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Oudejaarsontbijt 18 december 2016 
door Ad Burgmans 

 

De Lopersgroep Arcen Lomm Velden heeft op een ‘sportieve’ wijze op 18 december het jaar 2016 

afgesloten. Na een duurloop of een wandeling in de Ravenvennen wachtte in Jagersrust een Bour-

gondisch ontbijt. Het was voor de vierde keer dat het zogenaamd ‘oudejaarsontbijt’ plaatsvond. Om-

dat ook familie welkom was, werd er niet alleen over trainingen en wedstrijden gepraat. Over lekker 

eten gesproken. Voortaan noemen we het………….’ons traditionele oudejaarsontbijt’. 

 

Een foto impressie……. 

(voor meer foto’s zie het fotoboek op de website) 
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Sportieve hoogtepunten 2016 
 
 

Ria Fitten (Smartrunner 2016) 

Toen ik benaderd werd om een stukje te schrijven dacht ik: zoveel heb ik niet gedaan. Maar als ik de 

activiteiten na ga, valt het toch wel mee voor iemand ver in vijftig.  

Mijn eerste halve marathon, met vooral de laatste 3 km heel zwaar door de krampen, maar toch 

uitgelopen!!(pr haha). Deze wil ik in 2017 verbeteren. Bij het schrijven van dit stukje ben ik net ge-

holpen aan de spataderen, wat hopelijk de kramp verminderd!  

 

De Kwaakerrun was deze keer heel zwaar… 2x speelden de hormoontjes flink op, samen met het 

zonnetje….is dat voor mij funest!! Dus even op een stoepje hersteld en toen weer verder. Als ik de 

uitslagen nakijk zie ik dat er maar acht dames meedoen boven de 50 en twee ouder als ik, geeft me 

dat toch een goed gevoel, ik doe het nog! Les voor mij, dextro en flesje drinken meenemen.  

De week erna is Zeeland, het is de 4e keer dat ik meedoe. Ik geniet zo van het uitzicht, ‘t zand en de 

zee. Dit jaar lukt het me om de 10 km zonder onderbreking (dankzij dextro 

en drinken) te finishen..pr! Samen met vijf andere dames een super gezel-

lig en sportief weekend gehad.  

 

Natuurlijk heb ik ook aan verschillende wandelevenementen meegedaan. 

O.a. de Vierdaagse in Nijmegen. Na de dood van Martien werd ik bena-

derd om voor ALS te wandelen, voor meer bekendheid en om geld in te 

zamelen. Daar hoefde ik niet over na te denken, ik ga toch wandelen en 

elke euro die gesponsord word is meegenomen! Mooi dat ook leden van 

de Lopersgroep gesponsord hebben, bedankt namens ALS!! Dit jaar had ik 

geen wandelmaatje door blessure, dus alleen met nog zo’n 45 duizend 

wandelaars. Door de gesprekken met andere wandelaars die ook voor ALS 

liepen, besef ik weer hoe dankbaar ik mag zijn dat ik deze dagen met ge-

mak 160 km uitloop.  

 

In augustus heb ik de Heuvel-

landvierdaagse gewandeld sa-

men met mijn buurmeisje en 

vier mannen hebben we geno-

ten van de prachtige natuur en 

ook de… after was heel gezellig!  

Als laatste de Kustwandelmara-

thon samen met Climmy en Maris, petje af voor allebei! Afwisselend weer 

en zwaarder door het mulle zand!! We zijn om half 9 na de eerste regen-

bui gestart, daarna nog veel wind, zon en regen gehad. Maar ook hier 

hebben we een mooie medaille in ontvangst mogen nemen.  

Natuurlijk was ik ook dit jaar weer iedere week op de tennisbaan en heb 

meegedaan aan de voor- en najaarscompetitie.  Geen kampioen maar 

veel plezier en gezellig na de wedstrijd!  

Ik hoop binnenkort weer mijn loopschoenen aan te kunnen trekken en wens jullie allemaal een spor-

tief en blessurevrij 2017 . 
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Kaj Gruintjes 

Sportief hoogtepunt van 2016 ….was de marathon van Kiev afgelopen oktober; mijn 5de alweer. 

‘Waarom Kiev?’ zal menigeen zich afvragen. Een goede vriend Bob woont daar met zijn gezin en toen 

in het voorjaar een datum werd geprikt om hen op te zoeken, viel het weekend samen met de dag 

van de Kievmarathon. Bob rent ook en het idee was geboren om samen te gaan bikkelen door de 

straten van deze voormalig Oost-Europese stad.  

Een goede voorbereiding is het halve werk, dus ben ik toch maar rond juli begonnen met trainen. 

Aangespoord door Jac, die positieve ervaring heeft met het ‘sportrusten’ en het bijbehorend 14 km 

schema, ben ik begonnen met een eigen versie hiervan. Voor mij was dat   4 x in de week rennen; 2 x 

14 km en 2 x 10 km in combinatie met de nodige tempowisselingen. In de praktijk kwam dat neer op 

maandag 10 km rustig aan; op dinsdag naar Lomm rennen voor de intervaltraining, donderdagavond 

met de groep mee en in het weekend een rondje voor mezelf via ozze Witteberg, om ook de nodige 

hoogtemeters te trainen voor het klimwerk in Kiev; 566 klimmeters. 

 

   

 

Al met al goed te doen…..nu nog even afwachten of het sportrusten ook echt werkt! 

 

De dag zelf; eerst maar even het weer checken… regen, wind en 6°C. Tja, het moet maar. 

7.00 uur op en een stevig ontbijt, tasje pakken met drogen kleren en rond 8 uur naar de start in het 

centrum. Het was een troosteloze aanblik van sporters in poncho’s en plastic zakken, die van ellende 

maar probeerden de moed erin te houden op de Russische muziek met af en toe een westers deun-

tje. We moesten er toch aan geloven dus warme kleren uit, tasje afgeven, nog snel een banaan en 

twee energierepen naar binnen en je overgeven aan de warming-up met de menigte; je had geen 

keuze met dit kl....  weer! 

Het startsein klonk om 9 uur en de menigte van 7000 lopers kwam in beweging. Van deze 7000 had-

den zich er 1600 opgegeven voor de marathon (600 zouden er daadwerkelijk finishen) en de rest 

stopte er na 10 of 21 km mee. De route bestond uit twee lussen van elk een halve marathon waarbij 

de meeste hoogtemeters in de tweede lus zaten. De eerste lus was enigszins saai met veel rechte 

stukken. In het tweede gedeelte zaten veel bochten en hoogteverschillen. Dit was vooral merkbaar 

door de waterstromen die in beekvorm van de straten boven ons omlaag kwamen en elke keer 

doorheen moest. Dit stuks was qua route wel aantrekkelijker aangezien het door het oude stadscen-

trum ging. De kinderkopjes en tramrails kregen we er gratis bij…..! 

Ook de tweede helft ging goed totdat ik de bekende man met de hamer tegenkwam na 35 km. De 

laatste klimmetjes waren zwaar en ook de temperatuur begon langzaam zijn tol te eisen. Je merkte 

dat naarmate de snelheid terugliep, het kacheltje er moeite mee had om de gewenste temperatuur 

vast te houden. In de laatste fase had ik nog een kleine hoop om onder de 4 uur te finishen, maar 

uiteindelijk was ik bijzonder tevreden met mijn eindtijd van 4.03.11 uur. Het sport gedeelte hebben 

we gehad, nu nog het rusten.  
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Na de finish merkte ik pas echt dat het lichaam sterk afgekoeld was; het fenomeen ‘klappertanden’ is 

nu ook bij mij bekend. Je kunt het ook niet stoppen, ook al wil je dit heel graag. Snel op zoek naar 

mijn tas en droge kleren aantrekken. De enige droge plek was de massagetent en dit kwam goed uit. 

Snel droge kleren aan, onder de warmen dekens en na een behandeling van twee masseurs stopte 

zelfs het klapperen. Ook Bob was ondertussen gefinisht in een prima tijd van 4.20 uur; een Top Pres-

tatie…..!  

 

   

Al met al een bijzondere ervaring om een marathon te rennen in een voormalige Oost Europese stad, 

maar ik heb ik mijn renmaatjes wel gemist. Na 4 gezamenlijke Zeeland ervaringen, voelt onze groep 

zo vertrouwd, dat je aan een half woord of een bepaalde blik voldoende hebt, om te weten wat de 

ander op dat moment voelt of denkt.  

Daarom hoop ik dat we in de toekomst nog een paar mooie marathons samen mogen lopen. Als ik 

goed luister hoor in de verte een Milka-koe ons pad kruisen….! 

Ik wens iedereen een mooi en gezond 2017 met veel loop en wandel kilometers...! 
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Carla Arts 

Hoogtepunt uit 2016: het slagen voor de trainerscursus was zeker mijn loophoogtepunt van dit jaar. 

Na vele uren in de boeken, ervaring opdoen op de woensdagavondtraining en hulp van Charles en 

Martijn, was ik officieel trainer!  

Voor nu vind ik het super om mijn kennis en 

kunde te delen en mensen net dat beetje 

extra te leren over lopen. Niks leuker dan 

mensen vooruit te zien gaan of nog enthou-

siaster te maken over de loopsport.  

Ik hoop dan ook nog lang nieuwe ervaringen 

op te mogen doen als trainer bij de lopers-

groep.  

 

Tot in 2017 op de woensdagavondtraining!  

 

 

 

Ellen Gijzen 

Mij werd gevraagd een stukje te schrijven over mijn hoogtepunt van afgelopen jaar. Daar hoef ik niet 

heel lang over na te denken. Hoewel ik in november 2015 met de opleiding “hardlooptrainer” ben 

begonnen, is het examen in 2016 afgenomen.  

Vele uren lezen, voorbereiden, studeren maar vooral ook bezig zijn in de praktijk. In de korte tijd van 

november tot en met april werd er even veel kennis in gepropt. Het was een pittige tijd, maar het 

voordeel is dat je dan alles meteen mee kunt nemen in de trainingen die je voor moet bereiden.  

Het toewerken naar het examen ging samen met het schrijven van een portfolio. Poeh….een hele 

kluif. Vooral als je na je studie meteen aan het werk bent gegaan en nooit echt zo’n dingen hoefde te 

maken. De nodige uurtjes werden hierin gestoken, maar ik kwam er al snel achter dat ik iemand van 

de praktijk ben . Laat mij maar doen en uitvoeren. 

  

Gelukkig ging een hele enthousiaste groep mee naar Nijmegen om Carla en mij te ondersteunen. We 

behaalden samen ons diploma, een mooie afsluiting voor hard werken. 

 Ik kijk met zoveel plezier terug op deze tijd. Het contact met de lopers, het vragen om feedback 

waardoor je zoveel over jezelf leert en het kunnen bijdragen aan het bereiken van doelen.  

Kortom: het behalen van mijn diploma “hardlooptrainer 3” is mijn hoogtepunt van 2016! 

 

Oh ja……..ik heb eigenlijk 2 hoogtepunten! Het damesweekend in Zeeland mag niet aan het rijtje 

ontbreken!! Maar hoe fantastisch dat was heb ik al in een vorige editie van de nieuwsbrief mogen 

schrijven.  
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Elly Welters 

Eind oktober een dagje treinen naar Den Haag on-

dernomen met als doel een wandeling door de 

Japanse tuin op het landgoed Clingendael.  

Deze tuinen zijn maar enkele weken per jaar geo-

pend voor publiek en daar wilde ik dus gebruik van 

maken. Ik ben nl. heel enthousiast over de aan-

plant en aanleg in dit soort tuinen en met name in 

het najaar als de esdoorns hun prachtige kleuren 

laten zien. De omvang van de besloten tuin viel mij 

iets tegen maar de diversiteit en kleurenpracht was 

heel indrukwekkend ondanks het feit dat het wat 

regenachtig was. Daardoor was ook het op- en 

afgaan van de houten bruggetjes een riskante on-

derneming. Toch beslist geen spijt gehad van dit 

bezoek en zeker van plan om begin mei nog een 

keertje terug te gaan (vanaf 30 april weer 3 weken 

open) en dan ook de rest van het landgoed eens op 

mijn gemak bewandelen want dit hele park is 

prachtig aangelegd en heeft een enorme opper-

vlakte. Met een beetje geluk zullen dan de lanen 

met de vele rododendrons een lust voor het oog 

zijn. 

  

 

Ria en Peter Verweij 

Onlangs kregen wij van Tom Gorissen (redactie nieuwsbrief) een mailtje met daarin het verzoek om 

eens onze actieve en sportieve hoogtepunten van 2016 op een rijtje te zetten. 

Hebben wij b.v. een PR gerend, dik in het rood over de finish gekomen? Nou Tom, wij hebben inmid-

dels de AOW-leeftijd bereikt en nieuwe PR’s zullen er wel niet meer in zitten om in het rood over de 

finish te komen maar te zwijgen.  

Wij proberen nu minimaal drie keer in de week lekker te rennen om onze conditie op peil te houden. 

Verder hanteren wij het principe, zoals ook in de laatste Nieuwsbrief werd opgenomen:  De lopers die 

mentale ontspanning en herstel optimaal combineren met training, komen het verst. Ontspanning 

kan ook een goed trainingsdoel zijn. 

 

Ik ren zoveel mogelijk met de gezellige dinsdag- en donderdagavond groep mee en Ria rent meestal 

2x per week met Marian Geertsen op tijdstippen waarop het de dames het beste uitkomt. Ze hebben 

namelijk nog steeds een drukke agenda. Daarnaast rennen we meestal samen op zondagmorgen een 

lekker duurloopje. 

Ook in onze vakanties proberen wij dit ritme vast te houden. Dit jaar hebben we bijv. gerend in Fa-

zana Istrië, Dresden Duitsland en Bree België. Zijn erg internationaal bezig dus. 

Niets is zo lekker als ‘s morgens langs bijv. de Adriatische zee te rennen. Daarna lekker uit zweten 

voor de caravan in het zonnetje, lekker douchen en dan een heerlijk ontbijtje met warme broodjes, 

koffie en een sapje.  
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Meestal rennen wij in onze vakantie vanaf de camping/hotel een half uurtje heen en dan weer de 

zelfde route, dus weer een half uurtje, terug. Kunnen we ook niet meer verdwalen. Dit is ons name-

lijk al eens in Zuid-Frankrijk overkomen. Wij wa-

ren in een waterrijk gebied ergens een bruggetje 

overgestoken dat we daarna niet meer zo snel 

terug konden vinden. We kwamen na 2,5 uur en 

in een bloedhitte terug op de camping!  

Vorig jaar werden we tijdens een duurloopje 

langs het Canal du Midi bij Beziers verrast door 

een agressief gewond everzwijn. Dankzij de hulp 

van twee passerende mountainbikers die hun 

bike’s als “wapen” konden gebruiken wisten we 

te ontkomen. Misschien hebben we toen wel 

allebei een PR op de vierhonderd meter gerend?! 

 

In ieder geval was ons sportieve hoogtepunt in 2016 weer de Venloop in maart. Allebei onze 11e  

Venloop. Geen aflevering gemist dus. Ik heb onze tijden nog eens nagekeken. Ik liep in 2006 de halve 

marathon (de 1e Venloop) in een netto tijd van 1.50.31 en Ria 2.09.59. In 2016 liep ik een tijd van 

1.49.23 en Ria 2.14.52.  Ik was dus sneller dan 10 jaar geleden! Dit natuurlijk mede dankzij de goede 

zorgen van onze trainers van de Lopersgroep. 

We hopen dat we nog lang mogen genieten van de mooie loopsport en wensen jullie ook in het ko-

mende jaar veel gezondheid en sportieve successen toe. 
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Zevenheuvelenloop 2016 
 

Gerard van Kruisbergen 

Mijn deelname aan de Zevenheuvelenloop 2016 stond op losse schroeven: een hardnekkige knie-

blessure bracht mij lange tijd in onzekerheid. Loop ik wel of niet en als ik loop, hoe doe ik mijn wed-

strijd? 

 

Sinds februari dit jaar kreeg ik knieklachten en die waren maar niet zo voorbij. Na diverse bezoeken 

aan fysio en sportarts bleek, dat ik een botkneuzing had bij mijn knie, waarschijnlijk door een foute 

loophouding c.q. foute zooltjes. Na het consulteren van een sportfysiotherapeut en een personal 

trainer, kwam ik langzaam weer uit een dal. Doelstelling was weer kunnen rennen en gewichtsverlies. 

Het rennen van de Zevenheuvelenloop zou mijn allereerste grote wedstrijd zijn… en zo geschiedde. 

Met intensief rennen kon ik begin september weer beginnen. Meetmomenten waren voor mij de 

Océ-loop, de Bridge-to-Bridgerun en uiteraard de trainingen op woensdag. Deze wedstrijden verlie-

pen goed, dus waarom niet meedoen in Nijmegen? Het zou de 4e keer worden en ik wilde nog wel 

wat van mijn tijden afknabbelen. Zeker nadat ik 11 kilo lichter was geworden. 

 

Het eerste wat ik mij afvroeg voor de wedstrijd was: hoe zal het weer zijn? Dit blijkt toch altijd weer 

een verrassing te zijn. Zon, regen wind etc. etc. Je houdt de apps en berichten in de gaten, het enige 

betrouwbare is een hand uit het raam. In ieder geval alle typen kleding mee om ter plekke nog te 

kunnen switchen. 

Samen met Martin (een collega) en Nico 

Valckx zijn we naar Nijmegen gereden, de 

auto dicht bij het station geparkeerd. Al-

daar konden we schuilen voor een regenbui 

die we al aan hadden zien komen. Na de bui 

richting het rode startvak gelopen. Wat is 

dat toch allemaal perfect geregeld, ik sta er 

elk jaar weer van te kijken, zeker met onge-

veer 29.000 deelnemers! Bij de laatste gar-

derobetent de bagage ingeleverd en toen 

daadwerkelijk naar het startvak. Het weer 

klaarde op en er was alleen nog een stevige 

wind. Gezien de whatsapps van familie viel 

het in Nijmegen allemaal wel mee, het 

thuisfront was al in paniek…. Wij in ieder 

geval niet. Trouwens, vorig jaar stond er 

ook een straffe wind. De wind van vandaag 

was zuidwest, dus veel wind in de rug: een 

meevaller! Het zou trouwens de hele wed-

strijd droog blijven. 

Het inlopen bij deze wedstrijd vind ik altijd 

lastig, je staat toch een uur te wachten om 

te kunnen starten. Het blijft een vliegende 
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start. Vlak voor dat wij konden gaan lopen was de winnaar al afgeklokt op 42:08. Een tijd waar wij 

allen van dromen, maar ieder zijn ding.  

 

Na elkaar succes te hebben gewenst begon het nu toch echt. De nummers 2 en 3 kwamen we nog 

tegemoet. Martin liep voor mij en Nico achter mij. Ik zag dat Martin er na 300 meter al vandoor ging, 

Nico volgde mij nog even. Ik ben mijn eigen tempo gaan lopen en probeerde me te concentreren op 

de loophouding en de speciale loopmuziek met de beats. 

Dit ging mij goed af, ik heb volop kunnen genieten van het parcours, het publiek en natuurlijk de 

vraag: hoe houdt mijn knie het? Het meest imposante van deze wedstrijd vind ik als je de Zevenheu-

velenweg oploopt, je ziet alle lopers deinend over de heuvels gaan. Echt ieder keer weer krijg ik daar 

kippenvel van. 

 

In deze wedstrijd weet je dat na 11 km het “stij-

gen” is gestopt en dat je begint met “afdalen”, 

altijd een punt waar ik naar uitkijk. Ik realiseerde 

me dat ik ook geen enkele keer op mijn sport-

horloge heb gekeken om een tussentijd te zien. 

Wel hield ik mijn hartslag in de gaten, voor mij 

altijd een richtpunt. In deze laatste kilometers 

kun je nog alles geven voor de finish inzicht 

komt. In de laatste meters kreeg ik nog wat wind 

tegen, maar ik kon nog wat lopers inhalen. Mijn 

eindtijd was 1:20:34. 

 Ik ben tevreden, zeker gezien de voorgeschiede-

nis. Een vlak gelopen wedstrijd met negatieve 

split. Een persoonlijk parcourrecord zat er net 

niet in(1:20:30). Martin was uiteraard al gefinisht 

en Nico kwam op 1:25:23 binnen, ook een mooie 

tijd toch?! 

Ik ben volgend jaar zeker weer van de partij in 

Nijmegen en misschien wel veel meer leden van 

onze lopersgroep. Echt een uitdaging en goed te 

trainen op onze eigen heuvelen in Venlo! 

 

 

Fred Janssen 

De Zevenheuvelenloop heb ik nog nooit gelopen, dus dan de stoute schoenen aan en lopen dat ding. 

Wat moet ik me voorstellen bij de heuvels? Moet ik hiervoor extra trainen? Nee dat doe ik niet, om-

dat 2016 voor mij een relaxed jaar is wat lopen betreft. Even iets rustiger aan, om daarna met de 

voorbereiding voor de marathon van Rotterdam te beginnen. 

 

Het is november 2016 en de Contourrun is verplaatst naar het voorjaar, dus bij uitermate het ge-

schikte moment om de Zevenheuvelenloop te lopen. De voorspellingen zijn heerlijk, namelijk guur en 

winderig weer. De trein zit vanaf Venlo al vol met lopers en bij ieder station komen er nog meer bij. 

Vanaf Venray zitten we als sardientjes in een blik. Daar waar nog een straaltje daglicht door het raam 

zou kunnen komen, zie je alleen maar donkere zwarte wolkenluchten. Heerlijk! 
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In Nijmegen aangekomen, zoek ik samen met Karel Gerritsen de parkeergarage op waar we ons kun-

nen omkleden. Tevens is dit een ideale locatie om de warming up te doen. Hierna gaan we richting 

startvak. Hele drommen lopers gaan richting hun startvak. Het is geduldig wachten, voordat ik mijn 

startvak kan verlaten. In de tussentijd de spieren nog maar eens opwarmen. De gure wind waait bij 

vlagen door de straten. Na het startschot duurt het nog eventjes, voordat wij de startlijn passeren.  

Heerlijk eindelijk op weg naar de onbekende heuvels. Af en toe dan waaien de bladeren je tegen het 

gezicht aan. Heerlijk. Ik probeer niet te snel van start te gaan, wat me goed af gaat. Er komt wat vals 

plat. Zou dit al een heuvel zijn? We komen tussen de bossen aan het lopen en hier is de wind minder, 

maar vallen af en toe klein takken uit de bomen. Niets van aan trekken en gewoon doorlopen, rich-

ting volgende heuvel. In een lekker tempo, per 5 kilometer iets versnellend, loop ik over het parcours 

en passeer heuvelop veel lopers. Het voelt lekker en de spieren zijn lekker warm. Nog wat genieten 

van de omgeving, om dan de laatste 4 kilometer heerlijk ontspannen vals plat omlaag te lopen. Nog 

wat extra versnellen en de finish is weldra in zicht. Eindelijk klinkt er ook weer muziek. Dit heb ik 

langs het parcours weinig gehoord.  

 

Voor mij was de Zevenheuvelenloop een mooi parcours en vielen de heuvels bijzonder mee. Ik heb 

relaxed gelopen en zal hier nog wel eens vaker aan mee doen. Mogelijk dat bij betere weersomstan-

digheden de sfeer langs het parcours ook beter is. 
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Om naar uit te kijken in 2017 

 

Venloop 

Op 25 en 26 maart 2017 is weer de Venloop, op zaterdag de wandelingen en op zondag de hard-

loopwedstrijden. Iedereen die de loopsport beoefent kijkt uit naar dit evenement, dit jaar alweer de 

12e editie. Veel lopers is de Venloop het hoofddoel waar de trainingen al maanden van tevoren op 

zijn gericht. Dat geldt ook voor de leden van de Lopersgroep ALV. In 2016 namen 66 leden deel aan 

een van de hardloopafstanden. Het aantal zegt genoeg. De Venloop is populair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marathon van Rotterdam 

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

 

Zondagochtend 8 januari 2017 is de onofficiële aftrap “ALV-goes-to-Rotterdam”! Na een rustig duur-

loopje door het Noordelijke gedeelte van de gemeente, zullen we de training afsluiten met een ge-

zonde brunch/lunch ergens in Arcen. Hierna start voor iedereen het trainingsprogramma voor de 

42km. De één kiest voor het “sportrusten”, de ander voor “traditioneel”.  

 

Inmiddels is de groep 9 lopers groot, maar dit kunnen er natuurlijk nog meer worden ☺ 

De bedoeling is, net als vorig jaar, dat we minimaal één nacht van te voren in/om Rotterdam over-

nachten. Tijdens de aftrap zullen we dit met elkaar bespreken en kort hierna vastleggen. Heb je dus 

interesse om in Rotterdam van start te gaan, meld je dan voor de aftrap aan via: tom-

go13@hotmail.com Overige contactgegevens staan achterin de Nieuwsbrief. 

 



13 
 

 

 

 

Wil je meer informatie aangaande de marathon van Rotterdam, kijk dan op: 

http://www.nnmarathonrotterdam.nl/home 

Dus, zoek je nog een sportieve uitdaging voor het nieuwe jaar, of wil je je goede voornemens van 

2017 combineren met een doel, meld je dan aan. Het is een Pleuris end (Rotterdams voor 42km), 

maar wel heel gezellig! 

 

Contour Run op Velden 

Onze enige echte eigen CONTOUR Run op Velden vindt dit jaar plaats op 20 mei. Voor de eerste keer 

in het voorjaar in plaats van het najaar. Voor de eerste keer op het vernieuwde parcours. Voor de 

eerste keer op onze nieuwe website www.crov.lopersgroep-alv.nl. Voor de eerste keer met ruime 

douche-, kleed- en parkeergelegenheid! Voor de eerste keer met een eigen trainingsprogramma om 

je optimaal voor te bereiden. Houd onze website, social media en de lokale krantjes (’t Klökske en 

Maasdorpen) in de gaten voor regelmatige updates. 

 

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. 

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. 
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Personalia 

 

Aangemeld als lid:  

Pieterjan Hendrikx (43) uit Lomm 

Marjon Brueren (41) uit Velden 

Gwen Willemsen (28) uit Velden 

 

Afgemeld als lid: 

Ad van der Schoot uit Arcen 

Marly van der Schoot-Rheiter uit Arcen 

Simone van Gardingen uit Velden 

Jeanette Hendrikx uit Lomm 

Joost Clevis uit Arcen 

Bas van Giesen uit Arcen 

José Lenders uit Steyl 

Toos Peters-Schreurs uit Velden 

Suzanne Brandsma uit Venlo 

 

 

Met pijn in mijn hart….. 

door Simone van Gardingen 

Met pijn in mijn hart (en rug) moet ik voorlopig afscheid nemen van de hardloopsport. Jullie hebben 

mij al een hele tijd niet gezien bij de trainingen. Ik heb al een hele tijd last van rugklachten die maar 

niet overgaan. Dus fysio, fysio, fysio, oefeningen, zooltjes enz....en rugklachten bleven. Volgens fysio 

en huisarts hebben foto's of scan geen zin, ik moet er maar mee leren leven. 

 

 Ik zag een oproep van het VieCurie, ze zochten proefpersonen die al langere tijd rugklachten hebben 

zonder aanwijsbare reden. Ik schreef me in en mocht meteen in de medische molen. Bloedprikken, 

hartfilmpje, rugfoto's en, voor mij het belangrijkste, een MRI-scan. Een weekje later werd ik gebeld 

dat ik niet mee mocht doen met de proef. Uit de scan bleek dat ik een hernia had.  

Dus toch! Ik wist zelf wel dat er iets niet helemaal goed was! Alleen wat nu? 

  

 Pap is geopereerd door dr Simons in Keulen en was hier erg tevreden over. Operatie zit ik niet direct 

op te wachten, maar een gesprek met de arts kan geen kwaad. Dr. Simons heeft spreekuur bij Vividus 

in Venlo. Ik erheen met de scan op dvd. Hij heeft me alles duidelijk uitgelegd en ik ben blij dat ik er 

geweest ben. Mijn 2 onderste ruggenwervels zijn versleten en de tussenwervel is bijna weg. Deze 

wordt naar buiten geduwd wat dus de hernia is. Dit samen is de oorzaak van mijn rugklachten. Hij 

zou de hernia met een operatie kunnen verwijderen, maar dan houd ik de rugklachten. Tja en nu....er 

komt een tijd dat de wervels op elkaar zijn gegroeid en dan zouden mijn klachten minder moeten 

worden. Gewoon afwachten. Advies van hem, geen sporten uitoefenen waarbij er klappen in mijn 

rug plaatsvinden, bijv. hardlopen of trampolinespringen. 
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Als alternatief ga ik al een hele tijd naar de sportschool om te bodycombatten (is boksen op muziek). 

Ik vind het erg leuk om te doen en kan dit redelijk pijnloos doen. Heel anders dan lekker in de frisse 

buitenlucht in het bos een rondje rennen, maar het is niet anders nu. 

 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de leuke tijd en mooie kilometers die we samen gemaakt heb-

ben. De combinatie sportief bezig zijn en serieus trainen met gezellig kletsen en lol maken waren 

voor mij de reden dat ik (bijna) geen training oversloeg. Trainers bedankt voor alle tips, adviezen en 

mooie routes! Wie weet ben ik er over een tijd weer, maar voorlopig staan mijn schoenen in de kast.  

 

Ik wens iedereen nog veel succes en plezier bij de Lopersgroep. Het is een mooie club met fanatieke 

vrijwilligers en ik zal iedereen aanraden om er bij te gaan! 

Tot ziens allemaal! In elk geval bij de Contourrun volgend jaar om jullie aan te moedigen!    

 

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 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar was jij…??? 

Zondagochtend 4 december 2016. De eerste echte zondagochtend van winter 2016/2017. Kijk en 

bewonder hoe mooi het kan zijn rondom de Witteberg. Ook wanneer het koud is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marlo Godding 
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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 15 januari Fartlek Floriadeterrein 

Zondag 7 februari Bosrand Arcen 

Zondag 5 maart  Parcoursverkenning Venloop 

Zondag 10 april Grote Heide Venlo 

Zondag 7 mei Jaomerdal Venlo 

Zondag 4 juni Molendijk Velden 

Zondag  3 juli De Hamert Arcen 

 

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 13 januari 2017 
door Ad Burgmans 

 

Wandelen op de Hamert. Voor de meesten bekend terrein. We wandelen de dubbele rode route, 

ongeveer 10 km. De herinneringen aan vroeger tijden zijn onvermijdelijk…… 

We starten om 9.30 uur bij op het 

parkeerterrein bij ‘Jachthut Op de 

Hamert’.  

Na afloop trakteren we ons op een 

lekker bakje koffie met iets lekkers. 

 

Landgoed De Hamert is onderdeel van 

Nationaal Park de Maasduinen. 
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Blessure? Niet bij de pakken neerzitten  

door Ellen Gijsen 

 

Met de trainers hebben we regelmatig overleg en proberen we voor iedereen een programma ofte-

wel een jaarplan samen te stellen.  

Helaas liggen bij sporten ook blessures op de loer. En dan op een moment dat je het niet verwacht 

overkomt het je. Wat dan? 

Vaak kun je in het begin even niet meedoen of in ieder geval niet alles. In het trainersoverleg hebben 

we besproken hoe je dan toch aansluiting kunt houden met de groep waar je altijd bij traint of ge-

woon in het algemeen bij de Lopersgroep. 

  

Hieronder een aantal tips van de trainers: 

• Kom naar de training en doe voorzichtig de warming up en de oefeningen mee. Zo blijf je 

toch in beweging en is de belasting minimaal (je kunt  het zo zwaar maken als je zelf wilt). 

• Pak de fiets als dit wel tot de mogelijkheden behoort en kom naar de training, vooral als je 

langdurig geblesseerd bent. Op deze manier behoud je aansluiting bij de groep. 

• Op zondagmorgen wordt er op wisselende locaties getraind. Doe een oproep via een nieuws-

flits om vanuit dezelfde startlocatie als de lopers een mooie wandeling te maken.  

• Blijf vooral contact houden met een van de trainers, zij kunnen je helpen om op verantwoor-

de wijze weer terug te komen bij de trainingen. 

 

Mochten er vragen of tips zijn, laat het ons weten! 

 

Trainers van ALV 
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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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Wat voor invloed heeft alcohol op je loopprestaties? 
Overgenomen uit Nieuwsbrief ProRun 9 december 2016 

 

 

 
 
Als hardloper hoef je echt niet de alcohol helemaal te laten staan. Maar na een wedstrijd of training 

een drankje nemen kan je sportprestaties beïnvloeden. Floris Wardenaar, sportdiëtist, onderzocht de 

invloed van alcohol na inspanning en keek daarbij voornamelijk naar de consumptie van bier. 

Het onderzoek vond plaats onder acht proefpersonen die gedurende drie kwartier lichamelijk in-

spanning leverden. Vervolgens lieten de onderzoekers de proefpersonen drie drankjes drinken. Ze 

kozen hierbij voor wodka gemengd met frisdrank. "We wilden een drank die qua alcoholpercentage 

gelijk was aan bier (±5vol%) omdat dit meestal gedronken wordt na het sporten. Maar we wilden ook 

een drank die zo min mogelijk andere actieve componenten bevat die de relatie zouden kunnen be-

invloeden”, zegt Wardenaar tegen Kennis Institutuut Bier.  

 

Uit het onderzoek bleek dat de alcohol langzamer wordt afgebroken na inspanning. "De resultaten 

lieten namelijk zien dat de lactaatwaarden langdurig verhoogd waren in combinatie met alcoholcon-

sumptie. Normaal gesproken zie je na het sporten al na enkele minuten een daling van het lactaatge-

halte. Na alcoholconsumptie zette de daling pas in vanaf 50 minuten na inspanning. Deze verzuring 

van het lichaam is niet goed voor het herstel. In praktijk kan dit leiden tot een langere herstelperiode, 

wat resulteert in langer last van de spieren en minder snel weer op vol vermogen kunnen presteren”, 

aldus Wardenaar. 

Anders gezegd vertraagt alcoholconsumptie na het sporten de herstelperiode. Maar wat is het in-

vloed van een bepaald drankje? En welk drankje zou je moeten drinken om zo min mogelijk schade 

aan je lichaam toe te brengen? Zeker nu de feestdagen eraan komen, wil je jezelf niet helemaal ont-

zeggen van drank. Het moet natuurlijk ook leuk blijven. En er zijn ook voordelen aan alcohol drinken. 

We zetten de voordelen en nadelen per drankje even op een rij voor je. 
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Bier 

Bier heeft een alcoholpercentage van 5 procent en levert bij een halve liter 10 procent van de ADH 

van het energie-opwekkende niacine. Het levert daarnaast ook seleen, wat goed is voor je immuun-

systeem. Verder hebben onderzoekers aan de Noorse universiteit van Wetenschap en Technologie 

(NTNU) ontdekt dat het goede chlolesterol van bierdrinkers na drie weken matig drinken met 11 

procent steeg, vergeleken met drie weken alcoholvrij bier drinken.  

Maar het minpunt? In bier zit veel bomvol calorieën en geeft je ook een hongergevoel. Er is dus een 

grotere kans dat je trek krijgt in ongezond voedsel en ook meer eet. En dit kan invloed hebben op je 

gewicht en dus ook op je loopprestaties.  

 

Witte wijn 

Witte wijn heeft een alcoholpercentage van 11 procent. Het is gebleken dat witte wijn gewrichtspijn 

kan verminderen en ontstekingen kunnen onderdrukken omdat het tyrosol en cafeïnezuren bevat. 

Daarbij bevat witte wijn antioxidanten die de vorming van schadelijke moleculen in de longen tegen 

kunnen gaan.  

Alleen moet je wel opletten met witte wijn. Het bevat veel suikers en heeft invloed op je spijsverte-

ring vanwege de zuren in de wijn. Witte wijn bevat ook meer sulfiet dan rode wijn. De sulfieten kun-

nen hoofdpijn  en allergische reacties zoals huiduitslag, maagkramp en diarree veroorzaken.  

 

Rode wijn 

Rode wijn bevat evenveel alcohol als witte wijn, maar vergeleken met witte wijn bevat rode wijn 

meer kalium, ijzer en antioxidanten. Daarnaast bevat rode wijn resveratrol, een stofje uit de schil van 

de blauwe druif. Uit onderzoek blijkt dit te helpen bij het voorkomen van hartproblemen en kanker. 

Bovendien kan dit stofje een positief hebben op de stofwisseling.  

Maar rode wijn bevat in tegenstelling tot witte wijn zogenoemde cogeners die de bloedvaten in je 

hersenen vernauwen.  

 

Champagne 

Champagne bevat net iets meer alcohol, namelijk 12 procent. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig 

‘bubbeltjes’ drinken goed kan zijn voor je bloedvaten. Plus de druiven die worden gebruikt, blijken 

goed te zijn voor je geheugen. Ik zeg: proost! Toch moet je opletten op brandend maagzuur. De bub-

bels kunnen de klep tussen je maag en de slokdarm verzwakken. Resultaat? Brandend maagzuur.  

Kortom wil je een glaasje drinken tijdens de feestdagen? Dan is de algemene bekende regel: geniet, 

maar drink met mate. Als je het leuk en lekker vindt, drink dan een glaasje voor de gezelligheid. Kies 

een drankje waar je het meeste zin in hebt en geniet daarvan. Over het algemeen wordt rode wijn 

gezien als de gezondste keuze. Maar dat zegt niet dat je nooit een biertje of ander drankje zou mo-

gen drinken. Je loopt al hard, dus je bent al gezond bezig. En je moet ook gewoon genieten van het 

leven.  
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Wedstrijduitslagen 

marathon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hermkes 3e plaats Lange Cross M50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maasduinenloop Bergen, 6 november 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 5,000 0:24:31 12,237 

Anita Albers 5,000 0:29:29 10,175 

Karel Gerrits 5,000 0:31:36 9,494 

Maalbeekcross Belfeld, 6 november 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jan Hermkes 8,500 0:39:16 12,988 

Frank Houben 8,500 0:41:28 12,299 

Molenvencross Stiphout, 13 november 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jan Hermkes 8,500 0:39:16 12,988 

Lommel Trail, Lommel (Be) 19 november 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Marloes Beerkens 15,000 2:02:00 7,377 

Zevenheuvelenloop Nijmegen, 20 november 2016 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Karel Gerrits 15,000 1:07:42 13,294 

Fred Janssen 15,000 1:13:17 12,281 

Gerard van Kruisbergen 15,000 1:20:34 11,171 

Nico Valckx 15,000 1:25:23 10,541 

Guido Janssen 15,000 1:30:29 9,947 
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Wedstrijdkalender 

 

Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

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 

 

 

Zaterdag 14-01 

 

 

1e Lauf Winterlaufserie 10 km 

 

 

Strandbad  

Poelvennsee 

 

http://www.lc-nettetal.de 

 

 

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 

 

 

Zaterdag 11-02 

 

 

2e Lauf Winterlaufserie 15 km 

 

 

Strandbad  

Poelvennsee 

 

http://www.lc-nettetal.de 

 

 

Zondag 12-02 

 

 

Avé Leudal cross (Limbra) 

4670 m en 9405 m 

 

Haelen 

 

 

www.atletiekleudal.nl 

 

 

Zaterdag 11-03 

 

 

3e Lauf Winterlaufserie  

halve marathon 

 

Strandbad Poelvenn-

see 

 

http://www.lc-nettetal.de 

 

 

Zondag 12-03 

 

 

Berden Voorjaarsloop 

5 en 10 km 

 

Venlo 

 

 

www.scopias.nl 

 

 

Zondag 19-03 

 

 

Stevensloop 

5km-10km-halve marathon 

  

Nijmegen 

 

 

www.stevensloop.nl 

 

 

Zondag 26-03 

 

 

Weir Minerals Venloop 

5 en 10 km, halve marathon 

 

Venloop 

 

 

www.venloop.nl 

 

 

Zaterdag 20-05 

 

 

Contour Run op Velden 

5 en 10 km 

 

Velden 

 

 

www.crov.lopersgroep-alv.nl 

 

 

 


