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5x5 Staffellauf in Weeze 
Door Nico Valckx 

 

Nadat ik even geïnformeerd had of deze Staffellauf wat was en alleen maar positieve dingen erover 

gehoord had heb ik me aangemeld om mee te doen. We gingen met twee teams erheen. En wel 

‘Plank Gaas’ en ‘Gaef um Gaas’. Ik werd onderdeel van de leuke formatie Plank Gaas. In totaal waren 

er 155 teams aanwezig. Deze teams kwamen aus der Niederlande und aus Deutschland. 

Na een tochtje site-seeing door Weeze kwamen we (lees: Marielle, Fred en ik) toch nog “net op tijd” 

aan op het leuke sportpark van Weeze. De stalmeester terplekke verwelkomde onze “Holländische 

Freunde” zoals een Duitster dat alleen maar kan.. De geur van de Bratwurst en het uitzicht op de 

bierwagens maakte het alleen nog maar leuker en gezelliger.  

De spanning steeg naar mate de start lonkte voor de eerste lopers. Met geweldige muziek op de ach-

tergrond, of was het toch de voorgrond…  werden we opgezweept. AC/DC en Status Quo galmden 

over het sportpark.  

 

   
 

Na onze traditionele groepsfoto van de Lopersgroep ALV begonnen de eersten zich warm te lopen… 

“Warmlopen?” zou je denken. Ja, dit was toch nodig ondanks dat het rond de 25 graden was und die 

Sonne op het bolletje brandde. De lokale matadors waren ook aanwezig: Heinrich aus Weeze, Ste-

phan aus Straelen, Maximilian aus Kleve und noch viele mehr… De oudste deelnemer was Horst aus 

Twisteden met 80 jaar. De start was aanstaande en de eerste lopers stonden gereed.  

Je kon al meteen zien dat er bij waren die voor een Olympische limiet gingen om in Tokio van de par-

tij te zijn op de 5 km…Maar helaas kan ik jullie nu al zeggen dat deze missie voor iedereen mislukt is.  
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Terwijl de eerste lopers onderweg waren, gingen de tweede lopers zich warmlopen op het sportveld. 

Ik was ook aan de beurt om de 5 km te gaan hardlopen. De spanning steeg toen ik zag dat Martijn al 

het stadion in kwam om zijn laatste paar honderd meter over de sintelbaan af te leggen. Hij rende 

een knappe tijd van net onder de 20 minuten. 

Bam… ik was weg, en later bleek dat ik te snel weg was, want gaandeweg het parcours kwam ik de 

man met de hamer tegen… Het geeft ook zoveel energie als je wordt aangemoedigd door bijna ie-

dereen langs de lijn. Dan ga je een tandje harder rennen terwijl je dat beter kunt bewaren tot op het 

laatst. Maar goed. Ik heb herrlich genossen von der Umgebung in Weeze. Das frisch gemähten Grass 

riech herrlich und langs der Ruhr war es herrlich laufen. Ich hörte schon die Zuschauer auf die Tribu-

ne und ging schneller laufen. Toen ik het “stadion” in liep bekame ich Gänsehaut. Das war een 

schönes Gefühl. Met een tijd van net onder de 26 minuten was ik redelijk tevreden.  

Charles nam mijn stokje over en hij snelde naar een tijd van net onder de 24 minuten. De omstandig-

heden waren toch zwaarder dan dat iedereen dacht. Die Sonne schien und der Wind blies hart.  

 

   
 

Marielle was als vierde loopster aan de beurt en finishte met een mooie tijd. Als laatste loper war der 

Richard. Er lief auch eine schöne Zeit. 

Terwijl Richard aan het lopen was kon ik de geur van de Bratwursten niet weerstaan en ging er toch 

maar een nuttigen… Es war herrlich..:) 

 

   
  

Uiteindelijk werden we met ons team Plank Gaas 26ste en het andere team werd 36ste. Toch netjes als 

je bedenkt dat er 155 staffels meededen. Maar als je zo staat te kijken zie je ook hoeveel verschillen-

de mensen er hardlopen. Van jong tot oud. Van gezet tot atletisch.  

De nummers 1 van het toernooi liepen alle 5 als ik het goed herinner unter die 16 Minuten. Dat is 

uiteindelijk een kleine 3 minuten langzamer als das Weltrekord von Bekele aus Äthiopien. (12’36) 
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Nadat alle lopers van Lopergroep ALV gefinisht waren gingen we richting die BRATWURSTEN!! Sie 

riechten herrlich und waren auch herrlich!! Sommigen pakten nog ein Weizner vom Fass. En om half 

6 was het Feierabend voor ons. We gingen richting Hause. Wir können auf einen schönen Tag 

zurückblicken. 

 

Ik hoop dat naar aanleiding van dit verhaaltje ik sommige lopers een beetje enthousiast heb kunnen 

maken om zich op te geven voor de keileuke en gezellige Staffellauf Weeze, zodat we volgende jaar 

minstens een dubbel aantal teams hebben. Dit zou wel leuk zijn!! Ich bin nächstes Jahr wieder da!! 

  

Ich grüsse euch und bis nächstes Mal.  
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Het wel en wee van de Kustmarathon 
 

Ladiesrun Zeeland 2016  
door Ellen Gijsen 

 

De beschrijving van de kustmarathon kan in 1 woord: “fantastisch”! Maar dat is natuurlijk wel heel 

gemakkelijk. 

Een groepje enthousiaste dames waarvan de meesten vorig jaar ook mee zijn geweest wilden de 

uitdaging aangaan om in Zoutelande 5 of 10 km te gaan rennen. Over het strand, door de duinen, 

wind mee en wind tegen. Al snel bleek dat de heren deze editie niet zouden meelopen, waardoor het 

weekend werd omgedoopt tot “sportief damesweekend”.   

 

Vrijdag 30 september 2016, om 10.00 uur verzamelden we bij BMV in Velden waar we werden uitge-

zwaaid door Jack en Antoinette van den Hombergh.   

Eenmaal in Zoutelande aangekomen werd al snel een terrasje uitgezocht om heerlijk te lunchen. 

Natuurlijk een goed vullende en gezonde lunch, want de beentjes zullen ’s avonds toch moeten 

draaien. Heerlijk in het zonnetje, lekker genieten van de zee, wind, strand en ambiance van dit su-

pergezellige evenement.   

 

De nodige voorbereidingen werden getroffen, de hardloopschoenen  aan en dan is het zover. Het 

startschot voor de 5 km……..de 10 km start 10 minuten later.   

Allemaal moe maar voldaan en met super tijden komen we over de finish, missie volbracht.  

Om dit fantastische resultaat te vieren wordt er ’s avonds heerlijk getafeld bij de Italiaan en daar-

na…… even de voetjes van de vloer in de feesttent waarbij we letterlijk de tent uit geveegd werden 

(die gezellige Limburgers toch ). Kortom, een “fantastische” dag!  

 

 

 

 

Op zaterdag waren de marathonlopers aan de beurt, veel wind maar gelukkig droog en toch wel zon.  

Wat een bikkels zijn het toch, 42,2 km over strand, duinen en trappen. Chapeau voor iedereen die 

gelopen heeft en de eindstreep heeft gehaald!  

 

Als het aan mij ligt zijn we er volgend jaar weer bij! Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe doelen!  
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Hardlopen versus wandelen…..in Zeeland 

door Climmy Lommen  

 

Ook dit jaar weer terug naar de kust voor het gezellige weekend van de Kustmarathon. Er werd mij 

gevraagd of ik daar iets over wilde schrijven voor de nieuwsbrief. Eens moet de eerste keer, dus 

vooruit dan maar. Hetzelfde als het wandelen van de kustmarathon, dat was ook de eerste keer en 

ook van ‘vooruit dan maar, ik doe wel mee’. Nou dat heb ik geweten ;) 

 

In eerste instantie ging ik mee naar Zeeland om Maris aan te moedigen bij de marathon. Maar omdat 

we er dan toch zouden zijn, ook de 10 km van ladysrun mee te pikken. Het startnummer had ik van 

Ans gekregen (nogmaals bedankt Ans).Samen met de het gezellige groepje dames van ALV was het 

weer een sfeervolle en mooie run. 

 

   
 

Zondags mocht ik mee doen met de wandelmarathon…dat was toch wel een beetje spannend. 

Vooral omdat ik daar niet voor getraind had, en 42 km is dan een flink stuk. Maar ook een leuke 

uitdaging… om het mooie stukje Zeeland dit jaar niet rennend maar wandelend te beleven. Vol 

goede moed gestart samen met Maris en Ria en de duizenden andere wandelaars. Het was een heel 

avontuur: gezellig kletsen, zonneschijn, regen, harde wind, lekkere hapjes, mooi strand, mul zand, 

flinke blaren, door het slechte weer helaas minder sfeer en publiek, en van een aardig tempo naar 

schuifelend over de finish. 

 

En als je mij nu vraagt wat het zwaarste en wat het mooiste is… de marathon (van vorig jaar), 

ladysrun of wandelmarathon…. Allemaal op hun eigen manier een hele belevenis en pittig! 

De marathon… het volhouden, dat je langzaam het gevoel krijgt dat je lichaam niet meer helemaal 

meewerkt, maar toch doorzetten en genieten.  

Ladysrun… met piepende adem doorbikkelen… duurt niet lang maar wel erg intensief ... en genieten 

van het  mooie uitzicht op het strand.  

Tja, en dan de wandelmarathon…een prachtige route… eerst heerlijk doorstappen...daarna steeds 

stijver worden...pijn aan de voeten door de flinke blaren…flauwtjes gaan voelen…maar niet opgeven. 

Want het kan toch niet zo zijn dat al die wandelaars het wel redden en ik niet. Na de finish voelde ik 

me beroerder dan na de marathon van vorig jaar. Ik miste het euforisch gevoel, omdat het niet iets 

was waar ik naar toe had geleefd samen met een groep en niet voor had getraind.  

Dus ook dat speelt zeker mee, het samen trainen, de voorpret en dan uiteindelijk met een positief 

gevoel er voor gaan op de D-dag. Maar zeker ook het weer en de sfeer en het publiek is bepalend. 
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Kustmarathon Zeeland: Lopen (en veel wandelen…) met astma 

door Henk ten Have 

 

Wat bezielt mij toch om voor de 9e achtereenvolgende keer aan de kustmarathon deel te nemen en 

dat met fysieke ongemakken? Het antwoord is eenvoudig: Liefde voor de loopsport en daar (nog) 

geen afscheid van willen nemen. 

 

Ongeveer 2,5 jaar geleden werd het lopen erg moeilijk en was ik na 20 minuten rustig lopen uitgeput. 

Ik dacht nog dat het een of ander virus was dat wel over zou gaan. Niet dus. Na een half jaar naar de 

longarts, foto’s gemaakt, testen etc. Ik had een vorm van astma, met name bij inspanningen. Er wa-

ren ook wat longblaasjes als gevolg van een longontsteking kapot gegaan. Vanaf die tijd neem ik ‘s-

morgens en ’s-avonds een pufje en na de trainingen een extra. 

In groepsverband trainen is voor mij lastig en ik kan beter op mijn tempo en ademhaling letten als ik 

alleen loop. Bovendien moet ik (sorry lezer) ook nog geregeld wat slijm kwijt… 

Ondanks deze ongemakken lukte het toch om mijn jaarlijkse piekwedstrijden te lopen in voor mij 

acceptabele tijden, Venloop binnen 2 uur en kustmarathon 2014/2015 binnen 5 uur. Mijn trouwste 

supporter Elly had me wel een opdracht meegegeven: “Als je niet meer binnen de 5 uur finisht bij de 

kustmarathon moet het afgelopen zijn”  

 

De voorbereidingen verliepen ook al niet optimaal. Een maand voor de marathon ook nog eens knie-

klachten die gelukkig na een week  rust weg waren. En dan komt na een zware trainingsperiode (fy-

siek maar zeker ook mentaal) de 9e kustmarathon eraan.   
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Het begon leuk met het supporteren van de vele ALV dames aan de Ladiesrun op vrijdag. Dan sta je 

om 12.00 uur met o.a. Jan Hermkes en Maris Jacobs, die beiden ook alweer voor de 7e achtereenvol-

gende keer aan de kustmarathon deelnemen) in Burgh Haamstede aan de start. Je weet dat het 

loodzwaar wordt met ook nog eens hoog water waardoor je 8 km door de losse zand moet ploete-

ren. 

Na 4 km extra pufje innemen en wat wandelen. Het 

voelt niet zo goed….. Op de Oosterscheldekering 

gaat het weer wat beter maar daarna weer pufje. 

Bij 20 km even uitrusten en in gesprek met Elly zei 

ik: “Ik vind het niet leuk meer”. Toch het strand op 

en wat was het zwaar! Doorkomst halverwege 2.17 

uur en dat viel nog wel mee.  

Bij het verlaten van het strand stonden Ton en Trix 

van Buren mij hartstochtelijk aan te moedigen. Wij 

hadden het nog even over het moment dat Ton 

noodgedwongen op dit punt bij zijn laatste kustmarathon moest uitstappen en in stilte overwoog ik 

dat ook nu. 

Strand verlaten, pauze, schoenen uit en heel veel zand eruit kieperen, pufje en daar ging ik weer. 

De grote klap kwam na het strand omdat de knieën protesteerden. Wat moet je nu doen, 30 km erop 

zitten, uitstappen of door ploeteren en die 9e medaille ophalen? 

Ik koos voor het laatste, omdat uitstappen het definitieve einde van de kustmarathonperiode bete-

kende. Met heel veel afzien in het zicht van de finish het laatste stukje strand op. Wat was het hart-

verwarmend dat de ladies van ALV mij aanmoedigde bij de trap naar het strand met spandoek en al! 

En dan te bedenken dat zij heel erg lang op mij hebben gewacht. Super leuk!!! 

 

Vanaf dat moment liep Maris, die wederom een ijzersterke kustmarathon liep, met mij naar de finish. 

Dit was dan toch weer volop genieten. 

Iedere keer verheugde ik me op de doedelzak spelers 200m voor de finish en deze muzikanten spelen 

echt niet perfect, maar deze keer klonk het geweldig. 

 

Na de finish geef ik Lein Lievense, de organisator van de kustmara-

thon, de hand en wil mijn medaille in ontvangst nemen. De jonge-

dame stelde me echter teleur, want de medailles waren op. 

Mijn antwoord: “als ik dit had geweten, had ik een half uur sneller 

gelopen”.  

De medaille ontving ik per post een week later en hangt nog altijd 

naast de andere 8 medailles in de kamer.  

 

Op deze manier zal ik niet meer deelnemen maar mocht het in 

2017 toch nog beter gaan…… 

(denk nu aan Marco Borsato’s lied: de meeste dromen zijn bedrog) 

Weet je wat: ik trek de loopschoenen aan en ga een rondje lopen 

van 7 km: “De Liefde voor het lopen”. 
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De halve van Eindhoven 

door Frank van de Vorstenbosch  

 

Zondag 9 oktober was het eindelijk zover! 

Vol goede moed vertrokken Luc Pelzer en ik met de trein naar Eindhoven om onze eeuwige 

roem te pakken in de halve marathon. Nadat op elk station onderweg steeds meer mara-

thonlopers zich om ons heen bevonden begon het toch wel langzaam te kriebelen! Wed-

strijdspanning! 

 

Aangekomen in het beursgebouw probeerde ik Martijn en de andere marathonlopers te vin-

den tussen duizenden drukke andere lopers maar dit bleek al gauw onbegonnen werk! Ons 

doel was om gezamenlijk een warming up te starten maar dat mocht niet baten, zij stonden 

al bijna abfahrtbereit in het startvak. 

 

Het viel meteen op dat de gezellige sfeer van de Venloop, enthousiaste mensen en opzwe-

pende muziek, niet aanwezig waren. Wat mogen wij dan trots zijn op onze eigen Venloop!! 

Eindelijk viel het startschot en kon ik aan mijn 2e halve marathon beginnen. Na 21 km en 

een klein beetje lang alle bananen, sinaasappels, powerdrankjes en gels te hebben veror-

berd, en bij elke kilometeraanduiding onderweg alle Pina Colada's te hebben vervloekt welke 

ik op mijn vakantie met Marij in Malta de week voorafgaand heb genuttigd, kwam er via de 

Alpe D'huzes van Eindhoven, het Stratumseind, een einde  aan een toch wel voor mijzelf 

zware  halve marathon!  

Moe maar voldaan finishte ik in 2 uur en 3 minuten, maar net achter topper Luc Pelzer, die 

met 2 uur en 1 minuut een hele goede prestatie heeft neergezet. 

 

Daarna was  er nog de 10 kilometer, waar Marij van de Voort met een uitstekende tijd van 

58 min. en 58 seconden een prima tijd en ook een nieuw p.r. realiseerde! 

 

 
 

Met een voldaan gevoel hebben wij daarna nog even genoten van de Brabantse gezelligheid 

en het Eindhovense Stimmungskanone op Stratumseind, alleen zijn "zak eens lekker door " 

liet ik maar aan mij voorbij gaan! 

 

Via de Döner Company en de N.S.  vonden wij weer onze weg naar Venlo alwaar wij konden 

terugkijken op een sportieve en zeer geslaagde dag met een mooie medaille als bekroning!! 
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De Devils Trail in de Drunense Duinen 

Door Wendy Duys 

 
Het begon met een berichtje wat voorbij kwam op Facebook; Maarten gaat naar Devil’s trail Drunen-

se duinen. Uit nieuwsgierigheid klik ik op de link. Dat ziet er erg tof uit, zou dat ook wat voor mij kun-

nen zijn? Voor welke afstand zal ik gaan, de 11,11, de 22,22 of de 33,33? Doe eens gek…. doe de 

33,33…. 

 

Zondag 16 oktober. Na vele weken trainen was het dan zo ver, daar stond ik dan tussen de rest te 

wachten op de start van de ‘helse trail’, zoals hij in het echt heet. We gaan bijna van start, Runnin’ 

with the devil van Van Halen klinkt door de speakers. Er wordt afgeteld en we kunnen beginnen. Een 

groot gedeelte sprint op volle vaart weg, ik niet. 

Ik weet wat mijn snelheid moet zijn om hem uit te kunnen rennen, ren lekker mijn eigen tempo. Na 

een kilometer of acht kom ik de eerste ‘loper’ al tegen, die ziet er ‘helemaal kapot’ uit. Ik heb mijn 

horloge om, aan de hand van de verstreken tijd kan ik een inschatting maken hoeveel kilometers ik 

erop heb zitten. 

 

 
 

Voorgaande jaren was de route bijna alleen door het zand, dat is dit jaar anders. Daar waarschuwde 

de organisatie al voor bij de start, hij is zwaarder dan voorgaande jaren. Veel stukken door de bos-

sen, bijna aan een stuk door berg op, berg af, berg op, berg af enz. Dit wist ik niet, anders had ik ook 

meer heuveltrainingen gedaan. 

 

Stukken bos worden afgewisseld met open zandvlaktes van mulle zand. Ik blijf staan en kijk om me 

heen. Van de snelle renners is helemaal niets meer te zien en achter me zie ik in de verte de mensen 

die het ook rustiger aan pakken. Het heeft zich helemaal verdeeld over de vlaktes, en ik stond daar 

helemaal in mijn uppie. 

Ik haal mijn mobieltje uit m’n camelbag en maak een paar foto’s, de Drunense duinen zijn zo mooi! 

 

Ik begin vermoeid te raken, aan de tijd te zien zit ik rond de 25 kilometer. De volgende zandvlakte 

dient zich aan en er lijkt maar geen einde aan te komen. Boven op een zandberg staat een vrijwilli-

ger, de ingeschatte kilometers kloppen. 

Nu hoef ik er nog maar 8 te rennen en over 2 kilometer kom ik een drankenpost tegen. 
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Bij de drankenpost krijg ik te horen dat ik de ‘hekkensluiter’ ben. De mensen die nog achter me zaten 

zijn uitgestapt of door de organisatie eruit zijn gehaald omdat ze niet meer rende maar aan het wan-

delen waren. Hmmm, dat betekent dat ik bij deze spontaan laatste ben geworden…. 

Ik ren weer verder, als alles goed is ben ik net voor de 4 uur binnen. 

 

Het laatste gedeelte heb ik een mountainbiker van de 

organisatie bij me, dat is de twijfelachtige eer als je 

laatste bent. Hij kijkt op zijn kilometerteller “nog onge-

veer 2 kilometer en je bent bij de finish”. 

Wat ben ik blij om dat nieuws, mijn benen zijn bijna 

leeg. En dan zien we verderop een deelneemster staan, 

echt blij kijkt ze niet. Iemand heeft de bordjes van de 

bomen weggehaald en op de grond gegooid. De moun-

tainbiker weet de route ook niet precies en gedurende 

zo’n 15 minuten rennen we verschillende paadjes op en 

neer, misschien deze of hier links….. 

Dan komen we weer op hetzelfde punt uit waar het 

‘gezeik’ begon. 

 

Er komen twee vrijwilligers voorbij die denken wel dat 

ze de route weten. We rennen weer verder, het bos uit, 

zandpaadjes volgend die om weilanden heen gaan. Dan 

komt de mountainbiker erachter dat we die rechte weg 

‘daar’ hadden moeten hebben, dan waren we zo naar 

de finish gerend. 

Hij verontschuldigt zich een beetje omdat hij de route 

niet kent. Ik zeg dat ik kwaad ben op de mensen die niet 

met hun tengels van de wegwijsbordjes af kunnen  

blijven, niet op de organisatie. Eindelijk zitten we op de juiste weg en ren ik uiteindelijk na 4uur en 26 

minuten over de finish. 

 

Deze wedstrijd zal me bij blijven als die waar de finish over 2 kilometers was maar om daar te komen 

heb ik er wel 5 moeten rennen.  

 

 



12 
 

 

Personalia 

Aangemeld als lid:  

Wouter Klomp (19) uit Nederweert 

Marissa Verhaegh (27) uit Velden 

Marloes Beerkens (34) uit Velden 

 

Afgemeld als lid: 

Imke Geuke uit Arcen 

Claudia van Vulpen-Lenssen uit Velden 

Ruud Peeters uit Velden 

 

 

Trainingen…….locatie, tijden en programma 
 

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 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 11 november 2016 
door Huib Noten 

 

We zoeken het ook deze keer dicht bij huis. 

We starten om 9.30 uur bij “de Genuujerie” en wandelen via de Veegtes kriskras door het “Zwart 

Water”.  Via de Krosselt en “ de Weert” komen we weer terug bij ut Kapelke.  

 

Zorg voor goede wandelschoenen,  want het parcours kan op sommige plaatsen glad en drassig zijn   

(als het weer tegen zit). 

Natuurlijk eindigen we deze wandeling met een bakkie koffie en een ‘koekie’. 

 

We zien elkaar,  

Ton en Huib 
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Van de bestuurstafel 
 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

nu de vakanties er nagenoeg allemaal opzitten voor iedereen en de herfst in volle omvang zijn intre-

de heeft gedaan, realiseren we ons dat het einde van 2016 al weer met rasse schreden nadert. 

Het is nog te vroeg om het jaar volledig te beschouwen maar deels wil ik daar wel alvast een voor-

schot op nemen. 

 

Het sportjaar 2016 is in ieder geval een jaar zonder onze eigen vertrouwde evenementen Molendijk-

cross en CONTOUR Run op Velden, dat geeft bij mij toch een beetje een “leeg gevoel”. 

 

Daar waar de Molendijkcross niet door kon gaan vanwege  de speling der natuur, is het verhaal 

rondom de CONTOUR Run op Velden net iets anders. Het is onze eigen keuze geweest om de volgen-

de CROV te plannen op zaterdag 20 mei 2017 en de editie 2016 te laten vervallen. 

En binnen de commissie CROV is inmiddels duidelijk dat het een verstandige keuze is geweest om het 

niet allebei te doen, het nieuwe concept neerzetten heeft toch behoorlijk impact. 

Binnenkort zal de commissie naar buiten treden met de eerste informatie over de CONTOUR Run op 

Velden 2017, wij hopen dat jullie het enthousiasme van de commissie mee gaan “delen en uitdra-

gen” om er gezamenlijk een succesvol evenement van te maken !! 

 

Samen met de Molendijkcross-commissie zullen we vooruit kijken naar de mogelijkheden voor een 

nieuwe editie in 2017, de nostalgie van dit unieke evenement willen wij natuurlijk niet verloren laten 

gaan !! 

 

Het bestuur gaat de mogelijkheden onderzoeken om in 2017 weer een reanimatiecursus te organise-

ren voor onze leden, zowel voor “beginners” als “gevorderden (herhaling)”. 

Wij verwachten hier eind 2016/begin 2017 concreet over te kunnen communiceren. 

 

Zondag 18 december 2016 zal ons traditionele oudejaarsontbijt weer plaatsvinden bij Jagersrust in 

Schandelo, medio november worden jullie middels een nieuwsflits nader geïnformeerd. Reserveer 

deze activiteit alvast in jullie agenda en geef je snel op na ontvangst van de nieuwsflits. 

 

Nog veel loopplezier gewenst en zorg dat je goed voorbereid (kleding/verlichting) bent voor de trai-

ningen de komende maanden, blessurepreventie en veiligheid zijn erg belangrijk !! 

 

Namens het bestuur 

Jack van den Hombergh 
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Om naar uit te kijken:  

door Tom Gorissen 

 

Marathon van Rotterdam 

Zondag 9 april 2017 is het weer zo ver: De NN Marathon van Rotterdam!  

Net als afgelopen editie zullen ook in 2017 enkele lopers van de Lopersgroep hieraan mee doen. Van 

de dinsdagavondgroep zijn al enkele personen begonnen met de “mentale voorbereidingen”. Via een 

mobiele WhatsApp-klets&kwats-groep worden de eerste sportieve doelstellingen langzaamaan dui-

delijk. De bedoeling is, net als vorig jaar, minimaal één nacht van tevoren in de buurt van Rotterdam 

te verblijven. Hotel/Overnachting zal later bepaald worden. 

Heb je interesse om hieraan mee te doen, kijk dan op:  http://www.nnmarathonrotterdam.nl/home  

Lijkt het je hierna nog steeds wat, meld je dan bij Tom Gorissen. Contactgegevens staan in de leden-

lijst, achteraan in de Nieuwsbrief. 

 

 

Jungfrau marathon (CH) 

Op zaterdag 9 september 2017 zullen enkele lopers van ALV aan de start staan van de 25e editie van 

de Jungfrau marathon. Althans, dat is de bedoeling. We zijn afhankelijk van de drukte tijdens het 

moment van inschrijven. 

hoogtekaart marathonparcours Jungfrau 
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Deze marathon kent weinig tot geen vlakke kilometers. Sterker nog, 75% is bergop. Verder is er nog 

weinig te vertellen over deze activiteit, maar ook hier zal ALV dus proberen aanwezig te zijn!!! 

Kijk op: http://www.jungfrau-marathon.ch/en/ voor meer informatie. Heb je interesse: meld je dan 

bij je trainer. Die kan je vertellen wie dit uitstapje t.z.t. zal organiseren. 

 

Wafelloop 2016 

Tussen Kerst en Oud & Nieuw is, kunnen we inmiddels wel stellen, een nieuwe traditie ontstaan. De 

vrouw van onze secretaris, Antoinette, bakt de allerlekkerste wafels van héél Lomm. Dit is voor haar 

man Jack en medelopers DE uitgelezen kans om een rustig duurloopje op dinsdagavond richting het 

kleinste dorp van de verenging te ondernemen.  

Ter hoogte van de Hasselderheide zijn de geuren van het beslag al te ruiken. In de Voort aangekomen 

zweven we al op de aroma’s van vanille en roomboter richting het wafelijzer van Antoinette. Het lijkt 

wel of Antoinette er ieder jaar weer rekening mee houdt dat ze op haar bakavond wel eens bezoek 

kon krijgen van enkele uitgehongerde hardlopers. En ja hoor: De club is weer present. De wafels 

worden keurig getest en beoordeeld. Met wederom een Cum Laude beoordeling voor Antoinette, 

maken we ons weer gereed voor de terugreis. Tot slot nog een laatste pica met de winnares van de 

editie “heel Lomm bakt”, en de missie 

is weer geslaagd. Bijna… want wat nog 

rest is de terugweg. 

Een leuk initiatief wat hopelijk nog 

jaren door mag blijven gaan. Een mak-

kelijke manier om een gezellige maar 

ook in- en ontspannende invulling te 

geven aan een training. Stel het in je 

groep eens voor en je zult zien dat het 

een gezellige training zal worden dat 

o.a. de saamhorigheid zal versterken. 

Maar denk eraan…. Ga nou niet alle-

maal naar Antoinette. Dit adres is van 

ons ☺ 

De wafellopers! 

 

Oudejaarsontbijt 

Op zondagmorgen 18 december 2016 heeft de Lopersgroep ALV weer zijn traditioneel oudejaarsont-

bijt in Jagersrust. Na eerst een uurtje sporten (wandelen of rennen) kunnen we genieten van een 

stevig boergondisch ontbijt. Een gezellige afsluiting van een sportief jaar. Nader bericht volgt.  
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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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Geef niet op: 5 tips die je mentaal sterk maken 

uit: Nieuwsbrief ProRun 17 augustus 2016 - door Marc Gerlings 

 

 
 

"Ik geef niet op.” Er zit een addertje onder je loopschoen als je dit tegen jezelf zegt. Bij onderzoeken 

naar gedrag blijkt dat het woordje ‘niet’ door de gewone mens wordt overgeslagen. Wat wordt dan 

de boodschap in je hoofd? Juist, net wat je niet wil. Daarom 5 tips op mentaal vlak om je sterk te 

maken. 

 

De mentale kant van hardlopen is misschien wel de meest bepalende factor voor je trainingen en 

wedstrijden. Daar kan geen trainingsschema tegenop. De manier waarop jij tegen hardlopen aankijkt 

en er over praat beïnvloedt hoe je traint. In de literatuur van gedragswetenschappen is er een be-

kend maar altijd leuk voorbeeld: "Denk niet aan een roze olifant”. Wat gebeurt er, plop, daar zit die 

roze olifant in je gedachten. En je weet, je gaat handelen op basis van hoe je denkt. 

 
1. Niet doorstampen 

Talloze hardlopers draaien hun trainingsrondjes. Zonder een echt doel. De belangrijkste les van de 

roze olifant is dat je doelen positief moet samenstellen. Je loopt voor bijvoorbeeld een snelle tijd, of 

helemaal voor de lol. Of om de sleur van een saaie baan te doorbreken. Ondanks dat velen bijvoor-

beeld streven naar een snellere tijd heeft iedereen toch weer eigen doelen. Draai dan niet zomaar je 

rondjes maar hang er een positief doel aan vast. Dat is de motor waarop jij draait. 

 
2. Verbetering techniek op vaste punten 

Het is lastig om je aandacht vast te houden tijdens het hardlopen. Je traint vaak in een vast tempo. Je 

gedachten dwalen af en opeens na 10 kilometer ben je klaar met de training van die dag. Om je focus 
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makkelijk te verscherpen kun je bij vaste punten jezelf een opgave geven. Bijvoorbeeld na iedere 

kilometer doe je een skipping oefening. 

Je kunt ook een vast punt in het landschap opzoeken; een bepaalde boom, hek of gebouw. Daar ga je 

aan de slag met de extra opgave die je jezelf meegeeft. Vaste punten maken het mentaal vasthouden 

in wat je wil bereiken makkelijk.  

 
3. Altijd anders 

Altijd hetzelfde rondje maakt hardlopen saai. Je verliest alle stimulans. Je blijft al snel vastzitten op 

een bepaald niveau. Het hardlopen is natuurlijk goed voor je conditie maar veel hardlopers willen 

meer dan dat. Wil je het mentaal spannend houden en altijd de prikkel tot verbetering geven? Maak 

dan iedere training anders. 

Je kunt vaste punten aanhouden maar doe op die locaties altijd wat anders. Dat maakt je mentaal 

scherp. Je traint ook dat als je vermoeid raakt, je toch bij de les blijft. Dat kan heel handig zijn in wed-

strijden.  

Combineer bijvoorbeeld techniek, intervallen of core stability oefeningen in een training. Probeer 

iedere training wat nieuws uit. Je ziet op ProRun zoveel tips dat je altijd wel iets kunt veranderen in je 

training. Stel je open voor nieuwe trainingstechnieken. Hoe klein dan ook, blijf spelen.  

 
4.  Mensen zijn krachtbronnen 

Zo is het maar net. Je hebt intrinsieke motivatie maar heel veel van je focus en mentale ontwikkeling 

komt omdat je samenleeft. Dat zal je zeker merken als je bijvoorbeeld met een goede vriend of 

vriendin gaat trainen. Inschrijven bij een loopgroep doet ook wonderen. Doe mee aan een wedstrijd. 

Daar ontmoet je mensen en hoor je hoe andere omgaan met hardlopen. Dan merk je ook dat aan-

moedigingen door onbekenden je zelfs lekkerder laten hardlopen.  

 
5. Ontspanning net zo belangrijk als inspanning 

De ontspannen mens reageert veel makkelijker en sneller. Niet het luie-ik-hang-wel-op-de-bank. 

Iemand die goed is uitgerust, met een duidelijke focus en openstaat voor zijn omgeving. Er zijn ge-

noeg hardlopers die meegesleurd worden door het hardloopvirus en dan doorgaan met een heftig 

ambitievirus. Zij zijn vatbaar om op te branden. De lopers die mentale ontspanning en herstel opti-

maal combineren met training, komen het verst. Ontspanning kan ook een goed trainingsdoel zijn.  
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Wedstrijduitslagen 
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Jeanette Vlenterie 2e plaats V50 

Wendy Duys 3e plaats VSEN 

Christel van de Venne 3e plaats V40 

Ten Miles Tilburg, 04 september 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jussi van Keeken 16,100 1:43:47 9,308 

Halve Marathon Deurne, 11 september 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Henk ten Have 21,100 1:56:37 10,856 

Dam to Damloop Amsterdam-Zaandam, 18 september 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jussi van Keeken 16,100 1:40:34 9,606 

5x5 Staffellauf Weeze, 24 september 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Martijn Faassen 5,000 0:19:58 15,025 

Wil Engels 5,000 0:20:35 14,575 

Jack van den Hombergh 5,000 0:23:17 12,885 

Fred Janssen 5,000 0:23:34 12,730 

Charles Roosen 5,000 0:23:38 12,694 

Richard van Eck 5,000 0:25:03 11,976 

Nico Valckx 5,000 0:25:56 11,568 

Carla Arts 5,000 0:26:41 11,243 

Marielle van Keulen 5,000 0:27:40 10,843 

Louis ter Beek 5,000 0:31:54 9,404 

Kwaakerrun ‘t Ven Venlo, 25 september 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bart Gorissen 5,000 0:19:43 15,216 

Jan Hermkes 5,000 0:19:57 15,038 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:22:28 13,353 

Tom Gorissen 5,000 0:23:32 12,748 

Wendy Duys 5,000 0:23:35 12,721 

Christel van de Venne 5,000 0:23:56 12,535 

Irus Rondeel 5,000 0:25:02 11,984 

Wendy Janssen 5,000 0:25:15 11,881 

Ria Fitten 5,000 0:34:11 8,776 

Bas Basten 10,000 0:39:11 15,313 

Jan Hermkes 10,000 0:51:26 11,666 
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Jeanette Vlenterie 1e plaats 5 km V50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustmarathon Zeeland, Zoutelande 30 september 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Astrid Willemsen 5,000 0:36:15 8,276 

Climmy Lommen 10,000 0:52:44 11,378 

Christel van de Venne 10,000 0:54:32 11,002 

Carla Arts 10,000 0:58:36 10,239 

Ellen Gijsen 10,000 1:00:15 9,959 

Ria Fitten 10,000 1:10:35 8,501 

Kustmarathon Zeeland, Burg-Haamstede/Zoutelande  

01 oktober 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Maris Jacobs 42,200 3:28:17 12,157 

Jan Hermkes 42,200 4:04:07 10,372 

Henk ten Have 42,200 5:41:20 7,418 

OCÉloop, Venlo 02 oktober 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:22:12 13,514 

Gerard van Kruisbergen 5,000 0:24:23 12,303 

Irus Rondeel 5,000 0:24:29 12,253 

Clem Honig 5,000 0:25:02 11,984 

Marielle van Keulen 5,000 0:26:23 11,371 

Marij van de Voort 5,000 0:27:30 10,909 

Jacqueline Verhaegh 5,000 0:27:44 10,817 

Anita Albers 5,000 0:28:25 10,557 

Guido Albers 5,000 0:28:49 10,411 

Annemie Poels 5,000 0:29:14 10,262 

Louis ter Beek 5,000 0:30:39 9,788 

Marathon Eindhoven, 09 oktober 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Herman Peters 10,000 0:53:05 11,303 

Marij van de Voort 10,000 0:58:58 10,175 

Karel Gerrits 21,100 1:34:32 13,392 

Martijn Faassen 21,100 1:35:00 13,326 

Wil Engels 21,100 1:35:37 13,240 

Frank van Rengs 21,100 1:45:41 11,979 

Luc Pelzer 21,100 2:01:34 10,414 

Frank van de Vorstenbosch 21,100 2:03:36 10,243 
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Jeanette Vlenterie 1e plaats V50 5 km 

 
 

Devils Trail in de Drunense Duinen, 16 oktober 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Dennis Creemers 22,220 2:44:47 8,091 

Wendy Duys 33,330 4:25:50 7,523 

Bridge to Bridge, Blerick-Venlo 23 oktober 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bas Basten 5,000 0:17:57 16,713 

Bart Gorissen 5,000 0:19:42 15,228 

Martijn Faassen 5,000 0:19:49 15,139 

Arnold Driessen 5,000 0:19:56 15,050 

Jan Hermkes 5,000 0:20:10 14,876 

Tom Gorissen 5,000 0:22:00 13,636 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:22:07 13,564 

Frank van de Vorstenbosch 5,000 0:23:52 12,570 

Wil Voesten 5,000 0:24:59 12,008 

Marij van de Voort 5,000 0:27:56 10,740 

Heike Neuber 5,000 0:32:38 9,193 

Karel Gerrits 10,000 0:41:47 14,360 

Christel van de Venne 10,000 0:49:17 12,175 

Gerard van Kruisbergen 10,000 0:52:23 11,454 

Clem Honig 10,000 0:52:25 11,447 

Jos Verheijen 10,000 0:53:50 11,146 

Irus Rondeel 10,000 0:56:36 10,601 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

Zondag 06-11 

 

 

Maalbeekcross (Limbra) 

4,25 en 8,5 km 

 

Belfeld 

 

 

www.scopias.nl 

 

 

Zondag 06-11 

 

 

ENCI Bergloop 

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

 

Maastricht 

 

 

www.encibergloop.nl 

 

 

Zondag 13-11 

 

 

Molenvencross (Limbra) 

4,2 en 8,4 km 

 

Stiphout 

 

 

www.hac-helmond.nl 

 

 

Zaterdag 17-11 

 

 

Zevenheuvelennacht 

7 km 

 

Nijmegen 

 

 

www.zevenheuvelenloop.nl 

 

 

Zondag 18-11 

 

 

Zevenheuvelenloop 

15 km 

 

Nijmegen 

 

 

www.zevenheuvelenloop.nl 

 

 

Zondag 27-11 

 

 

Zandboscross (Limbra) 

4,95 en 9,8 km 

 

Deurne 

 

 

www.av-lgd.nl 

 

 

Zondag 18-12 

 

 

Neelder Veldloop (Limbria 

4,7 en 9,7 km 

 

Roermond 

 

 

www.neelderveldloop.nl 

 

 

Donderdag 26-12 

 

 

Interchalet Kasteelloop 

5 en 10 km 

 

Horst aan de Maas 

 

 

www.kasteelloop.info 
 
 

Woensdag 31-12 

 

 

Sylvesterlauf 

 

 

Pfalzdorf 

 

 

www.sylvesterlauf.de 

 

 

2017 2017 2017 2017 

Zondag 08-01 

 

 

Jaspercross (Limbra) 

korte en lange cross 

 

Asten 

 

 

www.jaspersport.nl 

 

 

Zondag 08-01 

 

 

Nieuwjaarsloop De Boekend 

5 en 10 km 

 

Blerick/de Boekend 

 

 

www.orionvenlo.nl 

 

 

Zondag 15-01 

 

 

De Heldense Bossencross (Limbra) 

4,65 en 9,32 km 

 

Helden 

 

 

www.atletiekhelden.nl 

 

 

Zondag 29-01 

 

 

Vlakwatercross (Limbra) 

4,02 en 8,04 km 

 

Venray 

 

 

www.atvvenray.nl 

 

 

 
  
 


