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Gelopen…… op een te gekke plek 
 
De redactie deed een oproep aan de leden van de Lopersgroep om een foto op te sturen van een 
plek waar ze in de vakantie gelopen (rennen of wandelen) hadden en er een korte uitleg bij te geven.  
 

Mont Gargan 
door Ad Burgmans 
 

De Mont Gargan is een piek van 737 
meter gelegen in het Centraal Massief 
ten westen van het Plateau Milleva-
ches (duizend bronnen). We verbleven 
op een natuurcamping nabij het dorpje 
Sussac. Ooit had het 3000 inwoners. 
Nu zijn er nog iets meer dan 300. Te-
genwoordig krijgen jongeren hoger 
onderwijs en vertrekken daarom uit 
het dorp om er nooit meer terug te 
keren. Met Hans de campingbaas heb 
ik twee wandelingen gemaakt, een van 
10 en een van 14 km. Geen gewone 
kilometers, maar zeer heuvelachtig en 
ruige ondergrond. De langste wande-
ling ging naar de top van de Mont Gar-
gan, het hoogste punt van de Haute 
Vienne. De laatste klim naar boven liep 
over een trap met ongelijke leggers. Zie 
afbeelding. Boven staat een ruïne van 
een kapel uit 1870. Ooit hoorde dit bij 
een nonnenklooster, maar van het 
klooster is niets meer terug te vinden.  
Een te gekke plek. 
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Trail des Fantomes 
door Ad Burgmans 
 
Jan Hermkes en Henk ten Have namen op zondag 14 augustus deel aan de Trail des Fantomes in La 
Roche in de Belgische Ardennen.  Afstand 19 km over een heuvelachtig parcours door bossen en over 
rotsen. Beiden werden 7e in hun categorie, Jan bij de mannen 50+ en Henk bij de mannen 60+. Een 
knappe prestatie als je bedenkt dat er in totaal 370 deelnemers waren. 
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Bolzano en San Pietro in Cariano 
door Carla Arts 
 
De beklimming van de Seiser Alm bij Bolzano in 
Zuid-Tirol was een van de bergwandelingen die we 
dit jaar op vakantie gemaakt hebben. Van onge-
veer 1800 meter hoogte klommen we tot om en 
nabij de 2350 meter.  
Na een autoritje over steile weggetjes begonnen 
we met onze echte activiteit. De route voerde ons 
langs goed begaanbare wandelpaden in het begin. 
Langzaam maar zeker veranderden de paadjes in 
smallere voetpaadjes die ook meer stegen dan het 
begin van de wandeling. Door sappig groene 
bergweiden met Milka-koeien met bellen, langs 
berghutjes met de plaatselijke kaartclub in leder-
hosen, om uiteindelijk uit te komen bij de Stoan-
erne Mandln. Dit zijn meer dan honderd verza-
melde steenmannetjes op een vlakte die uitkijkt 
op de ruige Dolomieten. Zeker de moeite waard (tip: zoek de mythen en sagen over deze plek eens 
op)!  
Daarnaast heb ik nog een kort maar krachtige hardloopsessie door de wijnvelden bij Verona in de 
buurt. In het dorpje San Pietro in Cariano in de Valpolicella-streek. Terwijl ik door de wijnvelden liep, 
zag ik allerlei diertjes wegschieten tussen de ranken. Ook leuk en heel warm; het wijntje ’s avonds 
smaakte dan ook erg goed!  
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Personalia 
Aangemeld als lid:  
Job Ewals (41) uit Lomm 
Guido Janssen (44) uit Velden 

Afgemeld als lid: 
Judith Clabbers uit Lomm 
 

 
 

Trainingen…….locatie, tijden en programma 
 
Binnenkort begint weer het winterseizoen.  
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/locatie-en-tijden
http://www.lopersgroep-alv.nl/jaarplan
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De overige drie zondagochtendtrainingen per maand 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 Ravenvennen) geldt dat we een kortere route nemen die voornamelijk door de bossen zal lopen. 
Door gebruik 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 ni-
veau kan lopen en er meermaals contact is. We hopen hiermee wat afwisseling te bieden. Verande-
ring van spijs doet immers eten! 
 
 

Wandeling vrijdag 9 september 2016 
door Jo van Keeken 
 
Kasteelpark Ter Horst 
We lopen dan ca. 8 km. in en rond het Kasteelpark Ter Horst (de voormalige Kasteelse Bossen) bij 
Horst-Noord. Kasteel Huys Ter Horst ligt in een prachtig parkachtig landschap. Dit natuurgebied 
stond vroeger bekend als 'de Moelbaerenbos'. Later werd dit 'de Kasteelse Bossen' genoemd en 
sinds 2009 draagt het de naam 'Kasteelpark Ter Horst'. 

Het gebied heeft een recreatieve functie voor de gemeente Horst aan de Maas. In het gebied liggen 
namelijk verschillende sportvelden, een visvijver, een ruime dierenwijde en een groot hotel. Daar-
naast is het een prachtig natuurgebied waar men heerlijk kan wandelen of hardlopen. Er zijn dan ook 
diverse wandelroutes in dit gebied. Ook het IVN Maasdorpen organiseert regelmatig wandelingen 
door Kasteelpark Ter Horst. Nabij de kasteelruïne Huys ter Horst bevindt zich 'Het Zoemhukske', een 
praktijkcentrum voor de bijenteelt in de regio Horst aan de Maas en eigendom van de Imkervereni-
ging Horst en omstreken. 

Wanneer: 9 september 2016 
Hoe laat: 9:30 uur 
Start en finish: bij het Parkhotel 
Koffiedrinken: 11:30 uur in het Parkhotel 
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Om naar uit te zien: Staffellauf Weeze 
door Marilon Faassen 
 
 
Voor de vakantie hebben jullie een al een bericht gehad over de Staffellauf in Weeze. Inmiddels heb-
ben we al een aantal aanmeldingen binnen maar we willen graag met meerdere teams afreizen naar 
Weeze dus geef je nog snel op! 
 
Deze loop vindt plaats op :    zaterdag 24 september 2016; start 14:30 uur in Weeze (Dld) 
 
Dit is een gezellige estafetteloop waarbij je loopt in een team van 5 lopers (gemengd-, mannen- of 
damesteam). Je loopt elk 5 km en geeft ‘het stokje’ door aan de volgende van jouw groep. De wed-
strijd is zeer laagdrempelig; zowel beginnende als gevorderde lopers kunnen meedoen. Het parcours 
gaat over een leuk route waar naast een stukje asfalt ook mooie zandpaadjes in verwerkt zijn.  
In het verleden zijn wij altijd met grote aantallen aanwezig geweest bij onze Duitse buren. Het zou 
mooi zijn om deze traditie weer op te pakken en met een groot aantal teams deel te nemen. 
Verder heerst er een typisch Duitse sfeer van “Gemütlichkeit” en kun je natuurlijk na afloop onder 
het genot van een potje (Duits) bier en “Kuchen” of “Wurst” lekker na kletsen. 
 
Meld je aan! Dat mag alleen, maar dat mag ook als team. Ik maak de groepsindeling en schrijf de 
groepen in. Hoe gemakkelijk kan het zijn? 
Bij de indeling hou ik rekening met jullie wensen en leeftijd en snelheid. 
Graag zou ik zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 10 september je aanmelding willen ontvangen. Zo-
dra ik weet wie er mee doet, breng ik je op de hoogte van de groepsindeling; de kosten ( +/-  9 euro) 
en de vertrektijd/-plaats! 
 
Ik ontvang graag de volgende gegevens van jullie: 

- Naam 
- Geboortedatum 
- Alleen inschrijven of als team inschrijven(dan van iedereen de gegevens vermelden) 
- Geschatte eindtijd op 5 km 

 
Dus ik zou zeggen…………..wacht niet te lang en stuur me een mailtje!  
Mail naar: martijn.faassen@home.nl 
 
 

 
groepsfoto 2013 



8 
 

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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Wat is de beste ondergrond: asfalt, bos of gras?  

Uit Nieuwsbrief ProRun 17 augustus 2016 – door Miriam van Reijen 

 

 
 
Waar snelle wegwedstrijden bijna zonder uitzondering gelopen worden op vlak, bochtenvrij asfalt 
gaat een lekkere cross juist over heuvelachtig, modderig en afwisselend terrein. In je trainingen voor 
deze wedstrijden kun je ervoor kiezen zo specifiek mogelijk te trainen. Dus asfalt voor een wegwed-
strijd en de weiden in voor het crossseizoen. Maar wat is eigenlijk het trainingseffect van verschillen-
de ondergronden? En is het beter altijd onverhard te lopen? Of juist verhard? Prorun zocht het uit. 
 
Deel 1: De ideale balans tussen stijve spieren en een harde ondergrond 
Deel 2: Minder blessures met de juiste ondergrond? 
Deel 3: Asfalt of gras bepalend voor je rode bloedcellen 
  
Actie = Reactie 
De derde wet van Newton geeft mooi weer wat er gebeurt tijdens hardlopen. Actie = reactie. Als een 
voorwerp A (jij als hardloper) een kracht uitoefent op een voorwerp B (de ondergrond) ontstaat er 
een net zo grote maar tegengestelde kracht. Met andere woorden; door je landing oefen je kracht uit 
op de ondergrond en de ondergrond reageert met een net zo grote kracht. Hoeveel van deze kracht 
(of impact) geabsorbeerd wordt door de ondergrond is afhankelijk van het soort terrein. Een harde 
(asfalt)weg zal minder kracht absorberen dan een zandweg. Hierdoor kun je sneller lopen op een 
harde ondergrond. Maar krijgt je lichaam ook een hardere ‘klap’ terug. Op een zachte ondergrond 
moet je daarentegen wel harder aan het werk om vooruit te komen. Je spieren moeten goed afzet-
ten om jezelf omhoog en vooruit te duwen. Bij een harde afgrond maak je meer gebruik van je eigen, 
terugstuiterende kracht. 
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37000 klappen 
Tijdens een marathon van 3.5 uur komen je voeten ongeveer 37000 keer in aanraking met de grond, 
zo’n 180 keer per minuut. Elke keer dat je landt spannen je spieren zich aan om de terugkerende 
kracht op te vangen en te zorgen dat je vooruit komt. De ondergrond is sterk bepalend voor welke 
spieren, hoe actief moeten zijn tijdens deze inspanning. Je spieren, pezen en banden hebben een 
bepaalde elasticiteit. Bij de landing worden dezen weefsels uitgerekt om vervolgens bij de afzet te 
verkorten en je als het ware weg te schieten. Hoe hard je weg wordt geschoten is mede afhankelijk 
van de stijfheid van de ondergrond. 
 
Stijf asfalt, meegaand gras 
Asfalt is bij uitstek stijf en weinig meegaand. Beton is zelfs nog een stukje stijver en harder. Gras, 
zachte paden of zand aan de andere hand zijn juist heel erg meegaand. Hierdoor is de tijd waarin je 
voet contact heeft met de ondergrond op zachter terrein tot wel drie keer langer dan op een hard 
terrein. Met als gevolg een stuk trager hardlooptempo. Behalve de ondergrond is ook de mate van de 
stijfheid van je pezen, banden en gewrichten bepalend voor je tempo. Zijn je weefsels té stijf dan 
kunnen ze weinig worden uitgerekt bij de landing en geven ook weinig mogelijkheid tot het spring-
veereffect. Zijn ze te slap (als gekookte spaghetti) dan veren ze te veel in en zijn niet in staat krachtig 
terug te kaatsen. Het is pas optimaal als de ondergrond en de stijfheid van je lichaamsweefsels bij 
elkaar passen. 
 
De ideale baan bestaat 
In 1977 werd bij de Universiteit van Harvard een 400 meter baan ontwikkeld en aangelegd door twee 
professoren. Het doel was een baan te ontwikkelen die zowel snel als veilig zou zijn. Verschillende 
testondergronden werden uitgeprobeerd. In vergelijking met een harden houten baan, zorgde een 
zachte foambaan voor een twee keer zo lange voetcontacttijd. En dus langzamere looptijden. De 
contacttijd was het kortste als de baan twee tot vier keer zo hard was als de stijfheid van de benen. 
Bij hardere banen nam de contacttijd niet verder af en zelfs wat toe. De uiteindelijke ‘ideale baan’ is 
gemaakt van hout met de juiste mate van stijfheid. Een vervolgonderzoek liet zien dat lopers 2 tot 3 
procent sneller waren op de Harvard baan dan op een andere universiteitsbaan. Ook bezoekende 
hardlopers noteerden 2 tot 3% snellere tijden. De baan ligt er nog steeds. Of de lopers er nog steeds 
voordeel hebben is te bezien. Het materiaal ‘werkt’ waardoor de oorspronkelijke stijfheid afgenomen 
is. 
 
Cross-country versus baanatletiek 
Bij een wedstrijd over zacht, meegaand terrein heb je liever wat stijvere spieren, pezen en gewrich-
ten. Bij te soepele weefsels zak je nog verder in de toch al zachte ondergrond. Ben je een baanatleet 
die vooral op harde ondergrond loopt, dan is iets minder stijfheid gewenst. Tenminste gewenst voor 
een goede prestatie. Maar hoe zit het met blessurepreventie?  
Minder blessures met de juiste ondergrond? 
In het voorgaande werd duidelijk dat de juiste spierstijfheid en de juiste hardheid van de ondergrond 
bepalend zijn voor je prestatie en loopsnelheid. Maar wat is de invloed van de ondergrond op blessu-
res? Kun je blessures voorkomen door te kiezen voor de juiste trainingsondergrond? 
Zoals je kon lezen leidt je landing op de grond tot een soortgelijke kracht op je lichaam. Onderzoek 
heeft laten zien dat in vergelijking met gras, de hoogste piekkrachten ontstaan op asfalt. De piek-
krachten op asfalt zijn zo’n 13% hoger dan tijdens het lopen op gras. Bovendien wordt de kracht tij-
dens lopen op gras verdeeld over een groter oppervlak en is de voetcontacttijd tijdens het lopen op 
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asfalt aanzienlijk korter. Bij de landing op asfalt krijgt je voet op een kleiner gedeelte en gedurende 
een korte tijd een hogere belasting te verduren. Voordeel van de hardheid van asfalt is dat je als het 
ware omhoog én vooruit gestuiterd wordt. Dit komt ten goede aan je loopsnelheid. Maar is ook be-
lastend voor je lichaam. Wordt er bij zacht terrein slechts twee keer je lichaamsgewicht terugge-
kaatst bij de landing, bij harde ondergrond is dit tot wel vijf keer je lichaamsgewicht. De hogere verti-
cale ‘stuiterkracht’ wordt geassocieerd met een groter risico op een stressfractuur aan het kuitbeen. 
Loop je meer dan 64 kilometer per week dan is dit risico verder verhoogd. De constante herhaling 
van de krachten op je kuitbeen maken je gevoeliger voor een fractuur. 
 
Groucho running 
Een manier om de impact van een hard terrein te verminderen is door je knie tijdens het lopen ver-
der te buigen (tijdens de landing). Dit zogenaamde Groucho Running wordt gekenmerkt door een 
hardloopstijl waarbij de hoek tussen de knie en de heup afneemt tot 50 a 60 graden (in tegenstelling 
tot wat we natuurlijk gewend zijn te doen, zo’n 70 graden). Je kunt je dit voorstellen door te letten 
op je dijen. Die zijn bij 50 a 60 graden meer horizontaal. Deze manier van hardlopen vermindert de 
stijfheid van de benen met zo’n 20 procent en zorgt voor een langere contacttijd. Met als gevolg 80 
procent minder schokbelasting voor het lichaam. En dus minder kans op blessures. Maar wel ten 
koste van je snelheid. Deze manier van hardlopen kost zo’n 50 procent meer energie dan tijdens ‘ge-
woon’ hardlopen. 
 
Blessures op gras? 
Door bovenstaande zou je kunnen concluderen dat een harde ondergrond meer risico geeft op bles-
sures. Toch is dit niet helemaal juist. Gras heeft namelijk het nadeel dat het moeilijk is hobbels, ste-
nen en gaten te zien. Hierdoor heb je een grotere kans op verstuikte enkels. Ook onverwachte 
boomwortels zijn verraderlijk. Door deze obstakels moeten je voeten, knieën, heupen en enkels zich 
constant aanpassen. Niet iedere loper heeft de vaardigheid om dit moeiteloos te doen. Een onder-
zoek een aantal jaar geleden uitgevoerd liet zien dat er juist meer blessures voorkwamen bij lopers 
die vaak op zachtere ondergrond trainden. Verstuikingen, verrekkingen en zelfs ontstekingen aan 
pezen en gewrichten kwamen vaker voor bij deze lopers. 
 
Keuze voor asfalt of gras beïnvloedt je bloedcellen 
Het is duidelijk dat verschillende ondergronden, verschillende blessurerisico’s met zich meebrengen. 
De ondergrond kan echter ook invloed hebben op hemolyse, de afbraak van rode bloedcellen in je 
lichaam. Rode bloedcellen zijn essentieel voor de zuurstofvoorziening naar je spieren. En dus voor je 
prestatie. 
Recent werd onderzocht wat de invloed van gras en asfalt is op de mate van hemolyse bij getrainde 
lopers. Hemolyse ontstaat wanneer rode bloedcellen beschadigd raken. Hierdoor gaan ze lekken en 
komt het hemoglobine uit de bloedcellen in het bloed terecht. Hemoglobine is nodig voor het zuur-
stoftransport in het lichaam. Zonder voldoende hemoglobine krijgen je spieren niet de energie die ze 
nodig hebben voor het leveren van een goede prestatie. 
 
Meer afbraak bij gras? 
Onderzoek heeft laten zien dat hardlopen kan leiden tot een vorm van hemolyse. De afbraak van 
rode bloedcellen tijdens het hardlopen wordt vooral geweten aan de impact van de landing. De cel-
len in je voeten zouden door de kracht van de landing kapotgaan en lekken. Gedurende twee weken 
werden 20 atleten verdeeld over twee groepen. Tien van hen liepen twee weken op asfalt, de tien 
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anderen op gras. Na twee weken was er een opvallend resultaat. Tegengesteld aan wat de onderzoe-
kers hadden verwacht was er bij de grasgroep sprake van meer hemolyse dan bij de asfaltgroep. 
 
Hemolyse 
Bij beiden onderzoeksgroepen was er sprake van een vorm van hemolyse als gevolg van de hardloop-
training. Dat er bij het zachtere gras sprake was van méér afbraak wijst erop dat niet alleen de im-
pact van de landing invloed heeft op de afbraak van de rode bloedcellen. Verder onderzoek naar de 
ondergrond gaf de onderzoekers meer inzicht. De grasondergrond bleek niet zo vlak als de onder-
zoekers in eerste instantie dachten. Door steentjes, gaten en hobbels wisselden de verdeling van de 
krachten op de voeten continu. De plaats van de impact van de landing wisselde zo tussen voor- ach-
ter en midvoet. Door deze veranderende drukpunten beschadigen de bloedcellen op verschillende 
plaatsen onder de voet. Niet de hardheid maar de gelijkheid van het terrein lijkt dus bepalend voor 
de hemolyse. 
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Wedstrijduitslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aasmarathon 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Knooppunt Baarlo Loop, 2 juli 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Bas Basten 5,000 0:18:29 16,231 
Bas Basten 10,000 0:53:04 11,307 

Trail des Fantomes, La Roche België 14 augustus 2016 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 19,000 2:21:12 8,074 
Henk ten Have 19,000 2:42:19 7,023 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

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 16-10 
 
 

Devils Trail Drunense Duinen 
11, 22 en 33 km 
 

Drunen 
 
 

www.devilstrail.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 
 
 

Zondag 06-11 
 
 

ENCI Bergloop 
korte cross 4,5 km, lange cross 8,7 km 
 

Maastricht 
 
 

www.encibergloop.nl 
 
 

Zaterdag 17-11 
 
 

Zevenheuvelennacht 
7 km 
 

Nijmegen 
 
 

www.zevenheuvelenloop.nl 
 
 

Zondag 18-11 
 

Zevenheuvelenloop 
15 km 

Nijmegen 
 

www.zevenheuvelenloop.nl 
 

 


