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Favoriete wandelingen Lopersgroep ALV 
 
door Jo van Keeken 
 
Sprinten, rennen, draven, (hard)lopen, joggen, (snel)wandelen, kuieren, slenteren, enz. 

We kunnen veel met onze benenwagen. We kunnen veel bij onze Lopersgroep. Al het bovenstaande 
komt aan bod: zo wordt er al vanaf de oprichting gewandeld tussen alle loopoefeningen door. Ook 
zijn en worden er vaker lange-afstandswandelingen georganiseerd. En sinds een aantal jaren bestaat 
er een heuse wandelgroep binnen de Lopersgroep. Leden die wandelen in de natuur leuk vinden en 
leden die om welke reden dan ook niet meer kunnen of willen rennen maar die toch betrokken wil-
len blijven bij de club, spraken af dat ze elkaar één keer per maand wilden ontmoeten tijdens en na 
een wandeling. Gestart op elke eerste zaterdag van de maand is enige tijd geleden overgeschakeld 
op de 2e vrijdag. Een of twee deelnemers bereiden in de omgeving van Groot-Venlo een wandeling 
voor: zo komen we in een gebied tussen Well en Swalmen en tussen Wachtendonk en Griendtsveen, 
meestal in een prachtige natuurlijke omgeving. De start is om half tien op een afgesproken plek en de 
wandeling duurt ca. 2 uur, waarin ongeveer 8 à 10 km wordt afgelegd. Na afloop kan er gezellig er-
gens een kopje koffie of thee worden gedronken veelal ‘mit beilage’.  De harde kern van deze ‘lo-
persgroep’ bestaat uit een 15-tal leden, maar ieder lid dat mee wil wandelen is van harte welkom. 
Iedere maand staan de wandelingen aangekondigd in deze Nieuwsbrief. De volgende wandeling is op 
8 juli. Welkom!  

 
door Mart Mols 
 
Wandelen met de Lopersgroep  
Vanaf meet af aan ben ik van de wandelpartij. Destijds was ik betrokken bij de oprichting en heb 
inmiddels al aardig wat rondjes ’’gedraaid’’ in de omgeving samen met mijn vrouw Jo. 
Beurtelings zet ieder weleens een wandeling uit. En ja, als je zo lang wandelt kom je op een gegeven 
moment bij wandelingen uit die je bekend zijn. Toch zie je vaak weer dingen die je een vorige keer 
niet zag. De wereld blijft veranderen, zo ook je directe omgeving.  
 

     Mijn favoriete wandeling?  
Meteen maar zeggen dat een wandeling in 
Arcen en directe omgeving favoriet staat. 
De clou is dat er mijn roots liggen. Ik ben 
geboren aan de Brandemolen. In mijn lage-
reschooltijd was het meteen na schooltijd 
naar buiten, “n botteram op de voes”, spe-
len met klasgenootjes o.a.  In de bossen, 
aan de Lingsforterbeek onderaan de Zwar-
teberg en af en toe lekker “schüüpe neave 
de Maas”. In de winter schaatsen op de 
“Wijert” (Kasteelsgracht) en soms “böke 
van de kelt”.   Een gouden tijd.  

 

 

Lingsforterbeek aan de voet  
van de Zwarteberg 
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Buiten Arcen zijn er natuurlijk ook prachtige wandelingen te doen. Binnen een straal van 25 km vanaf 
Venlo vind je een prachtig wandelgebied, zoals, Hamert, Bergen, Lottum, Broekhuizen, Brüggen, 
Walbeck, Hinsbeck, Venlose Hei etc.  
De wisselende jaargetijden zoals lente, met een schakering van frisgroen, herfst met zijn bonte kleu-
ren en niet te vergeten de winter, met vorst, rijp of sneeuw, zijn een welkome afwisseling.  
De wandelafstand tegenwoordig ligt zo’n beetje tussen 8 en 10 km. Ver genoeg voor de oudgedien-
den van de club. Ik heb gemerkt dat zelfs de fanatiekste hardlopers van club uit “onze glorietijd” een 
stapje terug moeten doen. Maar oké,  …..Wir bleiben am Ball . 
 
Ons Gezelschap? 
Mix van gezellige mensen.  Ondertussen bestaande uit een vast clubje, die allemaal bijdragen er een 
leuke wandeling van te maken middels een luchtig gesprekje, vrolijke noot, soms wat politiek en heel 
soms een wat serieuzer gesprek; ligt soms aan de actualiteit van het moment. Verder is er vaak wel 
iemand die iets over de omgeving weet te vertellen wat betreft geschiedenis of natuur. Als echte 
Limburger ben je soms verrast wat een niet Limburger nog over de omgeving weet te vertellen. Maar 
door de jaren heen ben je vaak omgevingsblind geworden.  
 
Last but not least……… de koffie 
“De kers op het appelmoes” heet dat in het van 
der Valk jargon.   
Hier kan ik kort zijn.  Het Arcener Bakhuys is favo-
riet voor wat betreft gebak.  
Mijn voorkeur hier is “Steckbärevlaai” met 
schuimstukjes, heerlijk!!   Zie foto 
Een stuk zo groot; als je dit op hebt heb je meteen 
je avondmaal binnen. 
 
Daarnaast Clevers. Hier word je getrakteerd op 
een aangeklede kop koffie en/ of vlaai of iets anders. 
Al met al een gezellige morgen. 
 
 
door René Smeets 
 
Langs de Swalm 
Aan mij de vraag welke wandeling het mooiste was! 
Dat is erg moeilijk, want ze zijn bijna allemaal mooi en 
interessant. Dat komt, omdat degene die beloofd 
heeft de komende wandeling te plannen, zich ervoor 
inspant iets moois te leveren en voorlopen is dan ook 
het beste. Zo voorkom je ook, dat er iets op je pad 
veranderd is. Ik denk aan de wandeling van mei jl. 
Langs de Swalm, een zeer fraaie wandeling met prach-
tige vergezichten, maar ook schitterende plekjes, waar 
de rivier zich met bochten door het Limburgse Land-
schap meandert. Regelmatig werd er gepauzeerd vanwege de mooie plekjes. De tocht was niet erg 
lang maar we deden er toch bijna 2 uur over. Huib, bedankt, want met zo’n mooi weer zoveel 
schoons, organiseerde je voor ons een prachtige wandeling en aan het eind smaakte de koffie met 
vlaai overheerlijk. Tot de volgende wandeling!  

“Steckbärevlaai” met schuimstukjes 
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door Elly Welters 
 
Modder Maas 
In de veronderstelling dat we een wandeling langs de Maas zouden lopen van Steyl naar Blerick en 
terug bleek Mart Mols de route aangepast te hebben. Gelukkig maar want vooraf had ik al zo mijn 
twijfels over de haalbaarheid van dit plan aangezien de waterstand van de Maas en weer zijn vaak 
helemaal niet zo belangrijk maar oog hebben voor je omgeving en ook vooral voor nog behoorlijk 
hoog was en de waarschuwing voor wat modderige paden weleens heel toepasselijk zou kunnen zijn. 
Niet zo’n leuk vooruitzicht dus. ”Mooder Maas” zou weleens modder maas kunnen worden. Mart 
had dit ook al voorzien en een heel mooi alternatief bedacht. Vanuit Steyl liepen we daarom het ver-
harde fiets/wandelpad langs de Maas richting de stuw in Belfeld. Vol verwondering een poosje staan 
kijken en genieten van de kracht van het neervallende water daar. Dit mooie pad gaat daarna nog  

verder langs de Maas, wat ik zelf niet wist, tot voorbij Belfeld. Daar de provinciale weg overgestoken 
en via een heel mooie route langs de spoorlijn terug richting Steyl gewandeld. Onderweg wist Mart 
ons nog veel te vertellen over deze lijn waar hij zelf in zijn lange loopbaan bij de Spoorwegen heel 
wat kilometertjes heeft afgelegd in veel minder comfortabele omstandigheden dan waarin machinis-
ten nu moeten werken. Maar zijn passie hiervoor is er nog steeds niet minder om. Tijdens zo’n wan-
deling komen er toch vaak heel veel mooie gesprekken tot stand afgewisseld met lekker in stilte ge-
nieten van de prachtige natuur. Dit maakt onze maandelijkse tochtjes steeds weer zo verrassend. 
Afstand elkaar. Zelf kijk ik er iedere maand weer naar uit en zal onze vaste wandel vrijdag als het 
enigszins kan vrijhouden hiervoor.  

Ik kan het iedereen zeker aanbevelen om ook eens een keertje mee te gaan en zelf te ervaren wat dit 
je brengt.  
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door Ton Kortenoeven 
 
Tussen Broekhuizen en “het Schuitwater “ 
Op de vraag welke wandeling van de afgelopen jaren op mij de meeste indruk heeft gemaakt, moet 
ik eerlijk erkennen, dat alle wandelingen een bijzondere indruk op mij hebben gemaakt. 
 
Als er dan toch een uitspringt, dan is dat de wandeling van vrijdag 13 november 2015: wandelen 
tussen Broekhuizen en “het Schuitwater”. 
 

Het gebied heeft verschillende mogelijk-
heden voor landbouwsystemen en dat 
komt door de hoogte- en vochtverschillen 
op zeer korte afstand. Ten zuiden van 
Swolgen ontstond een groot open heide-
veld met levende stuifzanden. Meer zuide-
lijker waren meest natte en moerasachtige 
plekken waar restanten waren van afge-
sneden Maasmeanders, zoals het “Schuit-
water”. Door turfwinning zijn voormalige 

rivierbochten nu open plaatsen met zeer rijke natuur. Dat het Pieterpad hier zijn routing heeft ge-
vonden is dan ook niet verwonderlijk. 
 
De achterliggende voorkeur van deze wandeling ligt natuurlijk in het feit, dat Huib en ik deze wande-
ling hebben uitgezet, maar de belangrijkste reden dat deze wandeling op mij zo’n specifieke voorkeur 
heeft, ligt in het feit dat dit de omgeving is waar Marga haar jeugdjaren heeft doorgebracht. Hier ligt 
de oorsprong van haar liefde voor de natuur. We hebben hier dan ook al menig uurtje doorgebracht. 
  
Ik heb Huib maar zijn zin gegeven, dat hij hier diegene was die de route als beste wist uit te zetten. Ik 
heb maar wijselijk mijn mond gehouden, menige herinnering achtergehouden. 
 
Voor diegenen, die hier nog niet waren, een aanrader! 
 
 
door Ad Burgmans 
 
Verdronken land van de Mariapeel 
Een van de mooiste wandelingen van de Lopersgroep is voor mij de wandeling door de Mariapeel 
geweest. Dat is al lang geleden, op zaterdag 10 november 2012. Begin- en eindpunt was bij Herberg 
de Morgenstond in Griendtsveen.  
De geschiedenis van dit Peeldorpje is nauw verweven met de ontginning van de Peel. Het dankt zijn 
naam aan de familie Van de Griendt die aan het hoofd stond van de ‘Maatschappij tot ontginning en 
vervening van de Peel’. Zij stichtte ook het dorp Helenaveen. Tussen Griendtsveen en Heleneveen 
loopt de Helenavaart, een kanaal waarover de turf werd afgevoerd. Het gebied ten oosten van de 
Helenavaart is de Mariapeel.  
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Het begin van de wandeling loopt langs de Helenavaart in zuidelijke richting en gaat vervolgens langs 
het Griendsveenkanaal in oostelijke richting. Daar zie je nog de karakteristieke apostelwoningen die 
Van der Griendt liet bouwen voor de stafleden van de Firma. Aan het eind van het kanaal gaan we de 
Mariapeel in. Het eerste stuk loop je redelijk beschut in het groen. Links en rechts zie je overal kleine 
afwateringskanaaltjes. Na ruim een kilometer kom je in wat meer open veld en dan zie je het echte 
karakter van de Mariapeel: moeras. Om de hoogveenrestanten te bewaren zijn grote gebieden per-
manent onder water gezet. De foto geeft daar een goed beeld van.  
 

 
 
Het probleem van deze Peelwandeling was dat hij veel te lang was, ongeveer 14 km. Vanwege het 
moeras was er geen mogelijkheid tot afkorten. Daarom stond bij de Willem III hoeve een auto klaar 
om mensen eventueel naar de Morgenstond te vervoeren. Enkelen hebben daar gebruik van ge-
maakt.  Na ruim drie uur wandelen is iedereen moe maar voldaan bij de finish gekomen. De koffie 
was verdiend. En daarbij een heerlijk stuk appeltaart naar grootmoeders recept. 
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Wandele naor Schandele 

door Jacqueline Verhaegh 
 

Waar de eerste twee edities samenvielen met de Mari-
kenloop en ik dus keuzes moest maken, vallen de Mari-
kenloop en Wandele naor Schandele dit jaar een week 
na elkaar. Dus geen keuze maken, maar bij beide mee-
doen. 
Voor mij dus, in tegenstelling tot de overige vrienden,  
de eerste keer Wandele naor Schandele.  Met een deel 
van de vriendengroep “oude en nieuwe vrienden” heb-
ben we om 10.00 afgesproken bij café De Sport, het 
beginpunt.  Abby, onze hond, mag vandaag ook mee 
wandelen. Ondanks haar korte pootjes heeft ze met een 
afstand van 16 km geen moeite. 

De route voerde ons weer langs allerlei mooie en interessante plekjes. Via de vier landgoederen,  
Schandelo, het dassenrijk en de scharrelvarkens kwamen we bij het voor hardlopers zeer bekende 
gebied Ravenvennen / Wittenberg. De Wittenberg werd bedwongen (zie foto) en via de libellenroute 
en Luld kwamen we aan bij Jagersrust. Hier hebben we heerlijk genoten van een kop koffie en een 
stuk verse vlaai en konden we weer even bijtanken voor deel 2. 

Even kijken bij het grensmonument en via een stuk smokkelpad vervolgden we onze weg. Deze 
bracht ons langs de grens met Duitsland (Kanonenschutzlinie) naar de Venkoelen en het Zwart water. 
Via Velden-Oost liepen we weer verder om bij De Sport te eindigen. Nog even lekker nagenieten  op 
het terras van een mooie wandeling met gelukkig droog en goed wandelweer. 

Ik persoonlijk hoop, dat ik volgend jaar weer geluk heb en zowel aan de Marikenloop als Wandele 
naor Schandele kan en mag meedoen.    
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Het plezier van wandelen  
door Bob Hazenbosch 
 
 
Na het lezen van een Nieuwsflits in mei voelde ik me geroepen om een stukje te schrijven over het 
plezier wat ik beleef in de wandelsport en hoe ik ertoe gekomen ben om te gaan wandelen. 
Omdat ik al jaren lid ben van Lopersgroep Arcen, Lomm en Velden en vele trainingen op de dinsdag-
avond heb gevolgd zou men niet direct verwachten dat als men steeds traint om sneller een afstand 
af te leggen er nog interesse is om te gaan wandelen. 
 
Fout !!!!.   
 
Ik heb het lange afstand wandelen ontdekt nadat ik op een feest met een paar vechtsporters in con-
tact kwam die jaarlijks van Nijmegen naar Venlo liepen. Na het aanhoren van alle pijnlijke verhalen 
over spierpijn en het neergeslagen worden door een man met de hamer, nadat ze een uur of 10 ge-
wandeld hadden leek het mij tijd om deze uitdaging ook eens aan te gaan. 
Samen met Theo Geenen en Jan Hoeijmakers had ik nog twee gekken gevonden die wel mee wilden 
en zo zijn we dus op een zaterdag om 6.00 uur vertrokken vanaf de markt in Velden. Het plan was om 
tot 16.00 uur te lopen, dan een terras te zoeken vanwaar we naar huis zouden opbellen om ons te 
komen halen. Zo hadden we voldoende tijd om onder het genot van flink wat biertjes onze eerste 
tocht te evalueren voordat de taxi zou komen. De hele dag hebben we geouwehoerd en 55 km onder 
de voeten door laten gaan, Wat een beleving, altijd zuurstof te kort gehad tijdens het hardlopen 
waardoor we eigenlijk nooit met elkaar konden praten. We trainden al zolang samen terwijl we niets 
van elkaar wisten. 
 
Na deze succesvolle en gezellige eerste tocht hebben we nog vele jaren samen in september een 
tocht van 10 uur gelopen. Elk volgend jaar sloten er weer leden aan die met ons mee wilden lopen. 
Nadat door allerlei omstandigheden er voor dit initiatief helaas geen animo meer was, heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken en heb me ingeschreven voor de Vierdaagse van Nijmegen, 4 x 50 km. 
Met 30 km wandelvoorbereiding in de maanden ervoor, zou dit, dacht ik, wel goed komen. 
Goed is het gekomen, maar ik heb meer spierpijn gehad dan dat ik spieren had en echt genoten heb 
ik niet, omdat ik alleen liep, mezelf geen rust gunde en elke dag na 8 uur al aan de finish was. Maar 
ja, deze ervaring had ik wel ondergaan. 
 
Het jaar erop werd ik gevraagd om iemand met een beperking te begeleiden tijdens de Vierdaagse en 
vanaf toen is het wandelvirus echt toegeslagen. Wat een geweldige en dankbare ervaring was dit en 
gelukkig heb ik tot nu toe nog 5 jaar iemand kunnen begeleiden en staat nu de 100e Vierdaagse voor 
de deur waarvoor we alweer flink in training zijn. 
De organisatie die dit verzorgt krijgt het elk jaar voor elkaar dat we met 100 mensen tijdens de Vier-
daagse in een sporthal in Lent kunnen verblijven, vanwaar we in groepen naar de start in Nijmegen 
gaan. En dit 4 dagen op rij om 4 uur in de morgen De groep bestaat uit 50 deelnemers met een be-
perking, 30 begeleiders en 20 verzorgers. 
Met deze groep wandelen we al een aantal jaren vanaf januari maandelijks een tocht van ongeveer 
40 km als voorbereiding op de Vierdaagse. Natuurlijk ontbreekt de Venloop niet in deze voorberei-
ding. Tijdens deze tochten komen we natuurlijk op de mooiste plekjes in heel Limburg en Brabant  
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waar we steeds weer genieten van de mooie natuur en gezellige pauzes in een lokaal café. En af en 
toe zijn we te vinden in de Voerstreek, een aanrader voor elke wandelaar. 
 
Ook mogen we dit jaar mee doen aan de Special Olympics begin juli in Nijmegen. 
Er is een 3-daagse uitgezet met tochten van 25 km waarbij we alle sportevenementen aandoen om 
zo de gehandicapte sporters aan te kunnen moedigen welke aan deze Special Olympics deelnemen. 
 
Ook nu blijven we weer gezellig met z’n allen in Nijmegen slapen.  
 
Wat mij enorm motiveert om te wandelen is om steeds op zoek te gaan naar nieuwe gebieden en 
dan dit gebied te verkennen om een mooie tocht uit te zetten. Omdat ik zelf het liefst door het bos 
struin, zijn de tochten die ik uitzet vaak over paden door het bos. Goed en minder goed te belopen 
paden zie ik niet als een probleem, want dan ontdek je de mooiste plekjes.  
Voor dit jaar hebben een aantal leden van de Lopersgroep het initiatief weer opgepakt om in sep-
tember weer een dagtocht te gaan lopen van 10 uur en ik zal er persoonlijk voor zorgen dat deze dag 
weer over de mooiste paden richting een plaats loopt die zeker 50 km van Velden ligt. 
Dus wie zich geroepen voelt om mee te gaan, iedereen is welkom maar zorg er wel voor dat er ie-
mand is die je ophaalt als je voor 16.00 uur niet meer verder kunt. Het zelf bedacht reglement laat 
het niet toe om afvallers mee te sleuren tot 16.00 uur. Als afvaller verdien je geen bier, Haha. 
Dus zorg dat je goed voorbereid bent want na 16.00 uur wordt het pas echt gezellig. En hou de 
nieuwsbrieven bij om tijdig te weten welke datum in september vrij gehouden moet worden 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samen met mijn wandel-
maatje tijdens de intocht 
van de vierdaagse 2015 
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Avondvierdaagse in Velden 

door Mart Hovens 
 
Allereerst moet ik teruggaan in de tijd. De Avondvierdaagse is ontstaan uit het kindervakantiewerk 
In Velden. Toen mijn kinderen nog op de lagere school zaten, werden er in Velden in de grote vakan-
tie verschillende activiteiten georganiseerd. Dit omdat in die tijd op vakantie gaan nog een luxe was. 
De activiteiten waren o.a. hutten bouwen, een indianenkamp inrichten en een middag naar het 
openluchttheater gaan, waar toen nog water in stond. De bedoeling van het kindervakantiewerk was 
om kinderen die niet op vakantie konden gaan, toch wat mooie dagen te bezorgen. Maar de tijden 
veranderden. De economie groeide sterk en de mensen gingen steeds meer verdienen en zodoende 
was bijna iedereen in staat om op vakantie te gaan, waar ze eerst alleen maar van konden dromen. 
Ook de interesse van de vrijwilligers nam steeds verder af. Op een gegeven moment zijn de activitei-
ten gestopt. 
 
Als organisatie leed het Kindervakantiewerk een tijdlang een slapend bestaan. In 2010 kwam de 
vraag van mensen uit het dorp of in Velden een wandelevenement georganiseerd zou kunnen wor-
den en of het Kindervakantiewerk dit op zich wilde nemen. Het bestuur heeft dat opgepakt en er 
werd een avondvierdaagse georganiseerd. Iedereen kon hieraan deelnemen. In 2012 heb ik als vrij-
williger meegewerkt in de organisatie en in 2013 kwam ik in het bestuur. Sinds 2015 ben ik secretaris.  
 
Dit jaar hebben we de Avondvierdaagse al voor de 7de keer gehouden. Helaas waren we door on-
weer genoodzaakt om de eerste wandeldag af te gelasten. Voor het overige kunnen wij terugzien op 
geslaagde wandeldagen. Prachtig weer, mooie routes, gedeeltelijk door bossen en over onverharde 
paden.  

 

 
 
De wandelaars hadden de mogelijkheid om te kiezen uit 5, 7 1/2, 10 en 15 km per dag. Er hebben 
ongeveer 360 personen deelgenomen waarvan de jongste 3 jaar was en de oudste 89 jaar. 
Samen hebben ze 2413 km gelopen. Om alles in goede banen te leiden, konden we beschikken over 
40 vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou de Avondvierdaagse niet mogelijk zijn. Wij zijn dan ook erg blij 
dat zoveel mensen zich als vrijwilliger willen inzetten. Er werden 22 kilo appels uitgedeeld en 2000 
flesjes water. Verder werden de deelnemers onderweg nog getrakteerd op diverse soorten snoep 
 
Rest mij nog wat te vertellen over het bestuur. Het bestuur bestaat uit 7 personen waaronder Marjo-
lein Crommentuijn en ondergetekende, beiden lid van de Lopersgroep ALV. Wandelen en hardlopen 
liggen in elkaars verlengde, zullen we maar zeggen. 
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De Maasmarathon:  Visé-Maastricht-Visé 

door Jan Hermkes 
 
de meest bucolische….le plus bucolique 
 
Het leek een mooi plan: op 10 april 2016 in Rotterdam de marathon eindelijk eens onder de 3:30 uur 
te lopen. Inmiddels had ik diverse keren de Kustmarathon gelopen, maar een wegmarathon zou veel 
sneller kunnen. Maar afgelopen winter blesseerde ik vakkundig mijn linkerknie en was bijna 2 maan-
den uitgeschakeld. Op de valreep wist ik net genoeg te trainen voor de Venloop en met 1:35 uur een 
redelijk resultaat te behalen. Mijn blessure was min of meer over. Wat te doen? Ik wilde graag op 01-
10 mijn 10e marathon lopen in Zeeland. Maar ik had er pas 8 gelopen dus moest ik er nog één in het 
voorjaar. Voor de marathon van Düsseldorf op 24 april was na de Venloop te weinig voorbereidings-
tijd. Voor de Maasmarathon op 8 mei 2016 van Visé-Maastricht-Visé had ik nog net 7 weken. Henk 
ten Have wist raad en maakte voor mij een mooi trainingsschema waarin dat precies moest lukken… 
Maar dat viel tegen! Ik had duidelijk aan conditie ingeboet en mijn knie werkte nog niet echt mee. Ik 
kon het beoogde marathon tempo (=5:00 min. per km) maar moeilijk volgen. Ik vertelde Henk dat 
het zou kunnen zijn dat ik zondagochtend alsnog zou besluiten niet te starten. Ik besloot erin te be-
rusten en dronk zaterdagavond op het terras in de stad een lekker flesje rosé. 
 
Zondagmorgen 8 mei 2016 5:30 uur. Opstaan of blijven liggen? Nah…..dat doe je niet. Opstaan dus. Ik 
ontbijt met wit brood, jam en stroop en 2 koppen zwarte koffie. Het belooft een warme dag te wor-
den dus heb ik de dagen ervoor al wat liters water gedronken. Visé is maar een uur rijden en ik ben 
ruim op tijd voor de start om 9:05 uur. In het Ecole moyenne de l’état Garçons haal ik mijn start-
nummer op: 541, 5+4= 9 +1=10. Toeval bestaat niet dus dat moet goedkomen.  
Vlak voor de start loop ik in. Ik neem een paar lichte hellingen en ik merk dat het niet verkeerd voelt! 
Geen pijntjes, de tred is licht en schoenen en kleding zitten goed. Ik draag mijn dunste singlet en 
hardloopshort. Mijn knalrode Adidas Tempo 8-schoenen heb ik bij de Venloop al uitgeprobeerd. De 
antipronatievorm kan ik goed gebruiken op de Belgische kasseien. In het startvak zoek ik de pacer 
van 3:30. Een pezige man met een strakke blik nog kleiner dan ik. Ik merk een nieuwe trend bij de 
marathons: in plaats van gekleurde ballonnen draagt hij in een soort rugzak met daarop een kleine 
beachvlag gemonteerd waarop “3:30” staat gedrukt. Mijn respect groeit. Dan worden we om 9:05 
uur vanaf de Rue Albert Premier weggeschoten. Er is veel publiek en heel Visé joelt, applaudisseert 
en trommelt. Het is druk in de slipstream van de pacer. Ik neem wat afstand om geen risico te lopen 
op de kasseien in de eerste kilometer die door het stadscentrum voert. Dan mogen we via Avenue du 
Pont la Meusse over en ontstaat er wat meer ruimte. De pacer doet goed zijn werk. Ik klok constant 
5:00 elke kilometer. Knap om zo precies hetzelfde tempo te lopen. 
 
We lopen op de westoever van de Maas in het stadsdeel Lixhe. Het parcours stuurt ons eerst naar 
het zuiden, maar na 6 km gaat het definitief pal langs de Maas naar het noorden naar Maastricht. Het 
is warm, kurkdroog en de zon brandt nu al. Hoewel de kademuurtjes laag zijn ga ik er vlak naast lo-
pen om nog een beetje schaduw op mijn benen te krijgen. Ik loop iets voor de pacer en zijn achter-
volgers uit. Dat is iets comfortabeler. Ik kan mooi van mij af kijken. Het uitzicht is prachtig! De oevers 
en weiden kleuren wit en lichtroze van de bloesem en de hemel is lichtblauw. Bucolisch….. 
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Ik versnel na 15 km tot 4:55 min/km en passeer de plaats Ternaaien. Wellicht ben ik wat overmoedig, 
maar het voelt prima en wie niet waagt die niet wint. Over de Nederlandse grens bij de Enci-fabriek 
passeer ik een haperende hardloper met een mooie outfit in de kleuren wit en rood. “Polska” lees ik. 
Na 20 km kilometer is dat veel te vroeg om in de problemen te raken, herinner ik mij van 2 jaar gele-
den… 
 
Van km 20 tot 26 voert de Maasmarathon door Maastricht. Lopen door Maastricht is prachtig. Er zijn 
veel mensen op de been, maar kijken helaas nauwelijks om naar de marathonnies. En dan te beden-
ken dat Maastrichtenaar en looplegende Jo Schoonbroodt een van de deelnemers (en met 2:59 uur 
latere categoriewinnaar) is. Even hoop ik nog of iemand voor mij op de Servaasbrug staat om mij aan 
te moedigen. Helaas, dan maar weer verder. Vanaf km 26 gaat het nu terug naar het zuiden naar 
Visé. Ik heb bij elke 5 km post goed gedronken en mijn hoofd en lijf gekoeld met water. Energie vul ik 
aan met gelletjes. Toch val ik langzaam in snelheid terug. De pacer van 3:30 komt weer bij. Hij heeft 
nog maar een stuk of 3 volgers. “Allez manne….” Ik sluit weer aan. Het vaste ritme doet me goed en 
ik kan bijblijven. We hebben wind tegen, maar door pal achter de beachvlag van de pacer te lopen 
loop ik uit de wind. Wat een bikkel die pacer! Maar bij de verzorgingspost op 30 km moet ik dringend 
afkoelen. Twee bekertjes water gebruik ik om uitgebreid te douchen met water uit de drinkbak. Het 
doet me goed maar ik kan de pacer die 10 seconden voor me zit niet meer bijhalen. Hij kijkt nog een 
keer om, maar bij km 35 km ben ik hem definitief kwijt.  
 
Nog 7 km. Het wordt topzwaar. Het is heet. Ik voel de zon door mijn kleren heen. Opgedroogd zweet 
bijt in mijn ogen. Mijn benen doen pijn. Kleine krampscheuten schieten door mijn kuiten. Mijn knie 
beweegt nog dus daar denk ik verder maar niet over na. Schrale troost is dat ik niet de enige ben. 
Rondom mij heen wordt afgezien. Er wordt gezucht en gevloekt. Een dame in het turquoise die ik al 
een paar km voor me in het vizier heb, staat in Eijsden langs de kant stil. “Kom op, haak aan” probeer 
ik. Dat doet ze. Saskia is haar naam. Ze is teleurgesteld. Vorig jaar een pr op de Maasmarathon met 
3:28, dit jaar supergetraind en nu dit. “Het is gewoon te warm” hou ik haar voor, eerder tegen mezelf 
dan tegen haar. Ik probeer een tempo van 5:30 min/km vol te houden maar de laatste 2 km heb ik 

niks meer te willen. De temperatuur geeft langs de weg 27 
graden aan. Het tempo zakt nog verder, maar de finish is 
gelukkig in zicht. Saskia gaat me nog voorbij. Chapeau! Km 
41. Vanaf nu nog maar “3 rondjes op de baan”. En dan 
eindelijk als ik de lange, lange Rue St. Hadelin helemaal 
ben afgelopen mag ik finishen op de Place Reine Astrid. Ik 
probeer nog een soort glimlach op mijn gezicht te toveren 
en steek 9 vingers omhoog. Ik voltooi mijn negende mara-
thon in een tijd van 3 uur, 38 minuten en 38 seconden, 29 
seconden boven mijn pr. Op dat moment ben ik nog niet 
zo heel erg blij. Maar na het broodje kaas, stuk vlaai en 
een Belgisch biertje op de binnenplaats van de Ecole 
moyen l’etat Garçons begint het besef van weer een vol-
tooide marathon te komen. Blessure overwonnen, slechts 
7 weken training, 27 graden…..niet slecht voor een occa-
sie. 
Op naar de 10e op 01-10 op de dag van nog een ander X-
jarig jubileum….. 
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VenloStormt, het derde jaar op rij 
door Dennis Creemers 
 

 
 
De eerste editie was voor mij geen moeilijke keuze, ik dacht er al langer over na om een keer een 
obstacle run te gaan proberen. En ineens kwam er eentje naar Venlo! Er werd geschreven dat als je 
moeite had de halve marathon uit te lopen, je beter voor 10 km kon kiezen dan voor de 20. Geen 
risico dus en ingeschreven voor de 10 km.  Na deze binnen het uur gefinisht te hebben en met veel 
plezier en nog een brok energie over wist ik het... Dit is leuk!!! Volgende keer MEER!  
  

 
 
Het tweede jaar dus 20 km, 
iets zwaardere obstakels 
maar weer 2.35 uur lang 
plezier. Wat nieuwe hinder-
nissen en uitdagingen en 
weer super omstandigheden 
wat betreft het weer en 
publiek. Ook hier weer de 
gedachte: volgend jaar ben 
ik weer van de partij.  
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Na een vroege inschrijving voor de editie van dit jaar kon ik samen met Bas Basten (eerste keer een 
obstacle run) in het tweede startvak om 13:05 plaatsnemen. We hebben bewust hiervoor gekozen 
om in ieder geval tijdens de eerste ronde weinig opstoppingen bij de obstakels te krijgen. Lekker 
knallen dus. En zo ging het ook. Ik kon een groot deel van 
de eerste ronde zelfs Bas voorblijven... Rennend natuur-
lijk niet, maar over de hindernissen schiet ik heen en kon 
ik tijd winnen. Op de lange loopstukken die VenloStormt 
wel heeft, kwam Bas me dan toch voorbij. Ik kon hem in 
het zicht houden en aansluiten bij hindernissen.... Totdat 
hij vóór een grote groep van 50-60 personen aan het 
begin van de tweede ronde uitkwam en ik er net achter. 
Dat kost tijd. Wachten bij hindernissen totdat je een keer 
aan de beurt was om ze te nemen... Grrrr... Uiteindelijk 
zijn het steeds maar een paar minuten, maar als je lekker 
gaat dan voelt het als een eeuwigheid. Dit gaf wel de 
ruimte om wat meer van de omgeving te genieten, het 
publiek, de sfeer en het weer was wederom geweldig. 
Nadat we de Maasboulevard uit waren kon het tempo 
weer erop. Lekker gaan! Bas was inmiddels uit mijn zicht 
verdwenen, maar daar lette ik al niet meer zo op. Ver-
moeidheid begon te komen. Misschien toch wat te wei-
nig kilometers met de Lopersgroep gemaakt? Dan maar 
op karakter. Die laatste kilometers sloeg de vermoeidheid in mijn benen toe. De natte schoenen ge-
vuld met modder voelden ineens wél zwaar. Een stukje nog. Even onder de pantservoertuigen door 
tijgeren, richting kazerne, de brug over, zwemmen door de Maas en finishen. Doorzetten!  
  
Uiteindelijk is Bas 16e geworden op 2.51 uur en ik 26e, 8 minuten later.  
  
Dit jaar wéér wat nieuwe hindernissen en het parcours was ook iets langer dan voorgaande jaren. 
22,6 km. ZWAAR...! En eerlijk is eerlijk, mijn voorbereiding had beter kunnen zijn. Maar wanneer kan 
ik me weer gaan inschrijven voor mijn 4e deelname?  
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Personalia 
Aangemeld als lid:  
Daniela Schmitz (38) uit Venlo 
Richard van Eck (48) uit Velden 

Afgemeld als lid: 
Anne van Bruggen uit Velden 
Marjon Luijpers 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 De Hamert Arcen 
Zondag 7 februari Bosrand Arcen 
Zondag 13 maart  Jaomerdal Venlo 
Zondag 10 april Grote Heide Venlo 
Zondag 8 mei Reindersmeer Well 
Zondag 5 juni Molendijk Velden 
Zondag  3 juli De Hamert Arcen 
Zondag 8 augustus (zomervakantie) Bosrand Arcen 
Zondag 11 september Jaomerdal Venlo 
Zondag 9 oktober Grote Heide Venlo 
Zondag 6 november Reindersmeer Well 
Zondag 11 december Molendijk Velden 

http://www.lopersgroep-alv.nl/locatie-en-tijden
http://www.lopersgroep-alv.nl/jaarplan
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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-
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 8 juli 2016 
door Jo van Keeken 
 
Stadsparken van Venlo 
Ik zou een rondje van twee uur door de Stadsparken van Venlo willen lopen met start en finish bij de 
Genuujerie. Ik wil verder niet te veel details geven, laten we de wandelaars maar verrassen met wat 
Venlo te bieden heeft op parkgebied. 
 
Wanneer: 8 juli 2016 
Hoe laat: 9:30 uur 
Start en finish: de Genuujerie 
Koffiedrinken: 11:30 uur in de Genuujerie 
 

 
 
 



17 
 

 

Coopertest en barbecue 24 juni 2016 
 

 
 

 
 
Op vrijdag 24 juni jl. vond op de baan in de Boekend de Coopertest plaats. De Coopertest is welis-
waar een momentopname, maar het is toch een goede graadmeter van je conditie die je met training 
en een gezonde leefwijze hebt opgebouwd. Zie voor de uitslagen het overzicht onder ‘Wedstrijduit-
slagen’. In het najaar is er weer een Coopertest. 
 
Daarna was er een lekkere barbecue. 
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Om naar uit te zien: Molendijkcross 16 juli a.s. 
 
Alweer voor de vierde keer wordt op 16 juli a.s. de revival van de Molendijkcross gehouden. Deze 
legendarische cross was vroeger dé wedstrijd van de Lopersgroep ALV, maar werd min of meer ver-
drongen door de CONTOUR Run op Velden. Bij het 25-jarig jubileum in 2012 is de Molendijkcross 
nieuw leven ingeblazen als een avondwedstrijd met aansluitend een gezellige avond met een hapje 
en een drankje en stemmige zomeravondmuziek.    
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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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Rechtop lopen is efficiënt hardlopen 

door Marc Gerlings uit ProRun 3 juni 2016 
 
 

 
 
Een perfecte houding scheidt de loper van de betere loper. Maar hoe kom je toch aan die mooie 
houding die je tot winnaar maakt? 5 tips voor dat fraaie hardlooplichaam. 
 
Rechtop hardlopen, zo moet het. Dat vindt je in alle handboeken over hardlopen. Maar eenvoudig is 
het niet. Zeker als je net uit je werk komt en je hebt de hele dag druk achter je computer gewerkt. 
Wedden dat je dan eigenlijk te veel gebogen hebt gezeten. Dat moet eruit, terug naar de kaarsrechte 
mens, de ideale houding voor de loper. 
 
1) Touwtje aan je hoofd 
Je moet voor deze tip een vleugje verbeelding inzetten en dan werkt het perfect. Je staat aan het 
begin van je warming-up. Ga rechtop staan. Zo, dat voelt al beter. Dan kun je vaak nog wat rechter 
staan dan je dacht. Denk in dat er een klein touwtje aan de bovenkant, de top van je hoofd vastzit. 
Heel zachtjes trekt een imaginair iemand aan dat touwtje. Wedden dat je dan nog een halve tot een 
hele centimeter rechter gaat lopen. 
 
2) Armen uitstrekken 
Strek de armen goed uit. Wijs daarbij met je vingertoppen actief naar boven. Doe dat een keer of 3. 
Doe het nog 2 keer en bij iedere keer kijk je ook omhoog tussen je handen door naar boven.  
 
3) Knie omhoog 
Wat zie je bij de beste lopers? Een looppas met hoge knieën. Overdrijf dit in je warming-up. Loop in 
wandelsnelheid een 50-tal passen waarbij je knie tot op 90 graden komt. Dit hoogte bereik je nooit in 
een looptraining. Het helpt je herinneren dat je met meer kniehef tot een betere looppas komt.  
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4) Armen recht bewegen 
Het ziet er zo lekker losjes uit. De snelle loper waarbij de armen links en rechts meeswingen om het 
lichaam. Al die krachten moet je ook weer corrigeren in het lichaam tijdens het lopen. Daarom kun je 
beter de armen laten meebewegen in de looprichting en dat is recht vooruit.  
 
Het vergt een omslag die je echt een aantal keren bewust moet trainen. Daarna wordt de houding 
van de armen en de beweging vooruit een tweede natuur. Soms moet je het nog corrigeren als je erg 
vermoeid raakt. 
 
5) Gebruik volledige longinhoud 
Over ademhalen denken we niet veel na. Voel tijdens het lopen wel regelmatig of je de volledige 
longinhoud gebruikt. Wie gebogen loopt zal meer de bovenkant van de longen gebruiken. Wie recht-
op loopt kan dieper ademhalen. Loop rechtop en laat bewust af en toe de lucht tot onderin komen. 
Het lijkt net alsof je met die lucht je buik aanraakt. De diepe ademhaling wordt een prima meting of 
je mooi rechtop loopt. 
 

Succes met je houding. 
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Wedstrijduitslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aasmarathon 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maasmarathon: Visé-Maastricht-Visé 5 mei 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 42,200 3:38:37 11,582 

Marikenloop Nijmegen, 22 mei 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Mariëlle van Giesen 10,000 0:55:09 10,879 
Gertie de Klomp 10,000 0:55:38 10,785 
Jacqueline Verhaegh 10,000 0:56:07 10,692 
Marloes Pelzer 10,000 0:56:44 10,576 
Imke Geuke 10,000 0:57:48 10,381 

Venlo Stormt, Venlo 29 mei 2016  
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Christel v.d. Venne 6,700 1:12:31 5,544 
Daniela Schmitz 6,700 1:17:39 5,177 
Claudia Clabbers-Bors 6,700 1:19:56 5,029 
Roy in 't Zandt 11,400 1:37:45 6,997 
Sandra Luijpers 11,400 1:38:09 6,969 
Ed Crommentuyn 11,400 1:55:48 5,907 
Wendy Janssen 11,400 2:00:31 5,676 
Geertruida Kamminga 11,400 2:09:05 5,299 
Bob Hazenbosch 22,600 2:33:34 8,830 
Bas Basten 22,600 2:51:05 7,926 
Dennis Creemers 22,600 2:59:58 7,535 

Kragten Avondloop, Herten 4 juni 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 10,000 0:41:52 14,331 

Trailrun Leudal 5 juni 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Wendy Duys 12,000 1:13:19 9,820 
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 Coopertest Lopersgroep ALV, de Boekend  24 juni 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 
Karel Gerrits 2,975 0:12:00 14,875 
Martijn Faassen 2,975 0:12:00 14,875 
Charles Roosen 2,766 0:12:00 13,830 
Irus Rondeel 2,575 0:12:00 12,875 
Richard van Eck 2,570 0:12:00 12,850 
Christel van de Venne 2,537 0:12:00 12,685 
Ed Crommentuyn 2,482 0:12:00 12,410 
Wendy Duys 2,400 0:12:00 12,000 
Astrid Willemsen 2,175 0:12:00 10,875 
Daniela Schmitz 2,082 0:12:00 10,410 
Louis ter Beek 2,050 0:12:00 10,250 
Ria Fitten 2,038 0:12:00 10,190 
Dorothé Engels DNF   
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

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 04-09 
 
 

Tilburg 10 miles 
16,1 km 
 

Tilburg 
 
 

www.tilburgtenmiles.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 
 
 

Zondag 02-10 
 
 

Océ-loop 
5 en 10 km 
 

Venlo 
 
 

www.oce-loop.nl 
 
 

Zondag 09-10 
 
 

Halve en hele marathon 
21,1 en 42,2 km 
 

Eindhoven 
 
 

www.marathoneindhoven.nl 
 
 

Zondag 23-10 
 
 

Bridge to Bridge Run 
5,1 en 10,2 km 
 

Venlo-Blerick 
 
 

www.orionvenlo.nl 
 
 

Zondag 06-11 
 
 

Scopias Klein Zwitserlandcross 
4 en 8,4 km 
 

Tegelen 
 
 

www.scopias.nl 
 
 

 
 
  
 


