne ;). Op de dag zelf ben ik het liefst alléén. 
 
Nico: Geniet je elk jaar weer van de geweldige sfeer langs de route en heb je ook bekenden langs 
de route staan die je oppeppen of die iets aan je kunnen geven of jij aan hun? 
 
Tom: Eigenlijk geniet ik altijd van het volk en sfeer langs de kant. Bekend of onbekend. Zolang er pu-
bliek staat en ze lekker mee doen, leeft het evenement. In sommige gevallen mis je bekenden... maar 
ja... als je 10km rent moet je 20km (links en rechts van de weg) "screenen" op bekende gezichten. Als 
je er 21 rent zijn dit er 42. Etc. Nee... ik weet waar bekenden staan. Daar let ik wel speciaal op (posi-
tie op de weg). Op Grote Kerkstraat staan mijn ouders bijvoorbeeld altijd voor de deur van Broek-
mans. Hier móét ik altijd links van de weg lopen om ff gek te doen. Altijd leuk. Aan het einde van de 
21km staan ze tegenover de V&D. Traditie. Ellen is al enkele keren aan de Blerickse kant voor de brug 
gaan staan. Hier moet je even zo'n lelijk stukje bergop om vervolgens de laatste 2km in te vliegen. 
Ook een lekker momentje. Verder staat de parade vol met vrienden en bekenden, maar die zie je 
vaak te laat. Voor de rest weet ik het niet. Ben tenslotte ook nog aan het rennen om een resultaat te 
behalen ;) 
Ik geef eigenlijk nooit wat af. Val anderen niet lastig met mijn probleem. Wel kan het zijn dat ik tij-
dens de marathon een beroep doe op Ellen om te foerageren. Even een extra reepje of flesje sport-
drank tot me nemen. 
 
Nico: Doe je vaker 3 afstanden rennen of was dit de eerste keer? Als dit de eerste keer was is dit 
voor herhaling vatbaar? 
 
Tom: "Once in a lifetime" zullen we maar zeggen. Al klinkt: “Zeg nooit, nooit” ook wel leuk. 
 
Nico: Liep je alleen of met een maatje? En waarom? 
 
Tom: Het liefst loop ik alleen. Gewoon mijn eigen tempo en niet rekening te hoeven houden met je 
maat. Toch ben ik de 5km gestart samen met Wil Vousten. Die kwam ik net voor de start tegen in het 
startvak. Na 1,5km heb ik gezwaaid en ben ik er vandoor gegaan. Helaas werkte dit niet voor mij. Ik 
kan niet voor me kijken en achter opletten of (in dit geval) Wil volgt. Nogmaals: Sorry Wil :) 
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De 10km heb ik samen met Ellen gerend. Zij had weinig trainingskilometers gemaakt en vond het wel 
fijn om samen te rennen. Al pratend heb ik haar naar de finish gebracht. Van de andere kant moest ik 
mij inhouden omdat de 21km nog volgde. Had ik alleen gerend, was ik waarschijnlijk te hard gegaan. 
Zo was het prima. 
De 21km had een gezamenlijke warming up en start. Deze heb ik aan mij voorbij laten gaan. Laat mij 
vandaag maar alleen. Vooral bij de lange afstanden heb ik dat. Sommigen vinden het fijn om het 
tempo van een ander te volgen. Ik niet. Niet als ik vooraf toch al weet dat dit me niet gaat lukken. 
 
Nico: Ben je tevreden met de behaalde tijden op de 3 afstanden? 
 
Tom: Tijden waren dit jaar niet van belang. Ik moest voor mezelf de afstanden afleggen en blessure-
vrij doorkomen. Dit is me gelukt. De 5 kon ik enigszins doortrappen. De 10 moest ik rennen met de 
rem erop en de 21 was voor mij km 16 t/m 36. Dan gaat het langzaam toch wat pijn doen. Maar al 
met al tevreden. 
 
Nico: Let jij speciaal op je voedsel dagen/weken voordat je de Venloop rent? 
 
Tom: Ja en nee. 
Ja, ik denk zeker bewust na over wat en hoeveel ik eet. 
Nee, ik laat er een patatje of glas bier niet voor staan. 
Heel simpel, ik vind hardlopen (of andere sporten) erg leuk. Maar het bourgondische gen zijn ze bij 
mij niet vergeten. 
 
Nico: Wat is tot nu toe het mooiste en minst mooiste wat je hebt meegemaakt tijdens de Venloop?  
 
Tom: Laten we met het minst mooiste beginnen: Dat valt mij eigenlijk ieder jaar weer op. Het ellebo-
genwerk van asociale hardlopers. Neem toch eens geruime afstand als je inhaalt. Je mag dan wel 
sneller zijn (op dat moment), maar ben dan ook zo netjes om de ander wat ruimte gunnen. Misselijk 
gedrag dus van andere hardlopers. 
De mooiste herinnering beleef ik toch wel aan dit jaar en dat wil ik meteen als een dikke tip meege-
ven aan alle lezers van dit stukje: Geniet van iedere loop die je maakt. 
Ik heb dit jaar alle drie de afstanden "mogen" rennen omdat ik fit en gezond ben. Ik beleef plezier in 
de afstanden die ik afleg. Ja er zitten altijd momenten bij dat het zwaar is. Natuurlijk. Maar focus je 
op je doel. Weet waarvoor je het doet en passeer de finishlijn met een lach op je gezicht of gebalde 
vuisten.... Je hebt het maar weer gefikst!  Nou... heel verhaal, maar ik vertel er graag over. 
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 De Venloop HM op een ander manier 
door Jack Küppers 
 
Omdat ik aan het herstellen ben van een lastige 
blessure, was ik dit jaar nog lang niet fit genoeg 
voor de Venloop HM. Niet genoeg op snelheid 
kunnen trainen, te weinig KM's in de benen, te 
weinig conditie en iets te zwaar in gewicht. Maar ik 
wilde wel heel graag meedoen aan dit jaarlijkse 
evenement. Want wie wil er nu niet finishen op de 
Parade, inmiddels verkozen tot "mooiste Finish-
straat" van Nederland en Belgie! 
 
Gelukkig kon ik de laatste weken wel weer mee-
trainen met het clubje op dinsdag, maar dan in een 
heel laag tempo. Dat was positief. Ik moest dus 
een manier vinden om toch mee te kunnen doen.  
Na lang twijfelen ben ik voor dit jaar een nieuwe 
uitdaging aangegaan: de Venloop HM uitlopen en 
ongeschonden de finish proberen te halen. Dat 
betekent, zeer rustig starten en vooral geen eind-
tijd aanhouden. Diegene die vaker een wedstrijd 
lopen, kunnen bevestigen dat dit best lastig is ... 
 
Na een rustige start -veel lopers gingen mij vlot 
voorbij- bleek alles goed te verlopen en signalen 
van een zeurende blessure, bleven achterwegen. 
De neiging was groot om na 5 km te gaan versnel-
len, maar ik kon (en moest) mij inhouden. De vol-
gende "trucjes" waren daarbij erg behulpzaam: 
een paar seconden stil staan bij de drankposten en 
het bekertje helemaal leegdrinken, echt genieten 
van de muziek, bekenden uitbundig begroeten en 
af en toe de sfeer vastleggen op een fototje.  
Zo ben ik 21.1 Km door de straten van Groot-Venlo 
gelopen en kwam uiteindelijk met een big smile 
over de Parade en was bij de finish niet zo uitge-
blust als anders. Ik heb tijdens deze Venloop HM 
danook echt kunnen genieten. 
 
Ik kan iedereen aanraden om een keer niet voluit te gaan en een wedstrijd op een andere manier 
(met een ander doel) te lopen!  
Bij een volgend loopje of wedstrijd kun je altijd wel weer je "normale" doel nastreven.  
 
Overigens heb ik toch nog een nieuw PR gelopen, maar dan als mijn langzaamste HM tot nu toe … ☺ 
 
 



12 
 

 



13 
 

 

Weer een bijzondere ervaring! 
Door Ria Fitten 
 
Al een paar jaar komt er af en toe een vraag in me op, zou de HM me lukken? Toen de inschrijving 
net was begonnen, dacht ik: ik schrijf me in voor de 10 en 21. Helaas de 21 zat al vol, dan maar de 10! 
Toen wist ook nog niemand dat ik daarmee bezig was. Vrijdag 4 dec was de 1e keer dat ik besloot 
meer te gaan lopen als normaal, andere route en drinken mee. Zo’n 6 km Duitsland in en toen rich-
ting Jagersrust en via het Zwarte Water weer naar huis. Tevreden, dit was de 1e keer meer als 10 km, 
14 km in 1.40 uur. Tijdens een training op woensdagmorgen heb ik het aan Henk verteld en hij gaf 
me het vertrouwen dat me dat zou lukken. Vanaf toen ben ik 3x in de week gaan trainen, 1 gezame-
lijke met loopscholing en 1 korte en 1 lange duurloop. Omdat ik goed naar mijn lichaam luister, deed 
ik na de lange duurloop de bloeddruk opmeten en die was iedere keer super! Toen heb ik het thuis-
front verteld dat ik voor de halve wilde gaan. Toen links en rechts geïnformeerd of iemand nog een 
startnummer wist. Onze Rick belde, hij had in het gastenboek gelezen dat iemand het startnummer 
wilde ruilen voor de 10 km. Gereageerd en…gelukt! Nu was het definitief, toch bleef ik er nuchter 
onder, een geregelde uitspraak van me was: ”ik koom der wal, as ik um maar oetlaup” Geregeld lieve 
en mooie reacties van leden van de Lopersgroep. Aan de routeverkenning heb ik niet mee gedaan, 
mijn kilometers per uur zijn veel lager en daar wil ik niet dat de snelle groep rekening mee moet 
houden (sorry, hier verschillen de meningen over) Ik heb de route op de plattegrond bestudeerd en 
gekeken waar wc waren, voor mij heel belangrijk. Maar wat zijn er veel sfeerpunten en muziek, ik 
begin me erop te verheugen. De laatste weken bewuster alles gedaan, vooral als je links en rechts 
hoort dat er blessures optreden. Dus niet met slippers de trap op, even niet tennissen, wel iedere 
dag flink stuk fietsen, meer water gedronken en geen bessen met spa! En dan is het Venloopweek-
end, op zaterdag komen er 6500 wandelaars langs. Vele hebben weer gebruik gemaakt van de stoe-
len, de koffie en de wc. Ook dit jaar weer een vrijwillige bijdrage voor 2 goede doelen, 130 euro en 
heel veel mooie en leuke reacties gehad. Zaterdagnacht redelijk geslapen, geen nachtmerrie!! Zon-
dagmorgen lekker een broodje gegeten en de kleren klaar 
gelegd en tas ingepakt. De Runningladys app blijft gaan, ie-
dereen wenst elkaar succes! Mijn reactie is: bale mijn vijand 
is er (de zon)!! Samen met Ger gaan we de 10 km aanmoedi-
gen op de hoek Veldenseweg/ Karbinderstraat. Toen snel 
naar huis, wat yoghurt met muesli gegeten, omkleden en de 
fiets op. Zo heb ik gelijk mijn warming-up gehad en zet de 
fiets en tas bij kennissen in de Gasthuiskampstraat. In korte 
broek en shirt ga ik naar de start. De naam op het startnum-
mer heb ik veranderd maar de kleur blijft, ik ga mooi achter-
aan starten. Het startschot klinkt, nu is het werkelijk!!! Ik heb 
me voorgenomen niet sneller als 7 minuten per km te lopen, 
het loopt lekker en gelukkig is de zon weg! Onderweg zie ik 
veel bekenden, familie en leden van de Lopersgroep. Wat een 
sfeer al op de Parade en dit is pas het begin, nog heel wat km 
te gaan. Ger staat in Steyl, het gaat prima, bijna 10 km in 65 
min. Rustig loop ik verder, ik voel me goed en geniet van het 
uitzicht langs de Maas. De brug over en op naar Hout-Blerick, 
wat is er overal mooi versierd en klinkt er gezellige muziek uit 
boxen of van joekskappellen. En wat een mensen staan er 
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overal, toch heel anders als bij de 10 km. En dan…..bijna 18 km, ik krijg kramp in mijn linker kuit, ge-
lijk naar de kant en ga zitten op een muurtje. Van alle kanten komt hulp, van toeschouwers tot 2 
motormuizen die vragen of ik hulp nodig heb. Langzaam ontspant de kuit weer, na massage en wat 
drinken. ‘t Voelt weer goed dus ik hervat de wedstrijd. Geweldig wat ziet de Bruisstraat er mooi uit 
en als je hierdoor mag lopen is toch super!!! Totdat…..ik kramp in mijn rechterbovenbeen krijg, weer 
aan de kant en na drinken, dextro en massage door een toeschouwer, vervolg ik het parcours. Als ik 
oplet, valt het me op dat ‘t toch wel rustig is, weinig lopers meer. Er komt een motor langs me rijden 
als ik de brug over loop. “Ben ik de Laatste” maar zo erg was het niet, gelukkig! Vol goeie moed begin 
ik aan de laatste km. Bij C&A staan nog wat trouwe supporters, dat geeft weer wat power. De Vlees-
straat ziet er verlaten uit, net als soms op de koopavond. Maar even verder op staan toch nog heel 
wat mensen, dat geeft de burger moed. En dan de Parade……. Wauw wat voel ik de vleugels, dit is 
waanzinnig wat een mensen nog! Ze zeggen kippenvel, maar dat kreeg ik ook, plus wat vochtige 
ogen. Super dat leden van de Lopersgroep in me geloofden en nog langs de kant stonden te joelen. 
Dank jullie wel!!! Bijna bij de finish was het niet meer zo druk, maar Ger stond toch nog op mij te 
wachten. Toen over de streep,  …Yes het is me gelukt!!!! UITGELOPEN! Dankbaar nam ik de medaille 
in ontvangst. Het is ook niet in me opgekomen om te stoppen. Toch vond ik niet dat ik gezien de tijd 
gefaald had, helaas de laatste 3 km niet op karakter maar met kramp gelopen. Daarna zijn we terug-
gelopen naar de Gasthuiskampstraat en heb ik even in bad gelegen. Na een lekkere kop soep en 
broodje voelde ik me weer prima en zijn we terug naar de stad gefietst en hebben samen met de 
andere lopers er nog een paar (bessen met spa) gedronken en een hapje gaan eten. Wat mooi dat 
iedereen zo met elkaar omgaat, net een grote familie.  Samen met een paar foto’s heb ik mijn presta-
tie op Facebook gezet. Wat een reacties, dat had ik niet verwacht. Maar toen ik las wat onze oudste 
zoon op Facebook schreef: kiek ens wat un topmeuderke, 21 km oetgerend! 163 likes en 15 reacties. 
Daar werd ik toch wel wat emotioneel van. 
De dagen erna wat last van spierpijn met de trap lopen, maar verder voelde ik me goed. Op woens-
dag ben ik weer naar de training gegaan. Later bij thee en vlaai heeft Charles me tips gegeven hoe ik 
misschien kramp kan voorkomen. Dus op de vraag of dit de eerste en laatste keer is….. nee als mijn 
lichaam geen klachten krijgt, ga ik me zeker weer inschrijven en hoop dat anderen het ook eens pro-
beren, het is een hele belevenis!!  

Nu zijn we alweer een paar weken verder en is het hardlopen op een laag pitje komen te staan, het 
eerste tennistoernooi zit er alweer op en binnenkort begint de competitie. En de wandelschoenen 
voor de 4daagse staan weer bij de deur. 
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Personalia 
Aangemeld als lid: 

Joost Clevis (38) uit Arcen 
Ed Crommentuyn (38) uit Arcen 
Dorothé Engels (37) uit Velden 
Gertie de Klomp (51) uit Wanssum 
Marij van de Voort (54) uit Venlo 

Afgemeld als lid: 
Mark van Rodijnen uit Velden 

 
 

Trainingen…….locatie, tijden en programma 
 
We zitten momenteel in het zomerseizoen.  
Raadpleeg LOCATIE en TIJDEN op de website. Daar zie je waar de training wordt gegeven en wie de 
trainers c.q. assistent-trainers zijn,  www.lopersgroep-alv.nl/trainingen . 
 
Raadpleeg voor het programma het JAARPLAN TRAININGEN op de website van de Lopersgroep voor 
het programma, www.lopersgroep-alv.nl/jaarplan-2016 . 
 

Zondagochtendtraining: crossen door de bossen 
 
Heb jij ook zin om eens in een andere omgeving te lopen dan je vaste rondje? Elke eerste zondag na 
de baantraining gaan we op verschillende locaties crossen door de bossen. Een lekker rondje door 
het Jaomerdal, mooi uitzicht over het Reindersmeer, kuitenbijten op de Hamert. Er is voor elk wat 
wils!  Vanaf januari zijn we met deze opzet gestart. We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats 
bij de BMV. We gaan vervolgens naar de locatie en lopen dan een mooie route. De volgende locaties 
staan op het programma. Deze zijn ook in het jaarplan opgenomen dat op de website staat. 
 
Datum Locatie  
Zondag 10 januari Hamert  
Zondag 7 februari Bosrand Arcen 
Zondag 13 maart  Jaomerdal 
Zondag 10 april Grote Heide Venlo 
Zondag 8 mei Reindersmeer Well 
Zondag 5 juni Molendijk Velden 
Zondag  3 juli Hamert 
 
De overige drie zondagochtendtrainingen blijven zoals ze zijn op dezelfde tijd en plaats: om 9.00 uur 
bij de Ravenvennen in Lomm. Voor elke zondag (zowel op de alternatieve locaties en bij de Raven-
vennen) geldt dat we een kortere route nemen die voornamelijk door de bossen zal lopen. Door ge-

http://www.lopersgroep-alv.nl/locatie-en-tijden
http://www.lopersgroep-alv.nl/jaarplan
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bruik te maken van een korte ronde, kan iedereen op zijn eigen niveau lopen. Een beginnend loper 
kan ervoor kiezen om de afstand 1 of 2 keer te lopen en een ervaren en/of lange afstandsloper kan 
deze meerdere keren afleggen. Het grootste voordeel hiervan is dat iedereen op zijn eigen niveau 
kan lopen en er meermaals contact is. We hopen hiermee wat afwisseling te bieden. Verandering van 
spijs doet immers eten! 
 
 

Wandeling vrijdag 13 mei 2016 
door Huib Noten 
 
Organisatie: Huib, Cora en René 
Bijeenkomst: 9.30 uur 
Verzamelplaats:  café Herberg de Bos, Bosstraat 115,  6071 PX  Swalmen 
 
We volgen het Nederlandse  gedeelte van de wandeling ( ongeveer 8 km) 
uitgezet door:    
 
 
Een korte routebeschrijving   
 
Al aan de rivierbedding van de Schwalm merkt de wandelaar of hij aan de Nederlandse of Duitse kant 
is: in Duitsland is de rivier vanaf 1904 gekanaliseerd. In Nederland bleef hij min of meer ongerept. 
Zo ging het ook met de bossen: Aan Duitse zijde van de grens een bosbouwgebied, aan Nederlandse 
zijde heeft het gebied vaak nog het karakter van een oerbos. Voor wandelaars was het pad langs de 
grens lange tijd een geheime tip. Het loopt over kronkelwegen langs vochtige weiden en poelen voor 
de bescherming van allerlei planten- en diersoorten: via de Jeneverbesheide, door het noordelijke deel 
van de Schwalmbruch tot aan de open wateren van het Elmpter Bruch. 
De prachtige ontwikkeling van de dieren- en plantenwereld door het herstel van een oude arm van de 
Swalm in zijn oorspronkelijke toestand is schitterend om te zien. 
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Geslaagd voor looptrainer 
door Fred Janssen 
 

Na een korte maar zeer intensieve opleiding, stond op zaterdag 23 april jl. het praktijkexamen van 
Ellen en Carla op het programma. Een groep enthousiastelingen liet zich op deze zaterdag als oefen-
stof gebruiken. Bij het verzamelen stonden de koppies van Ellen en Carla strak van de zenuwen. Hier 
konden wij nog een positieve bijdrage aan leveren door hardop te overleggen op welke manier wij 
een training zouden kunnen verzieken.  

In colonne reden we naar Nijmegen, om ons bij het universitair sportcentrum te melden voor deze 
examentraining. Een groot, luxe sportcentrum met vele voorzieningen. Als eerste was Carla aan de 
beurt. Zichtbaar nerveus ging Carla alle voorbereidingen treffen. Wij zaten uiteraard super relaxed in 
een mooi zithoek. Dit werd “onze” zithoek, omdat wij deze de hele dag gebruikten. Met al haar talen-
ten had Carla de voorbereidingen vakkundig geklaard en konden wij aan de bak.  Geen atletiekbaan, 
maar een mooi park in Nijmegen was ons theater. Hier had Carla alles klaargezet voor de warming 
up, de loopscholing en het kernprogramma. Onder het toeziend oog van de examinatoren liet Carla 
ons het programma op een perfecte manier afwerken. Na de cooling down volgde een kort overleg 
met de examinatoren en de eerste geslaagde kandidaat was binnen! 

Terug naar “onze” zithoek voor een overweldigende lunch. Carla en Ellen toverden uit een paar grote 
tassen een superlunch op tafel. Diverse soorten broodjes, diverse soorten beleg, diverse soorten 
drank en als toetje diverse soorten fruit. In een woord: Geweldig! 

Nu werd het Ellen haar beurt. Ook hier speurden wij een verhoogde bloeddruk. Met een gespannen 
koppie ging ook Ellen haar voorbereidingen treffen. Met volle magen, verlieten wij “onze” hoek, om 
onder het spiedend oog van de examinatoren wederom een volledig programma af te werken. We-
derom een warming up, loopscholing en kernprogramma. Ook Ellen begeleidde het geheel op een 
deskundige en enthousiasmerende wijze. Er was, met name voor de heren, een randprogramma 
aanwezig. In het veld van het kernprogramma, lieten enkele wulpse dames zich in een hoepel in di-
verse standjes op de gevoelige plaat zetten. Zelfs de examinatoren hadden hier oog voor.  Wederom 
vond na de cooling down kort overleg plaats tussen de examinatoren en ook de tweede geslaagde 
kandidaat was binnen.  

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijk met de andere examenkandidaten, ontvingen Carla en Ellen hun trainerscertificaten. De 
strak gespannen koppies, hadden inmiddels plaats gemaakt voor blije gezichten. Met twee, verse, 
super getalenteerde trainers in ons midden reden wij weer terug naar Velden. Een welkome aanvul-
ling voor ons trainerscorps! 
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Marathon Rotterdam  

door Marilon Faassen 
 
Ieder jaar zijn er weer leuke initiatieven binnen de Lopersgroep, er ontstaat spontaan een idee en de 
lopers worden enthousiast. Na de marathon in Zeeland werd besloten om een keer een “straat”-
marathon te lopen. Klinkt ideaal, geen zand, geen duinen, rechttoe rechtaan. Een mooie gelegenheid 
om die marathontijd eens aan te scherpen. De inschrijvingen vonden plaats, er ontstond een trai-
ningsgroepje van 8 man sterk. Hotelletje was al snel geregeld, support gaat mee, dit wordt een top-
weekend! Helaas zijn er dan ook pechvogels die moeten afhaken door blessures. Al direct in het be-
gin viel Jack van den Hombergh af en één week van te voren moest ook de trainer afhaken, Martijn 
Faassen had te veel last van een kuitblessure. Moeilijke beslissingen met pijn in het hart maar met 
verstand genomen. Dus op 10 april reisde een gezelschap van 6 lopers af naar Rotterdam, samen met 
begeleider Wil Vousten en een aantal dames voor de support. De weergoden zaten mee en iedereen 
had er zin in en stond op scherp om zijn doel te bereiken. 
  
Na een gezellige middag en avond was het dan eindelijk 
zo ver. Zondag 10 april, een goed ontbijt in het hotel en 
op naar de Coolsingel. Onderweg nog op de foto met 
ene Daphne S. wat natuurlijk niet geweigerd kon wor-
den. Daarna het startvak in en de aftrap werd gedaan 
door ons aller Lee Towers en na zijn beruchte woorden 
“You never walk alone” klonk het startschot en kon de 
wedstrijd beginnen. Ieder op naar een mooie eindtijd maar vooral genieten en lekker lopen. 
 
Uiteindelijk wint Marius Kipserem verrassend de 36e NN Marathon Rotterdam. Op de zonnige Cool-
singel stapt de Keniaanse atleet uit de schaduw van de favorieten. Met een persoonlijk record van 
2.06.11 komt hij binnen op de 9e plaats van de wereldseizoenranglijst. Net iets te snel voor de lopers 
van ALV maar ook die hebben een prestatie van formaat neergezet met de volgende tijden: 
 
Maris Jacobs 3.09.43 
Arnold Driessen 3.18.42 
Wil Engels 3.24.07 
Karel Gerrits 3.24.52 
Tom Gorissen 3.48.04 
Jac Verbeek 3.49.10 
 
Bijdrage door Karel Gerrits 
Alle voortekenen waren gunstig: het hotelletje serveerde een pasta-ontbijt, de NS zette zijn snelste 
sprinter in om ons naar Rotterdam te brengen. Ook mijn neus had er zin in en begon alvast te lopen. 
In een winkelcentrum vonden we een mooi, en warm, plekje om ons om te kleden. Een café -
eigenaar was zo vriendelijk om zijn toilet beschikbaar te stellen om onze laatste stress-resten te ont-
vangen. Schitterend weertje. Nadat Lee Towers ons beloofd had dat we nooit meer alleen zouden 
hoeven te lopen mochten we eindelijk gaan doen waarvoor we gekomen waren: een rondje lopen.  
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Ondanks de 925.000 supporters langs het parcours kregen we de meeste energie van vier Limburgse 
vrouwen en hun begeleider (niet alleen in de vorm van gelletjes). Zonnetje deed nogal zijn best om 
het ons moeilijk te maken. Maar gelukkig had de organisatie wat ventilatoren opgehangen, in de 
vorm van helikopters. Wat tegen viel is dat Rotterdam zo groot is. Nog nooit zo'n lange marathon 
gelopen. Maar ook nog nooit zo heerlijk op een terrasje gezeten als na afloop.  
 
Bijdrage door Tom Gorissen 
Er zijn meerdere wegen die naar de Coolsingel in Rotterdam leiden…  
29 december 2015: Beste Tom Gorissen, Hiermee bevestigen wij jouw inschrijving voor de NN Mara-
thon Rotterdam. Op zondag 10 april 2016 ga jij in een unieke ambiance de 36e editie van het grootste 
ééndaagse sportevenement van Nederland beleven. Je hebt je ingeschreven voor de marathon in de 
categorie mannen senioren Dat was de tekst van de mail ter bevestiging van de inschrijving voor de 
NN Marathon Rotterdam. 
13 Weken lang een schema volgen wat opgesteld was door trainert (dat is Rotterdams voor trainer) 
Martijn. Daar begon het allemaal mee. Maar hoe zagen die 13 weken er nou (voor mij) uit: 

 Maandag en vrijdag rustdag! (om even goed te beginnen). 
 Intervaltrainingen op dinsdagavond, krachttraining in de sportschool op woensdagavond, 

korte duurloop op donderdagavond en een lange duurloop én bezoekje aan de sportschool 
op zaterdag en/of zondag.  

 Tussendoor 10 dagen niet of nauwelijks kunnen trainen wegens de griep. 
 Na de (lange)duurlopen voldoende rusten. 
 (deels) Aangepast eetpatroon. 

Het trainen op zich schrikt je misschien af…5 momenten in de week. Maar dit gaat een stuk makkelij-
ker wanneer je plezier hebt tijdens de momenten dat je je moet inspannen. Je gáát ergens voor. Je 
traint voor een marathon! Wie in je omgeving doet dit je na? Je pept je telkens op en perst dat laat-
ste sprintje aan het eind van de training er nog even uit. Zucht…klaar voor vandaag! Weer een stap 
dichter bij je doel.  
Nu, op het moment van schrijven 2,5 dag na het finishen op de Coolsingel, haal ik 2 woorden uit het 
mailtje: “UNIEKE AMBIANCE”. Wat een sfeer, wat een stad en wat een fantastisch publiek…!!! Alle 
trainingsuren zijn dit driedubbeldik waard geweest. Als ik zeg: 2 x over de Erasmusbrug rennen, effe 
de Kuip voorbij stuiven, Alpe d’Huez taferelen in Crooswijk en finishen op de Coolsingel middenin 
Rotterdam. Nog niet genoeg? Ongeveer 925.000 uitzinnige, maffe en knettergekke Rotterdamse 
toeschouwers naast de weg (de Venloop heeft ongeveer 100.000 man publiek, om een idee te geven) 
en tot slot: Lee Towers op een hoogwerker die samen met 17.000 hardlopers You never walk alone 
zingt voor aanvang van de marathon. Kiepevel! 
Rotterdam bedankt! Trainer(s) bedankt! ALV-ers bedankt! De 3 uur, 48 minuten en 4 seconden gaan 
er nog een keer aan. Maar waar en wanneer…? Eerst rusten en herstellen…, sportieve groet! 
 
PS: Ik heb het trainingsschema naar mijn hand gezet. Een beetje van dit, een beetje van dat. Er zijn 
namelijk meerdere wegen die naar een marathon leiden, maar bedenk dit: You never walk alone! 
Vraag je trainers of andere ALV-ers voor tips & trucs. 
 
Bijdrage door Jac Verbeek 
Het zit er weer op, na 19 jaar heb ik weer de Rotterdam Marathon gelopen, dat was toen mijn 1e 
42,195 km loop. Kan me niet meer zoveel herinneren van toen, maar het was zeker niet zo massaal 
als nu. Destijds heb ik deze met Hay Janssen gelopen, maar ook een groot deel van de voorbereidin-
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gen hebben we samen gedaan en voor mij kwam de man met de hamer in het Kralingerbos, rond de 
30 km. Ik had de rapen gaar toen ik over finish kwam, na afloop kreeg ik een bos bloemen van Hay 
zijn vrouw, Mary, die ik per ongeluk met een leeg flesje water mee de container in gooide, vertelt 
Hay mij onlangs nog een keer. Wist ik niks meer van.  
Dit jaar dus veel massaler, 3 grote startvakken, exclusief de wedstrijdlopers, 17.500 mannen en 
vrouwen, die klaar stonden voor vertrek. Velen moesten net voor het startschot of na het startschot 
naar het toilet, waar lange rijen voor stonden.  
Maar het duurde zeker 20 minuten voor dat wij over de start kwamen. Net voor mij stond iemand 
met een Venloop-shirt 2016 aan. Ik tikte hem op de schouder en vroeg: Ook de Venloop gelopen, wat 
hij bevestigend beantwoordde. “Waar kom je vandaan”, vroeg ik. Uit Velden”, was zijn antwoord. Na 
elkaar nog wat vragen gesteld en goed aangekeken te hebben, bleken we elkaars Schandelose dorps-
genoten te zijn en in vogelvlucht nog geen 800m van elkaar te wonen. Dat was sterk om elkaar in 
deze massa en op die plek te treffen. 
Wij stonden in startvak 3, op de rotonde voor het Hiltonhotel en opeens hoorden we een flink ge-
juich. Alle ogen waren gericht op de 5e of 6e etage, waar een jonge dame haar ontblote bovenlijf aan 
deze fanatieke sporters moest laten zien. Ik moet zeggen dat dit startvak wel erg traag op gang 
kwam, misschien in de hoop, dat er nog meer van deze taferelen zouden komen, maar het was maar 
van korte duur. 
De man met de hamer, viel dit jaar gelukkig mee, alleen de laatste 6 km werden steeds zwaarder. 
Deze marathon heb ik, net als afgelopen oktober de Zeelandmarathon, voorbereid met het 100 da-
gen Sportrustenschema, het 14 km schema of de Marathon-revolutie of hoe je het ook wilt noemen, 
gelopen. Voor details zie: www. Sportrusten.nl. Deze wedstrijd heb ik ook op hun geadviseerde (hart-
slagen)schema gelopen en is me erg goed bevallen. De maximale trainingsafstand die ik gelopen heb 
is 14 km, behalve de 21 km van de Venloop. Mijn geplande tijd was 3 uur en 50 min en ik kwam bin-
nen op 3.49.10 uur en heb zeer vlak gelopen; op de 21 km had ik 1.54.45 uur, precies de helft. 
Het is mij erg goed bevallen om mij op deze manier voor te bereiden op een marathon. Hoewel ik het 
groepsgevoel wel een beetje gemist heb, omdat ik veel alleen getraind heb. Maar dit mocht de voor- 
en napret niet drukken. Ben nog na aan het genieten…………………. 
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Tot slot 
Op zondagmiddag werd de terugreis weer ingezet en arriveerde iedereen tegen de avond weer in  
Velden alwaar de lopers opgewacht werden door de thuisblijvers en de dag heerlijk afgesloten werd 
bij de plaatselijke Chinees. Wil V. bedankt voor de sponsoring! Na de nodige speeches nog een mooie 
geste van Arnold. Zijn welverdiende medaille had hij thuis in allerijl in twee gezaagd en werd broe-
derlijk gedeeld met de 2 geblesseerde lopers die niet mee konden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roparun 2016 team Arcen 

door Mariëlle van Giesen 
 
Roparun een avontuur voor het leven…                                             
In het Pinksterweekend is het weer zover, ik ga voor de vierde keer aan de Roparun 
deelnemen. 
In 2013 kwam ik met de Roparun in aanraking door twee buurmannen. Zij gingen 
met een team uit de omgeving van Eindhoven meedoen aan de Roparun. Ik had er 
weleens van gehoord, maar wist niet precies hoe en wat. Nadat ik me had ingelezen 
over deze estafetteloop van Hamburg of Parijs naar Rotterdam was ik enthousiast en besloot ik mee 
te gaan. Met het team van de Rotosmeetsrunners ben ik twee keer op pad geweest, maar toen (we-
derom) de buurmannen me vroegen om te wisselen van team en mee te gaan met een team dat uit 
grotendeels Arcense mensen bestond, was de keuze snel gemaakt. Vorig jaar ging ik voor het eerst 
mee met Team Arcen. Ditmaal als fietser. En dit jaar ga ik wederom als fietser mee om de afstand 
van Hamburg naar Rotterdam te overbruggen en de lopers te begeleiden en te motiveren. Mocht er 
gelopen moeten worden als er mensen uitvallen, vind ik dit als loper natuurlijk geen probleem. De 
afgelopen weken waren weken van veel voorbereidingen en trainen. Er is van alles georganiseerd 
door ons team, zoals een 24 uurs biljartmarathon waar het mooie bedrag van €1800 euro is opge-
haald. Ook verkopen we loten waar je mooie prijzen mee kan winnen. Ik voelde me dit jaar de aan-
gewezen persoon (omdat ik nou eenmaal assistent-trainer bij ALV ben en ik graag dingen organiseer) 
om de lopers en fietsers voor te bereiden op de Roparun. Ik heb de afgelopen maanden een aantal 
trainingen gegeven die gericht waren op de Roparun. Dit hield in dat we met de groep een aantal 
Run bike run trainingen hebben gedaan waarin we een etappe van de Roparun nabootsten. Dit 
doormiddel van een lange afstand fietsen en telkens een loper door te wisselen. Ook hebben we veel 
intervaltrainingen gedaan in de bossen en op de Hamert. De komende weken trainen we niet veel 
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meer maar moeten we des te meer voorbereiden op de Roparun, dit door middel van spullen verza-
melen voor de tocht zelf, denk aan eten en van alles regelen voor onderweg, zoals slaapplekken, 
vervoer etc. Het is een tof weekend vol adrenaline, sportiviteit, saamhorigheid, veel plezier, af en toe 
op je tanden bijten en een beetje afzien. Maar we doen het voor een ontzettend goed doel: het doel 
van de Roparun is zo veel mogelijk geld op halen, zodat we mensen die getroffen zijn door de ver-
schrikkelijke ziekte kanker en hun daarmee zorg en ondersteuning bieden. Het motto van de Roparun 
is dan ook: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven” 
Mocht je meer willen weten over ons avontuur of ons willen steunen door middel van een donatie,  
kijk dan op www.teamarcen.nl. We hebben ook een facebookpagina en mocht je ons in het Pink-
sterweekend live willen volgen www.roparunlive.nl en zoek dan op team 311. 
 
Het team van 2015: 

 
 
Trainen met een deel van het team 2016:  
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Sportmedisch onderzoek 
Bestuur en trainers adviseren de leden van de Lopersgroep elke 2 of 3 jaar een sportmedische 
keuring te laten doen. Wij hebben in het kader van ‘Clubzorg’ een overeenkomst met Sportgenees-
kunde VieCuri. Vermeld bij aanmelding dat je lid bent van de Lopersgroep.  
 
Adres: Sportgeneeskunde VieCuri, Merseloseweg 130, 5801 CE Venray, 0478-522777 
 
Je kunt bij kiezen uit meerdere sportmedische onderzoeken, afhankelijk van jouw sportintensiteit en 
je leeftijd: 

 Basis Sportmedisch Onderzoek 
 Basis Plus Sportmedisch Onderzoek 
 Groot Sportmedisch Onderzoek 
 Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek 

Zie www.sportgeneeskundeviecuri.nl 

Voor recreatieve en prestatieve hardlopers is het groot sportmedisch onderzoek aan te bevelen. 

Groot sportmedisch onderzoek 

Voor wie? 
Voor mensen die intensief sporten en meer willen weten over hun maximale belastbaarheid en 
(startende) sporters ouder dan 35 jaar  

Waaruit bestaat het onderzoek? 
- onderzoek lengte, gewicht en vetpercentage 
- ogentest 
- bloedonderzoek (Hb, cholesterol, glucose) 
- longfunctietest 
- rust ECG (hartfilm) 
- algemeen intern en specifiek orthopedisch onderzoek 
- maximale inspanningstest met ECG-controle op fiets 
- adviseren en rapporteren in tweevoud, voor jou en je huisarts. 

Beoordeling van de belastbaarheid van het hart is een extra toegevoegde waarde van dit onderzoek. 
Hierop kan trainingsadvies gegeven worden. VieCuri Sport beschikt over een geavanceerde loop-
band. Met name geschikt voor lopers die een maximale hartslagmeting onder ECG-bewaking willen 
laten uitvoeren. 

Kosten 
€ 215  (fiets); € 240  (loopband)  

Krijg ik de kosten vergoed? Sportmedische onderzoeken worden in de meeste gevallen geheel of ge-
deeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 
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Pas op voor…… teken 
door Marilon Faassen 
 
Ga jij regelmatig rennen in het bos, pas dan goed op voor teken. Van alle tekenbeten wordt 41 pro-
cent opgelopen in het bos. Juist die plekken waar het heerlijk hardlopen is, zijn het terrein van de 
teek! Teken komen vooral voor in lage begroeiing zoals struiken en hoge grassen. Je hoeft je niet 
tegen te laten houden door de teek om je favoriete rondje te gaan lopen maar houdt wel rekening 
met dit kleine spinachtige beestje. 
 
Tips:  
- Check na je training je complete lichaam op teken. Het zijn kleine zwarte beestjes ter grootte van 

een speldenkop die het heerlijk vinden om zich in huidplooien te verstoppen. Teken zitten graag 
op warme plekjes zoals in de knieholte, onder je oksel, in de liesstreek, achter je oren en in je nek. 

- Je kunt je kleden tegen teken door middel van een lange broek en lange mouwen.  
- Heb je hoge nood, vermijdt dan toch het hoge gras en struikgewas. 
- Je kunt je insprayen met speciaal anti-tekenspul. 
- Zorg dat je een tekenverwijderaar in huis hebt. Er zijn verschillende soorten te krijgen zoals tan-

gen, lepels, tekenpincetten enzovoort. Je kunt deze krijgen bij drogist en apotheek. 
 
Risico van een tekenbeet  
Een tekenbeet betekent niet per se de ziekte van Lyme. Die wordt veroorzaakt door de Borrelia bac-
terie en niet elke teek heeft die bacterie in zich. Maar dat zie je helaas niet aan de buitenkant.   
 
Hoe verwijder je een teek?  
Zit de teek nog los? Dan helpt een douche wellicht al. Als hij 
nog over je huid loopt, tik/haal hem er dan voorzichtig af. Voor 
een fanatiekere teek is helaas meer nodig, maar je kunt hem 
wel zelf verwijderen. Haal een teek zo snel mogelijk weg. Hoe 
langer de teek in je huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekte-
verwekkers overdraagt. Gebruik geen alcohol, jodium, zeep, 
olie of andere middelen voordat je de teek verwijdert. Neem 
een puntig pincet waarmee je de teek goed bij de kop kunt vastpakken. Pak de teek zo dicht mogelijk 
op de huid bij de kop beet en trek hem er langzaam uit. Als er een stukje van de kop van de teek in 
de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. Dat komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter. Ontsmet 
het beetwondje (nadat je de teek hebt verwijderd) met 70% alcohol of jodium. 
 
Schrijf vervolgens de datum en de plaats op het lichaam waar je gebeten bent op. Zit de teek waar-
schijnlijk al meer dan 24 uur in de huid vast? Overleg dan met de huisarts of behandeling gewenst is. 
Heb je de teek binnen 24 uur verwijderd? Houdt de huid rondom de beet 3 maanden in de gaten. Let 
op het ontstaan van een rode ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. In-
dien een rode kring ontstaat of je klachten krijgt ga dan naar de huisarts en vermeld dat je door een 
teek gebeten bent. 
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Pas op voor……. buizerds 
 

In de Ravenvennen zitten meerdere buizerds. Bijvoorbeeld bij de 
Witte Berg, en halverwege de weg naar de tweede parkeer-
plaats, en in het bosje dat aan de linkerkant tegen het industrie-
terrein Spikweien aan ligt.  

Als een buizerd een scheerduik boven jou als hardloper maakt 
ervaar je dat waarschijnlijk als bedreigend. De vogel voelt zich 
met name door jou bedreigd en wil haar jongen in het nest in 
broedtijd (ca 3 weken) beschermen met haar gedrag. De meeste 
aanvallen zijn echter schijnaanvallen: het voelt evengoed bedrei-
gend! Vooral hardlopers en wielrenners moeten het ontgelden. 

Wat kun je doen om een aanval te voorkomen en wat doe je als 
je wel wordt aangevallen? 
- Vermijd de directe nestomgeving (100 meter is voldoende) ge-
durende het broedseizoen (ca. 3 vanaf nu); kies een andere route als je weet waar een buizerd (on-
geveer) zijn nest heeft. 
- Ondanks dat de mode heel fluoriserend is: trek even géén felgekleurde kleding aan; dáár komt een 
buizerd nl op af. In de natuur betekent felgekleurd  gevaar. 
- Kijk goed om je heen: Dit is een beetje lastig voor ons als lopers, maar buizerds vallen vaak van 
achteren aan. Ben alert als je iets achter je hoort en probeer bij een (schijn)aanval de roofvogel aan 
te kijken: vogels die zich aangekeken voelen vertonen veel minder agressief gedrag. 
- Zorg voor gezelschap: de kans op een aanval neemt af als je in een groepje loopt (drie personen is 
vaak al genoeg). 
- Schrik de vogel af met geschreeuw of zwaai met je armen boven je hoofd. 
- Check voordat je gaat lopen of er een buizerd “waargenomen” is in de buurt van jouw favoriete 
trainingsrondje of meld zelf jouw waarneming aan de vogelbescherming. 
 
Bron: werkgroep roofvogels Vogelbescherming Nederland.
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Warming-up van top tot teen 

Uit ProRun 12 april 2016 door Marc Gherlings 
 

 
 
Warming-up? Er zijn genoeg hardlopers die hun schoenen aantrekken, naar buiten gaan en starten 
met lopen. Eerst een paar minuten rustig, een meer dan aardig wandeltempo. Daarna gaan de voe-
ten al sneller en gaat het hardlooptempo erop. Dat was de warming-up. Dat kan. Maar een warming-
up heeft wel meer te bieden voor de loper. Dat moet ook want er komt lichamelijk veel meer bij kij-
ken. Een zorgvuldige start vóór het echte loopwerk is een stuk beter voor je. Je krijgt er een betere 
souplesse door en dat kun je als sporter altijd goed gebruiken. 
 
Er zijn voor- en tegenstanders van een warming-up. Waarom doe je ook al weer al die bewegingen 
tussen de 10 en 20 minuten om letterlijk warm te worden? Je komt niet alleen op temperatuur, je 
voorkomt ook dat je geen blessures oploopt. Koude spieren die een inspanning moeten leveren lo-
pen al snel een beschadiging op. We willen trainen en niet bij de start al tot een volledige stop ko-
men. 
 
Je hebt als loper, of breder gezien als sporter, nog een voordeel bij een warming-up die je gewoon 
standaard uitvoert als je gaat trainen. De oefeningen die je doet, langzaam en goed te overzien in 
snelheid en inspanning, leveren je meer souplesse op. Dat draaien, zwaaien, technische loopoefenin-
gen waarbij je meer inzet vraagt van enkels, knieën en heupen, maken je soepeler. De sporters die 
deze fase overslaan blijven stijver. Het eindresultaat is dat je als loper die wél telkens een warming-
up doet een beter en makkelijker bereik hebt in al je hardloopbewegingen: van grote teen tot aan je 
kruin. 
 
10 tot 20 minuten 
Voor de meeste recreanten is 10 tot 20 minuten een goede warming-up. Maak het niet korter. De 
kunst is ook om niet teveel energie te stoppen in je warming-up. Dit kan van persoon tot persoon 
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enorm verschillen. Voor de een is deze eerste fase al meer dan een pittige training terwijl de ander er 
nog niet wakker van wordt. Zorg dat je genoeg energie overhoudt voor het echte werk: je hardloop-
training. 
 
Eerst hartslag omhoog 
De volgende tip: verhoog eerst met oefeningen je hartslag en activeer je longen. Daarna kun je over-
gaan naar dynamische oefeningen. Daarmee activeer je sterker je neuromusculaire kant. Door on-
derzoek in de afgelopen jaren zijn de meeste trainers overgestapt naar dynamische in plaats van 
statische oefeningen in een warming-up. De dynamische oefeningen vragen de inzet van je spieren, 
banden en gewrichten. Daar zitten die draaien en zwaaien. Zorg eerst voor een hogere hartslag en ga 
daarna door naar de dynamische oefeningen. Dan heb je optimaal profijt van de dynamische oefe-
ningen. Je bouwt dan aan je souplesse als loper. 
 
Progressief 
De derde tip voor de warming-up: werk van laag intensief niveau naar een hoog intensief niveau. 
Oftewel; geef niet meteen vol gas. Dat werkt voor een serie oefeningen maar het werkt ook voor de 
opbouw van je hele warming-up. 
 
Lichaam is keten 
Voer niet alleen oefeningen uit die te maken hebben met je benen. Je hele lijf is in actie als je hard-
loopt. Je hoofd moet mooi rechtop zijn; daarom doe je ook losmaakoefeningen voor schouders, hals 
en hoofd. 
Je armen ondersteunen je looppas, hoe hoger het ritme hoe sterker de armbeweging. Daarom pak je 
ook de schouder, ellebogen, handen en armen mee in je warming-up.  
Als het goed is loop je niet alleen rechtdoor. Pak oefeningen mee voor enkels, knieën en heupen 
zodat je goed scherpe bochten kunt nemen.  
Je kunt je voorstellen dat hoe beter de samenwerking van al die spieren, de finesse, hoe beter je 
wordt als loper.  
 
Stretchen achteraf 
Ook hier zijn de meningen verdeeld over maar stretching; statische rekoefeningen, zijn goed achteraf 
na je training. Een actieve cooling down met daarin rekoefeningen maakt de spieren weer langer, 
afval van de spier wordt afgevoerd en het bloed stroomt na de rek beter door de gehele spier.  
 
Stel dat je nu nog niets doet aan een warming-up en je start er nu mee. Voor de meeste sporters 
geldt dat losmaakoefeningen al binnen enkele weken echt effect hebben. Een maand tot anderhalve 
maand en je voelt het verschil overduidelijk. Sla deze eerste fase van je training niet over en wie 
weet word je er een beter hardloper van. 
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Wedstrijduitslagen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeanette Vlenterie 3e plaats V50 7,5 km 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Berden Voorjaarsloop, Venlo 28 februari 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Bas Basten 4,000 0:14:33 16,495 
Jeanette Vlenterie 7,500 0:34:07 13,190 
Irus Rondeel 7,500 0:37:16 12,075 
Christel van de Venne 7,500 0:39:13 11,475 
Nico Valckx 7,500 0:40:13 11,189 
Mariëlle van Giesen 7,500 0:40:25 11,134 
Ellen Gijsen 7,500 0:41:39 10,804 
Jacqueline Verhaegh 7,500 0:41:53 10,744 
Bas van Giesen 7,500 0:43:13 10,413 
Imke Geuke 7,500 0:44:23 10,139 
Annemie Poels 7,500 0:44:24 10,135 
Anita Albers 7,500 0:44:38 10,082 
Mart Hovens 7,500 0:45:08 9,970 
Maris Jacobs 15,000 0:58:50 15,297 
Bas Basten 15,000 1:01:34 14,618 
Jan Hermkes 15,000 1:05:03 13,836 
Bart Gorissen 15,000 1:05:14 13,797 
Tom Gorissen 15,000 1:10:26 12,778 
Climmy Lommen 15,000 1:14:24 12,097 
Clem Honig 15,000 1:16:48 11,719 
Henk ten Have 15,000 1:20:15 11,215 
Herman Peters 15,000 1:20:44 11,148 
Suzanne Brandsma 15,000 1:28:02 10,223 
Sandra Stoopen 15,000 1:30:39 9,928 

Halve Marathon St. Anthonis, 19 maart 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Wendy Duys 21,100 2:01:00 10,463 
Dennis Creemers 21,100 2:01:00 10,463 

Venloop, Venlo 20 maart 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Tom Gorissen 5,000 0:23:36 12,712 
Henk ten Have 5,000 0:34:59 8,576 
Irus Rondeel 5,000 0:36:43 8,171 



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venloop, Venlo 20 maart 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Wil Engels 10,000 0:42:25 14,145 
Arnold Driessen 10,000 0:43:29 13,798 
Martijn Faassen 10,000 0:43:45 13,714 
Jeanette Vlenterie 10,000 0:45:39 13,143 
Irus Rondeel 10,000 0:50:45 11,823 
Roy in ý Zandt 10,000 0:51:12 11,719 
Christel van de Venne 10,000 0:51:48 11,583 
Nico Valckx 10,000 0:53:30 11,215 
Gertie Klomp 10,000 0:53:50 11,146 
Jacqueline Verhaegh 10,000 0:54:12 11,070 
Marloes Pelzer 10,000 0:54:30 11,009 
Geertruida Kamminga 10,000 0:55:54 10,733 
Mariëlle van Giesen 10,000 0:56:32 10,613 
Corine van der Pas 10,000 0:57:26 10,447 
Marion Hegger 10,000 0:58:21 10,283 
Bas van Giesen 10,000 0:58:30 10,256 
Ellen Gijsen 10,000 0:59:19 10,115 
Tom Gorissen 10,000 0:59:19 10,115 
Imke Geuke 10,000 0:59:22 10,107 
Frank van de Vorstenbosch 10,000 0:59:39 10,059 
Dirk Krijt 10,000 1:00:01 9,997 
Annemie Poels 10,000 1:01:09 9,812 
Ron Lommen 10,000 1:01:21 9,780 
Louis ter Beek 10,000 1:01:22 9,777 
Guido Albers 10,000 1:02:17 9,633 
Anita Albers 10,000 1:02:53 9,541 
Mart Hovens 10,000 1:02:54 9,539 
Marjan Geertsen 10,000 1:04:29 9,305 
Rie-Jeanne van den Hombergh 10,000 1:07:08 8,937 
Anita Thiesen 10,000 1:09:41 8,610 

Venloop, Venlo 20 maart 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Bas Basten 21,100 1:30:03 14,059 
Bart Gorissen 21,100 1:34:31 13,394 
Jan Hermkes 21,100 1:35:50 13,210 
Karel Gerrits 21,100 1:37:39 12,965 
Wil Engels 21,100 1:38:02 12,914 
Arnold Driessen 21,100 1:38:37 12,838 
Paul Ghering 21,100 1:41:47 12,438 
Fred Janssen 21,100 1:41:48 12,436 
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Paul Ghering, 2e plaats M45-49 
 

Venloop, Venlo 20 maart 2016  (vervolg) 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Kay Gruintjes 21,100 1:42:40 12,331 
Jac Verbeek 21,100 1:42:44 12,323 
Frank Houben 21,100 1:44:17 12,140 
Martijn Faassen 21,100 1:44:53 12,071 
Frank van Rengs 21,100 1:45:52 11,958 
Charles Roosen 21,100 1:47:59 11,724 
Peter Verweij 21,100 1:49:33 11,556 
Climmy Lommen 21,100 1:49:39 11,546 
Clem Honig 21,100 1:50:15 11,483 
Tom Gorissen 21,100 1:51:41 11,336 
Carla Arts 21,100 1:53:56 11,112 
Maurice Karsemakers 21,100 1:53:59 11,107 
José Lenders 21,100 1:55:10 10,993 
Wendy Janssen 21,100 1:55:22 10,974 
Leugene Faasen 21,100 1:55:24 10,971 
Anja Heijligers 21,100 1:56:19 10,884 
Henk ten Have 21,100 1:56:48 10,839 
Dennis Creemers 21,100 1:56:48 10,839 
Gertie de Swart 21,100 1:58:16 10,705 
Herman Peters 21,100 1:58:40 10,669 
Jos Verheijen 21,100 1:59:23 10,604 
Ed Bugdoll 21,100 2:03:51 10,222 
Sandra Stoopen 21,100 2:07:50 9,904 
Suzanne Brandsma 21,100 2:10:31 9,700 
Jussi van Keeken 21,100 2:10:36 9,694 
Ria Verweij 21,100 2:14:52 9,387 
Jack Kuppers 21,100 2:15:09 9,367 
Ria Fitten 21,100 2:55:33 7,212 

Marathon Rotterdam,  10 april 2016   
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Maris Jacobs 42,200 3:09:43 13,346 
Arnold Driessen 42,200 3:18:42 12,743 
Wil Engels 42,200 3:24:07 12,405 
Karel Gerrits 42,200 3:24:52 12,359 
Tom Gorissen 42,200 3:48:04 11,102 
Jac Verbeek 42,200 3:49:10 11,049 

Carmel Marathon Weekend,  Indiana US 16 april 2016   
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Paul Ghering 8,000 0:38:08 12,587 
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 Rundje um  ut Hundje, Horst 23 april 2016   
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Irus Rondeel 5,000 0:23:27 12,793 
Christel van de Venne 5,000 0:24:09 12,422 
Jacqueline Verhaegh 5,000 0:25:44 11,658 
Guido Albers 5,000 0:28:31 10,520 
Louis ter Beek 5,000 0:28:51 10,399 
Anita Albers 5,000 0:29:02 10,333 



32 
 

Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

Zaterdag 14-05 
 
 

Guus Wokke Opticienloop 
5 en 10 km 
 

Panningen 
 
 

www.atletiekhelden.nl 
 
 

Zondag 22-05 
 

Marikenloop 5 en 10 km 
 

Nijmegen 
 

www.marikenloop.nl 
 

Zondag 28/29-05 
 
 
 

3e Venlostormt 
hindernissen stormloop 
5,9 – 11,3 en 21,4 km 
 

Venlo 
 
 
 

www.venlostormt.nl 
 
 
 

Zaterdag 04-06 
 
 
 

Kragten Avondloop 
Middel-Limburgs Avondloopcriterium 
5 en 10 km 
 

Herten 
 
 
 

www.kragtenavondloopherten.nl 
 
 
 

Zondag 12-06 
 
 

Maastrichts Mooiste 
5 en 15 km 
 

Maastricht 
 
 

www.maastrichtsmooiste.nl 
 
 

Zondag 26-06 
 
 

Estafetteloop Vaals-Venlo 
100 km 
 

van Vaals naar Venlo 
 
 

www.scopias.nl 
 
 

Zaterdag 02-07 
 
 
 

Knooppunt Loop Baarlo 
Middel-Limburgs Avondloopcriterium 
5 en 10 km 
 

Baarlo 
 
 
 

www.baarloloop.nl 
 
 
 

Zaterdag 16-07 
 

Molendijkcross 
 

Velden 
 

www.lopersgroep-alv.nl 
 

Zondag 17/18-09 
 
 

Dam tot Dam loop 
16 km 
 

van Amsterdam naar  
Zaandam 
 

www.damloop.nl 
 
 

Zaterdag 24-09 
 
 

Staffellauf Weeze 
5x5 km 
 

Weeze 
 
 

www.tsv-weeze.de 
 
 

Zondag 25-09 
 
 

Gipmans Planten Kwaakerrun  
5 en 10 km 
 

in ’t Ven Venlo 
 
 

www.startvak.nl/kwaakerrun.htm 
 
 

Zondag 25-09 
 
 

Fysio Fitness Kermisloop Belfeld 
5 en 10 km 
 

Belfeld 
 
 

www.cultuurensportbelfeld.nl 
 
 

Vrijdag 30-09 
 
 

Ladiesrun Zeeland 
10 km 
 

Zoutelande 
 
 

www.marathonzeeland.nl 
 
 

Zaterdag 01-10 
 
 

Kustmarathon 
42,2 km 
 

Burgh-Haamstede – 
Zoutelande 
 

www.marathonzeeland.nl 
 
 

 
 


