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 In clubtenue op vakantie   Sm 

 

 

We vroegen aan onze leden: “Zet deze zomer je leukste, meest ontspannen, vrolijkste, gezelligste, 

warmste of .... run in je ALV-shirt of jasje op de foto. Vertel ons wat er zo bijzonder was aan juist die 

plek”.  

 

In clubtenue? 

 

                Fout                                     goed                                      goed                              goed 

 

 

 

door Marjolein Crommentuijn 

 

Een zondagochtend in juli 
 

Vandaag dan eindelijk het begin van een lang gekoes-

terde wens. We gaan het Pieterpad lopen! 

Niet in één ruk, zo lang kunnen we geen vrij krijgen. 

Deze week staan 3 etappes op het programma, en aan-

gezien we van noord naar zuid gaan lopen, beginnen we 

in Pieterburen. 

Rugzak met eten, drinken, routes mee en natuurlijk de 

camera. Er is meer dan genoeg moois te zien in dit uit-

gestrekte gebied.  

Wat een verschil met Nijmegen, waar deze week de 4-

daagse aan de gang is. Slechts enkele medewandelaars, 

en heel veel gras, koeien en schapen, molens en boten. 

Hollandser kunnen de vergezichten niet zijn. Overnach-

ten doen we in Groningen, leuke stad trouwens! Meer 

dan voldoende restaurants, terrasjes, de Martini-toren, 

grachten (vaarten of diep heten ze hier) en het belang-

rijkste, heerlijk weer. 

Bij de tweede en derde etappe zien we het landschap 

veranderen, minder “leeg”, meer bossen en heide. We 

hebben genoten van deze 3 wandeldagen, het lopen van 

de volgende etappes staat al op de kalender, de voorbe-

reidingen zijn in gang gezet. 
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door Ria Fitten 

 

De Vierdaagse van Nijmegen 

Dit jaar weer een mooie Vierdaagse gelopen. Door de Jaren heen gaat me dit steeds gemakkelijker af 

en gaat er weinig training aan vooraf. Omdat ik ook dit jaar geen vast wandelmaatje heb, besluit ik een 

paar weken ervoor toch voor het goede doel  ALS  (spierziekte) te gaan als  een extra motivatie om zo 

geld in te zamelen. Via Facebook en een extra vermelding van Ad in de Nieuwsbrief het mooie bedrag 

van 725 euro !! Zoveel leuke berichtjes, appjes en donaties van leden van de Lopersgroep, BEDANKT!! 

Ook dit jaar weer leuke anekdotes, opvallende teksten op het shirts…vandaag is rokjesdag!...een groep 

mannen loopt in schotse rok!  Of….volg mij niet, ik ben ook de weg kwijt!  Mooi gesprek gehad met 

een heel apart echtpaar: zij had haar wandelschoenen gepimpt, compleet met veren, het leken wel 

vogels. Ik kwam met hen in gesprek toen ik in een café naar het toilet geweest was en buienalarm 

aangaf dat er regen op komt was. Een gezellig half uur, lekker droog en genoten van deze mensen, ze 

hadden toen al een paar pilsjes op….s ’morgens om 9 uur! Wat een levensgenieters! Jij ook een pils?  

Nee danke (ook geen bessen!) ik heb nog 20 kilometer voor de boeg! Deze keer goed voor me zelf 

gezorgd…gebruik van een woning op fiets afstand…massage geboekt voor na iedere wande-

ling…heerlijk!  Op donderdag, ze zeggen de zwaarste dag vanwege de 7- Heuvelen, vroeg de masseur 

of ik langs de kant had gestaan! Bijzonder dit jaar dat er mensen voor mij naar Nijmegen waren geko-

men. Op woensdag mijn jongste zusje met eega, donderdag een tennismaatje en vrijdag mijn vriendin 

(al vanaf de kleuterschool) en op via Gladiola stond loopmaatje Ingrid met zonnebloemen! Na een 

mooie foto bij de finish zaten er weer 160 km op !!  Bij de tent van de sponsorlopers werd nog een foto 

gemaakt van het mooie bedrag dat ik bij elkaar gewandeld had.   
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door Wendy Duys en Dennis Creemers 

 

Corio Trail 2017 
 

Half 11 in Heerlen vertrekken voor de ruim 20 kilometer... en dan al die hoogtemeters... Wat 

een uitdaging weer. 

 

 
 

Lekker vroeg opstaan en ontbijten. Wat voor weer zullen we krijgen? Krijgen we regen of niet? 

Volgens de weersvoorspelling zou het gaan regenen, maar buienradar is niet altijd eerlijk te-

gen ons. Gelukkig is de temperatuur prima met ongeveer 18 graden. Afgelopen jaar hebben 

we ook al meegedaan aan de Corio Trail. Dennis 10 km en ik toen ook al de 20 km. Dat was 

toen afzien!!! Rond de 30 graden en al die hoogte meters, toen zeiden we nog dat we niet 

meer terug zouden gaan... Dus wel. En wat was het dit jaar genieten. Prima omstandigheden, 

niet te warm, lekker briesje en we hebben het droog kunnen houden tijdens het rennen. Dit 

betekende dat we meer van het landschap, natuur en het uitzicht konden genieten.  

 

Het parcours van de 20 km is op een gedeelte na, ongeveer 1 km extra, hetzelfde gebleven als 

het voorgaande jaar. 

We besluiten hem samen te rennen, voor de gezelligheid. Op sommige stukken rent Dennis 

voorop, hij is mijn 'haas'. Vanaf het begin merk ik al dat het tempo voor mij net te hoog ligt 

maar ik besluit er toch in mee te gaan. Kijken hoever we komen, terugzakken in tempo kan 

altijd nog.  

Soms zijn de stijgingen in hoogte meters zo groot dat je niet kan rennen, dan moet je wel lo-

pen. 

Ook zit er een punt bij waar je een touw moet gebruiken om boven te komen. Ik heb het er af 

en toe echt moeilijk mee maar gelukkig heb ik Dennis om mee samen te rennen. Als ik het er 

even mee gehad heb weet hij me weer te motiveren, want "het gaat toch goed?". 

De laatste kilometer loop in op mijn laatste loodjes maar ik herken de omgeving van het jaar 

ervoor, ik weet dat we er bijna zijn. 
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Dennis nog lekker fit en ik toch wel zeer ver-

moeid sjezen we op de finish af. We hebben 

het geflikt en wat was het fijn om hem samen 

te rennen. Ondanks dat je de ene trail niet 

met de andere kunt vergelijken, ben ik toch 

weer een stuk sneller geweest dan vorig jaar.  

 

Na allebei gedoucht te hebben in de kleedlo-

kalen van de plaatselijke voetbalvereniging 

gaan we weer naar het finishgebied waar we 

Climmy en Maris treffen. Maris heeft de lang-

ste afstand (37 kilometer) gedaan. 

Samen kletsen we nog gezellig na en kijken 

we naar de prijsuitreiking. Nog saampjes op 

de foto en dan is het over, we gaan weer 

naar huis. 

 

Anderhalve week later valt er een pakketje 

door de brievenbus. Een cadeautje, gewon-

nen bij de Corio Trail. Het boek "Wereld ma-

rathons". Met in het boek een lief klein 

schrijven:  "Veel inspiratie, namens het Corio 

Trail team". Met die inspiratie zit het wel 

goed, toch maar weer eens gaan nadenken 

over wat de volgende lange afstand wordt.  

 

 
door Karel Gerrits 

Mijn favoriete renrondje 

 

Mijn favoriete renrondje deze vakantie was MTB-route nr. 2 vanuit Les Lenaux, een klein plaatsje vlak-

bij La Mure, in de Franse Alpen. Vanaf de camping eerst 2 km opwarmen, op een relatief vlak stuk 

langs het Lac de Petichet. Dan in 1 km 

100 meter stijgen over een enorm 

rotspad om uit te komen in het boe-

rengehuchtje Cholonge. Dan over een 

klein maar verhard weggetje nog 

eens 100 meter stijgen over 2 km, 

met prachtig uitzicht op de Grand 

Serre. Dan via 8 licht golvende maar 

vooral dalende kilometers, langs het 

Lac de Piere-Chatel, terug naar de 

camping. Vooral 's avonds als de 

koelte invalt en de avondzon de ber-

gen rood kleurt een schitterend rond-

je! 
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door Ad Burgmans 

Op de schaakvelden van des milles vaches 

Op vakantie heb ik in andere jaren steeds mijn volledige hardloop-outfit meegenomen: renschoenen, 

clubshirt, trainingsjack, enz. Dit jaar heb ik me beperkt tot alleen het clubshirt. Ik wist gewoon dat ik 

toch niet zou gaan rennen. Het is immers vakantie. Goed uitrusten is belangrijker dan (tegen beter 

weten in) blijven doortrainen. Onthoud dit advies! 

Op vakantie in de Limousin, 400 km onder Parijs, op camping Les Saules in het dorpje Sussac. De cam-

ping ligt in ‘Parc des milles Vaches’, een heel uitgestrekt bosgebied met o.a. veel Douglassparren. Mil-

les Vaches betekent duizend bronnen. Dus niet koeien, ofschoon uit dit gebied natuurlijk de bekende 

Limousin koeien komen.  

 

Wat doe je zoal op een camping? Eigenlijk niet zoveel. De dag beginnen met een Frans ontbijtje: crois-

sants, stokbrood, kaasje, jam. Omdat we WiFi hadden op het terras konden we ook ons krantje down-

loaden (De Limburger), waardoor we op de hoogte bleven van de kabinetsformatie en van het nieuws 

uit Venlo.  Daarna was de rest van de dag vooral gevuld met boeken lezen, afgewisseld met bood-

schappen doen, partijtje schaken (zie foto), een wandelingetje maken of gewoon wat rondrijden in de 

auto in de omgeving. De meeste Franse dorpjes leken uitgestorven. Omdat er weinig werk is (behalve 

in de bosbouw) trekken veel jonge mensen naar de stad.  

Kortom: een heerlijke vakantie.  

 

door Charles Roosen 

Vakantie is: rust voor mijn hardloopschoenen en voor mijzelf! 

Als ik vakantie heb dan "hang" ik mijn hardloopschoenen drie 

weken in de spreekwoordelijke wilgen (schoenenkast). Ze krij-

gen dan ruim de tijd om te herstellen zodat ze daarna weer 

lekker aan de bak kunnen. Zelf neem ik ook rust en ga lekker 

wandelen en fietsen en na de vakantie weer rustig het hardlo-

pen opbouwen. Dat doe ik al jaren en bevalt uitstekend! 
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door Gabriëlle Janssen 

La Chouffe by night in België/ Luxemburg: Night trailrun!  

 

Een paar maanden geleden hadden mijn vriend René en ik ons 

ingeschreven voor een night trailrun in België. Op de grens bij 

Luxemburg in het mooie bosrijke en "bergachtige" gebied, een 

gedeelte van de Ardennen. We zouden voor de 15km gaan, mijn 

vriend en ik. En we zouden er een heel weekend van maken. We 

hadden dan ook een leuk lief huisje geboekt in de buurt. Een knus, 

gezellig, romantisch en sportief weekend!  

Helaas, op 10 juli had mijn vriend een ernstig auto ongeluk. Hier-

door kwam ons weekend ter discussie te staan. Maar uiteindelijk 

hebben we toch kunnen gaan. Mijn vriend zou dan alleen niet 

meerennen en ik zou alleen gaan. Hij zou me opwachten bij start 

en finish.  

 

Op de zaterdagavond 15 juli waren we al op tijd bij het plaatsje en liepen we door het centrum op zoek 

naar wat te eten. Toen ik ineens keer werd aangesproken! En daar zat Climmy met haar vriend Maris. 

Maris had al gerend overdag en ging ook de nighttrail doen. Climmy zou toeschouwer zijn.   

 

Bij de start in de avond had ik nog kunnen regelen om over te 

stappen naar de 8km in plaats van de 15km. Omdat ik alleen 

moest rennen vond ik dat beter. We zagen Climmy en Maris 

ook bij de start. Maris moest eerder vertrekken voor de 15km. 

Climmy zou bij mijn vriend René blijven.  

Het was een heerlijke avond, temperatuur niet te warm en 

niet te koud. En het was droog. Mijn lampje met verse batte-

rijen zat klaar samen met mijn overige lampjes. De grootte 

van de groep was gezellig, rond de 80 deelnemers. Ik vond het 

een beetje spannend om alleen te rennen, maar had er wel 

zin in! 

22:30: klaar voor de start en go! Het begon met een leuke 

klim. Na een paar honderd meter stonden René en Climmy 

me al aan te moedigen! Omhoog en rennen! Over de wortels, 

rotsjes en bergjes! Al snel verdwenen we de echte bossen en heuvels in. Rustig mijn tempo bepalen en 

zoeken waar de reflecterende pijltjes waren. Na twee km was er al een grote split in de groep en al 

snel rende ik in mijn uppie! Dat was spannend zo in de bergen, bossen en in het donker! Soms duurde 

het lang voordat er weer een pijltje kwam, dan ga je ‘n beetje twijfelen of je wel goed gaat. Na 4,5 km 

kwam er een lange klim van meer dan 1km lang. Eindelijk boven mocht je effe bijkomen met omlaag 

rennen, voordat de volgende klim zich alweer aandiende. En deze was erg steil. Kleine stapjes, concen-

treren op juiste stappen op het ongelijke pad. En helemaal alleen. Dat was een apart gevoel! Sommige  
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stukken heb ik echt moeten lopen/kruipen om verder te komen. Tegen het einde waren er ook nog 

een paar kleine stroompjes van een beekje te overwinnen. De laatste 1,5 km was gedeeltelijk over een 

verhard fietspad waar je weer goed snelheid kon maken. En dan door het laatste stukje bospad naar 

beneden. De muziek was goed te horen. De opgeblazen La Chouffe kabouter stond klaar om je te ver-

welkomen. En natuurlijk René en Climmy! 280 meters omhoog en omlaag, bijna 8km trail, in 1:06. Niet 

al te snel, maar wel leuk! Ik was uiteindelijk 52 uit de 80. Dus verbetering kan altijd! Bij de finish na-

tuurlijk nog gewacht op Maris. Die kwam niet zo heel ver na mij, maar dan wel natuurlijk voor de 

15km! Was een topavond en parcours. Volgend jaar zeker weer, maar dan mét René en wie weet ook 

met Climmy? Dan doe ik zeker de 15km en iets sneller. En misschien zijn er nog meer mensen die zin 

hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door Maris Jacobs 

ter voorbereiding op de Jungfrau 

Bij deze foto van de loop vakantie. Ben in voor-

bereiding van de Jungfrau marathon over 2 

weken, 9 september 2017.  Deze foto is van een 

trailweekend in Houffalize. 3 Afstanden van 

15km op zaterdag met een nighttrail. En de 

20km afsluitend op zondag. We troffen daar 

ook aspirant trainster Gabrielle en haar vriend 

cq coach. 
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Deze foto’s zijn van de trail in Heerlen. Daar trof ik Dennis en Wendy. Zij deden ook mee. Was een 

lekker run waar je in tegenstelling tot de trails in de Ardennen wel kunt blijven lopen....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tijdens de vakantie in Griekenland werd ik door Climmy begeleid op een scooter tijdens een lekker 

warm duurloopje (39 graden � ). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tijdens een vakantie in Tirol vanuit het dorp naar de top gelopen over het laatste deel van het mara-

thon parcours van de Kaisermarathon, 9.3 km lang en 1100 hoogte meters binnen 2 uur.  

 

 

 

 



11 
 

 

 

door Wil Engels 

Zomervakantie 2017 

 

Voor mij is de “voorbereiding” op de zomervakantie dit jaar anders verlopen dan in voorgaande jaren. 

Dit vanwege het feit dat ik eerder dit jaar heb besloten om bij mijn oude werkgever te stoppen en op 

zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Een volgend hoofdstuk in mijn actieve loopbaan, waar ik van-

af mei dit jaar volop mee bezig ben. Dit was echter geen “vervroegde vakantie”. Inmiddels zijn we en-

kele maanden verder en lijkt het tij zich in positieve zin te gaan keren voor mij. Naar verwachting ga ik 

binnen nu en 1 maand weer actief aan het arbeidsproces deelnemen bij een nieuwe werkgever. Ik 

barst op dit moment weer van de energie, die ik vooral in een nieuwe baan, maar zeker ook in mijn 

sportieve ambities en de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden wil steken. De eerstvolgende concrete uit-

daging zal de Halve Marathon van Eindhoven zijn in oktober. Maar ook de 5x5 Staffellauf in Weeze in 

september wil ik niet laten schieten. Ik hoop dan ook van ganser harte dat zich voor dit gezellige hard-

loopevenement nog vele leden opgeven, zodat we weer met meerdere teams kunnen deelnemen. 

Marja (mijn vrouw) en ik hebben er dit jaar voor gekozen een relaxvakantie op Tenerife te houden en 

een actieve vakantie (light versie) aan het Gardameer in Italië.  

Op Tenerife hebben we samen 1 meter boeken verslonden, variërend van Hugo Borst over zijn demen-

terende moeder tot een legal thriller van John Grisham en “Judas” van Astrid Holleeder. Mijn hard-

loopschoenen zijn traditiegetrouw thuis gebleven, zoals in elke vakantie. Uiteraard kon ik niet de hele 

dag stil zitten (liggen). Dagelijks heb ik ca. 5 km langs de kust gewandeld, zodat ik toch enigszins in 

conditie ben gebleven. Na 11 dagen heerlijk te hebben genoten zijn we weer teruggevlogen naar ons 

eigen mooie landje. 

Nadat we dinsdagnacht weer in ons eigen bedje lagen, hadden we 4 dagen de tijd om “bij te komen” 

van onze vakantie op Tenerife. We zijn het aansluitende weekend vertrokken voor een verblijf van 1 

week aan het Gardameer in het prachtige plaatsje Lazise. Op de heenreis was een tussenstop gepland 

in Oostenrijk (Tirol), om zo de volgende dag uitgerust op de plaats van bestemming aan te komen. 

Ondanks het feit dat het weekend was, zorgden de talloze Baustelle in Duitsland toch wel voor enige 

vertraging. We hebben in Italië gelogeerd in een B&B, waar ik erachter ben gekomen wat wordt be-

doeld met een “Italian Breakfast”. De eerste ochtend aan de ober gevraagd wat het ontbijt inhield. Hij 

wees op een vitrine waarin croissants (2 soorten) en chocola-

debroodjes lagen. Ik als nuchtere Hollander zeg: “Doe maar 

van allemaal eentje”. Er werd mij direct duidelijk gemaakt dat 

het ontbijt bestond uit 1 cappuccino (of koffie) en 1 broodje. 

Gelukkig was de prijs van een extra consumptie (€1,50) en een 

extra broodje (€1,00) wel heel redelijk. In elk geval geen hon-

ger geleden ’s ochtends. Dochter, schoonzoon en kleindochter 

stonden 3 weken op een nabijgelegen camping (4 km), waar-

door we van de diverse faciliteiten aldaar gebruik hebben 

kunnen maken. Tevens was het voor ons een mooie gelegen-

heid om erachter te komen of kamperen iets voor ons is. We 

gaan het eerst eens uitproberen zonder eigen caravan, maar 

met een verblijf in een chalet op een camping. Het was ook 

goed dat we de fietsen mee hadden, afstanden waren net te 

lang om met zware (strand)tassen te lopen. Daarbij was het 

ook lekker om ’s avonds, nadat we in het centrum waren  
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geweest nog even een “bergklim” te doen op de fiets (conditie op peil houden), terug naar de B&B. We 

hebben ook nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om een dagje naar Venetië te gaan. Beslist de 

moeite waard, alhoewel het wel erg warm was die dag (35 graden). De vele bezienswaardigheden 

maakten dit echter ruimschoots goed. Op de terugweg nog klein ongelukje gehad op parkeerplaats bij 

een Rasthof. Gelukkig alleen materiële schade aan mijn fiets (die goed verzekerd is). 

Al met al een heerlijke vakantie beleefd samen met Marja. Ook wel weer lekker om in het normale 

leefpatroon terug te keren. Om dit laatste kracht bij te zetten start ik vanaf dinsdag 29 augustus weer 

met 3x per week hardlopen (trainen voor Halve Marathon Eindhoven). Heb er zin in!! 

Ik hoop dat jullie allemaal van een heerlijke en welverdiende vakantie hebben genoten of nog gaan 

genieten en zie jullie graag binnenkort weer op een van de trainingen. 
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Weeze komt er aan 
 

Deze loop vindt plaats op :    zaterdag 23 september 2017; 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.  

 

Afgelopen jaar zijn we met twee teams van 5 renners aanwezig geweest bij onze Duitse buren. Het zou 

mooi zijn om dit jaar met meer teams deel te nemen. 

Er heerst een typisch Duitse sfeer van “Gemütlichkeit” en je kunt 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. Marilon maak de groepsindeling en schrijft 

de groepen in. Hoe gemakkelijk kan het zijn? 

Bij de indeling houdt ze rekening met jullie wensen en leeftijd en snelheid. 

Graag aanmelden voor 1 september. De kosten zijn € 9 p.p. 

 

Graag de volgende gegevens vermelden: 

- Naam 

- Geboortedatum 

- Alleen inschrijven of als team inschrijven (dan van iedereen de gegevens vermelden) 

- Geschatte eindtijd op 5 km 

 

Aanmelden bij Marilon Faassen: martijn.faassen@home.nl 
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Wil Engels 

De Staffellauf in Weeze, welke jaarlijks in september plaats vindt is een van mijn meest favo-

riete hardloopevenementen van het jaar. De reden hiervan? Je loopt een wedstrijd waar niets 

moet, geen druk op zit en waar teamspirit en vooral gezelligheid de boventoon voeren. Een 

ideale gelegenheid om eens een keer met leden van een andere trainingsgroep kennis te ma-

ken en een middag mee op te trekken. Iedereen lekker op zijn of haar eigen tempo een par-

cours van 5 km afleggen en na afloop heerlijk "hausgemacht" gebak en/of een broodje 

"Bratwurst". Uiteraard ontbreken ook een kopje koffie en een lekker (alcoholvrij) biertje niet. 

 

Laat deze mooie kans op een heerlijke hardloopmiddag niet aan je voorbij gaan en meld je snel 

aan. Het zou leuk zijn als we met minimaal 3 groepen van 5 personen kunnen inschrijven. 

 

Charles Roosen 

Vorig jaar hebben we met twee teams deelgenomen aan de Staffellauf in Weeze. Dit is een heel gezel-

lig evenement, een estafette loop voor teams van 5 hardlopers en ieder rent 5 km.  

Aan deze Staffellauf kan iedereen deelnemen die 5 km kan hardlopen en het maakt echt niet uit of je 

pas begonnen bent of al langer hardloopt. Bij deze loop staat gezelligheid voorop en genieten van de 

Duitse gastvrijheid: voor en na de 5 km een kop koffie met zelf gebakken Kuche en vervolgens een lek-

kere BBQ-worst en je teamgenoten aanmoedigen! 

Meld je per omgaande aan voor de Staffellauf in Weeze op zaterdag 23 september a.s. en nemen we 

met veel teams deel! 

 

Carla Arts 

Een leuk parcours, lopers van alle niveaus aanwezig, een relaxte loopsfeer waarbij iedereen elkaar 

aanmoedigt en gezelligheid achteraf. Wat wil je nog meer? 

Vorig jaar was de eerste keer dat ik meeliep in Weeze en ook de eerste keer dat ik meedeed aan een 

estafetteloop. Dat had ik al niet meer gedaan sinds de middelbare school! Een beetje zenuwachtig was 

ik dan ook wel, want wat als het niet goed zou gaan met het overgeven van het stokje? Maar gelukkig 

was er geen stokje, je moet elkaar aantikken!  

Het lopen in een team is ook weer eens wat anders dan voor jezelf lopen. Je eigen team moedigt je aan, 

maar natuurlijk ook de andere lopers van ALV en zelfs mensen die je niet kennen! Omdat je binnenkomt 

op de atletiekbaan, heb je een hele ronde waarbij je wordt toegejuicht.  

Bovendien geeft het natuurlijk een extra motivatieboost om goed te lopen voor je team. En zelfs al loop 

je niet fantastisch, dan kan je team dit nog rechttrekken of kun je na afloop je verdriet wegdrinken met 

een koud biertje. Als klap op de vuurpijl krijg je een mooi certificaat van je deelname. Lekker Duits alle-

maal. 

Daarnaast heb ik van horen zeggen dat het weer altijd goed is bij de Staffellauf! Vorig jaar klopte dat in 

ieder geval. Ik doe dit jaar in ieder geval weer mee met deze gezellige loop. Jij ook? 
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Personalia 

 

Aangemeld als lid:    

geen 

Afgemeld als lid:  

Sandra van Veggel uit Grubbenvorst 

Marjon Brueren 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-2017 . 

 

 

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 rond 

het Reindersmeer, mooi uitzicht over de Heide Venlo, kuitenbijten op de Hamert. Er is voor elk wat 

wils!  We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de BMV. We gaan vervolgens naar de loca-

tie 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 september Floriade parkeerplaats aan de Innovatoren 

Zondag 8 oktober Grote Heide Venlo 

Zondag 5 november Hamert Arcen 

Zondag 10 december Reindersmeer 

 

De overige drie zondagochtendtrainingen per maand starten om 9.30 uur bij de Ravenvennen in 

Lomm waarna een gevarieerde route gevolgd gaat worden. Voor elke zondag geld dat er voor andere 

ondergrond gekozen wordt, verhard, onverhard, verhard/onverhard (zie jaarplan). Door gebruik te 

maken van een korte ronde, kan iedereen op zijn eigen niveau lopen. Een beginnend loper kan er-

voor kiezen om de afstand 1 keer te lopen (tussen de 4 en 6 km) en een ervaren en/of lange af-

standsloper kan deze meerdere keren afleggen of we maken nog een lus in het parcours. We hopen 

hiermee wat afwisseling te bieden. Verandering van spijs doet immers eten! 
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Wandeling in Geijsteren 

 
Op vrijdag 8 september a.s. nemen wij, René, Cora en Elly, jullie mee naar de omgeving van 

Geijsteren voor een wandeling van ongeveer 8,5 km. De start is aan de Oostrumseweg nr. 34 

in Geijsteren. 

De Navigatie wijst de weg. Kijk anders naar onderstaande foto. Dat kan niet missen. 

 

 

 
De wandeling start om 9:30 uur en duurt tot ongeveer 11:30 uur. Na afloop koffiedrinken in 

‘t Trefpunt, Dorpstraat 16 in Geijsteren. 

 

We hebben deze wandeling ook al gelopen in juni. Toen in de regen. Dit keer is het stralend 

weer en lopen we de route in omgekeerde volgorde. 

 

Met vriendelijke groet, 

René, Cora en Elly 
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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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Waarom je harder gaat lopen als je afvalt 
door Hans van Dijk en Ron van Megen - overgenomen uit Nieuwsbrief ProRun 15 juli 2017 

 
 

Hardlopers zijn over het algemeen mager en dat is geen wonder, want niet alleen val je af van het 

hardlopen zelf, maar als gevolg van een lager gewicht, ga je ook ook sneller lopen. Het mes van hard-

looptraining snijdt daarmee aan twee kanten. Je wordt beter en sneller door training én sneller als je 

magerder bent. In feite ga je dus ‘vanzelf’ steeds harder lopen als je eenmaal begonnen bent met 

trainen.  

 

Hoe groot is het effect van je gewicht? 

 

De wiskunde van de invloed van het gewicht is heel eenvoudig. Je menselijke motor heeft in principe 

een vast vermogen P in Watt. Bij het hardlopen op een vlak parcours gebruik je dat vermogen om de 

loopweerstand (Pr) en de luchtweerstand (Pl) te overwinnen.  

 

P = Pr+Pl = c*m*v+0,5*?*cdA*(v+vw)2*v 

 

In de formule staat m voor je gewicht in kg, v voor de loopsnelheid en vw voor de windsnelheid. 

 

Als je nu gaat afvallen verlies je normaal gesproken vet, maar je vermogen P blijft in principe con-

stant (als je tenminste niet zo drastisch afvalt dat je spiermassa gaat verliezen). Omdat je gewicht m 

daalt, wordt je loopweerstand (c*m*v) evenredig minder. Het gevolg is dat je harder kunt lopen! 

Omdat de luchtweerstand maar een klein deel van het totaal is, kun je wel stellen dat iedere procent 

dat je lichter wordt, ook bijna een procent snelheidswinst oplevert.  
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De snelheid die je op een bepaalde afstand kunt volhouden is dus omgekeerd evenredig met je ge-

wicht. Dit is logisch, want je verbruikt minder energie door je lagere gewicht als je afgevallen bent, 

terwijl het vermogen van je spieren en je hart-longsysteem niet veranderd is. Het verband volgt ook 

meteen uit de ADV, die namelijk gedefinieerd is in Watt/kg lichaamsgewicht. Hoe lager je lichaams-

gewicht is, hoe hoger je ADV en hoe beter je loopprestaties. Naast je aanleg en uithoudingsvermogen 

is gewicht de belangrijkste bepalende factor voor je hardloopprestaties op de lange afstand. 

 

Wat is ADV? 

 

ADV staat voor Anaeroob Drempel Vermogen. Het is het hoogste vermogen dat je kunt volhouden 

gedurende 1 uur. Lever je meer vermogen dan neemt de vermoeidheid sneller toe en hou je het geen 

uur vol.  

 

Dankzij de nieuwe ontwikkeling van hardloopvermogensmeters zoals de Stryd. Kunnen ook hardlo-

pers hun voordeel doen met vermogensmeters, beter nog dan met de bekende VO2 max.  

 

In de tabel is uitgerekend wat het effect van het gewicht is op de loopprestaties van onze Marathon 

Man. Het is duidelijk te zien dat afvallen een zeer gunstig effect heeft. Op alle afstanden neemt zijn 

snelheid met bijna 10% toe als onze Marathon Man erin slaagt om 10% af te vallen. Omgekeerd daalt 

het tempo met 10% als hij zwaarder wordt. Dit is tevens één van de redenen voor het afnemen van 

de prestaties bij het ouder worden. De meeste mensen worden dan namelijk zwaarder.  

 

 

 
Afvallen is de meest veelbelovende strategie als je je prestaties wil verbeteren. Hoeveel je kunt afval-

len hangt met name af van je vetpercentage.  
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Wedstrijduitslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knooppunt Baarlo Loop, Baarlo 1 juli 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Karel Gerrits 10,000 0:42:01 14,280 

Corio Trail, Heerlen 23 juli 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 20,000 2:40:00 7,500 

Dennis Creemers 20,000 2:40:00 7,500 

Maris Jacobs 37,000 3:21:09 11,037 
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Wedstrijdkalender 

 

Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

    

Zaterdag 09-09 

 

 

Jungfrau Marathon 

 

 

Interlaken  

(Zwitserland) 

 

www.jungfrau-marathon.ch 

 

 

Zondag 16/17-09 

 

 

Dam tot Dam loop 

16 km 

 

van Amsterdam naar  

Zaandam 

 

www.damloop.nl 

 

 

Zaterdag 23-09 

 

 

Staffellauf Weeze 

5x5 km 

 

Weeze 

 

 

www.tsv-weeze.de 

 

 

Zondag 24-09 

 

 

Gipmans Planten Kwaakerrun  

5 en 10 km 

 

in ’t Ven Venlo 

 

 

www.kwaakerrun.nl 

 

 

Zondag 24-09 

 

 

Fysio Fitness Kermisloop Belfeld 

5 en 10 km 

 

Belfeld 

 

 

www.cultuurensportbelfeld.nl 

 

 

Zondag 01-10 

 

 

Océ-loop 

5 en 10 km 

 

Venlo 

 

 

www.oce-loop.nl 

 

 

Vrijdag 06-10 

 

 

Ladiesrun Zeeland 

10 km 

 

Zoutelande 

 

 

www.marathonzeeland.nl 

 

 

Zaterdag 07-10 

 

 

Kustmarathon 

42,2 km 

 

Burgh-Haamstede – 

Zoutelande 

 

www.marathonzeeland.nl 

 

 

Zondag 08-10 

 

 

Halve en hele marathon 

21,1 en 42,2 km 

 

Eindhoven 

 

 

www.marathoneindhoven.nl 

 

 

Zondag 22-10 

 

 

Bridge to Bridge Run 

5,1 en 10,2 km 

 

Venlo-Blerick 

 

 

www.orionvenlo.nl 

 

 

Zondag 05-11 

 

 

2e Maalbeekcross 

 

 

Belfeld 

 

 

www.scopias.nl 

 

 

 
  

  

 


