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CONTOUR Run op Velden 2018 
door Ad Burgmans 

 

Op zaterdagavond 26 mei a.s. wordt voor de 10e keer de CONTOUR Run op Velden gelopen, een hard-

loopevenement dat Velden op zijn kop zet. De organisatie is in handen van de Lopersgroep Arcen Lomm 

Velden.  

 

 

 

 

Start en finish zijn bij BMC de Vilgaard. De jeugdlopen starten om 16:30 uur. De start van de 5 km is om 

18:30 uur en van de 10 km om 19:15 uur. Het parcours van de jeugdlopen is een kort circuit in de nabij-

heid van start en finish met voor de oudere jeugd een stukje van de Burgemeester van Deelensingel en 

aanliggende straten. De 5 en 10 km gaan wat verder, o.a. via de Paddeweg en de Broekweg. Alles speelt 

zich af in Velden-Oost. Het centrale punt is de Vilgaard. Zowel binnen als buiten wordt daar een feestelijk 

sfeerpunt gecreëerd, waar het vóór en na de wedstrijden goed toeven is voor lopers en supporters. 

Maar de opzet is dat langs het parcours ook sfeerpunten komen, waar extra versieringen worden aan-

gebracht en waar Joeks kapellen zich muzikaal laten horen. Evenals voorgaande jaren zal het publiek 

langs de kant de hardlopers aanmoedigen en op deze wijze bijdragen aan hun prestatie. 

 

De eerste jaren van de CONTOUR Run op Velden 

In 2008 vond de eerste editie plaats van de CONTOUR Run op Velden. De Lopersgroep Arcen Lomm 

Velden had tot dan toe jaarlijks de Molendijkcross georganiseerd. De crossen liepen echter qua deel- 
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nemersaantal terug, terwijl de statenloop aan populariteit won. In deze regio was de Venloop daarvan 

de aanjager. In 2006 werd voor de eerste keer de Venloop georganiseerd en dat was direct een door-

slaand succes. Veel mensen die daarvóór nooit aan hardlopen hadden gedaan, werden geprikkeld om 

het ook eens te proberen. Deze aanwas is daarna alleen maar groter geworden. De Venloop werd al 

gauw het hoogtepunt van het hardloopseizoen in Noord- en Midden-Limburg. De kleinere hardloopeve-

nementen werden op deze wijze een aanloop naar de Venloop. 

De Lopersgroep Arcen Lomm Velden besloot daarom te stoppen met de Molendijkcross en in plaats 

daarvan een stratenloop te organiseren onder de naam Run op Velden. CONTOUR Accountants werd de 

hoofdsponsor en dit bedrijf verbond zijn naam aan de Run op Velden. De eerste CONTOUR Run op Vel-

den was op 7 december 2008. Het werd een groot succes. De Lopersgroep werd overstelpt met compli-

menten: prima organisatie, veel sfeer en een mooi deelnemersveld. Start en finish lagen op de Markt en 

het parcours was slechts 3 km lang. Dit parcours moest twee of vier keer afgelegd worden. In plaats van 

5 en 10 km waren de afstanden 6 en 12 km.  

 

 
 

De gedachte daarachter was dat het de derde wedstrijd was in de aanloop naar de Venloop en dat 

daarom de afstanden geleidelijk opgevoerd moesten worden. De voorlaatste wedstrijd vóór de Venloop, 

de Berden Voorjaarsloop, had immers als afstanden 7,5 km en 15 km. Voor de Venloop gelden als be-

langrijkste afstanden de 10 km en de halve marathon. Dit idee van oplopende afstanden is in 2012 los-

gelaten. De wedstrijdlopers hadden liever de gebruikelijke afstanden, 5 en 10 km, zodat ze beter ‘op tijd’ 

konden lopen. Vanaf toen werd ook het parcours aangepast. Start en finish bleven op de Markt, maar 

het 5 km parcours liep verder door naar het zuiden via de Vorst naar het Plantencentrum en via de 

Genooyerweg weer terug naar het centrum van Velden. Dat is zo gebleven tot 2017. Het aantal deelne-

mers lag steeds tussen de 500 en 600. 

 In 2016 is BMV de Vilgaard in gebruik genomen. Omdat tegelijkertijd de Kiêsstolp als gemeenschapshuis 

werd gesloopt, was dit voor de Lopersgroep reden om ook de CONTOUR Run op Velden te vernieuwen. 

 

Vanaf 2017 start en finish bij BMV de Vilgaard 

De grootste veranderingen waren dat de wedstrijddag verplaatst werd van de late herfst (laatste zondag 

van november)  naar de lente (eind mei) en dat het parcours naar Velden-Oost werd verplaatst met als 

centrum BMC de Vilgaard. Dit jaargetijde heeft een veel milder klimaat met meer kans op mooi weer. 

Daardoor hoopte men op meer publiek en dat men na afloop langer ter plekke zou blijven om gezellig 

met elkaar te praten en iets te drinken of te eten. De Vilgaard biedt daarvoor de faciliteiten.  
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Bovendien liggen bij de Vilgaard zowat alle sportaccommodaties van Velden en is het een ontmoetings-

plek voor sportminnend Velden. 

Op 20 mei 2017 was voor het eerst de CONTOUR Run op Velden nieuwe stijl. Het aantal deelnemers was 

wat minder dan andere jaren. Misschien komt dit doordat het evenement nu pas ná de Venloop wordt 

gehouden. Veel mensen die alles op de Venloop hebben gezet, lassen daarna een pauze in en stoppen 

voor een tijdje met hardlopen. Voor de wedstrijdlopers geldt dat niet. Maar misschien moet het nog 

groeien en duurt het even voordat de nieuwe wedstrijddag op de laatste zaterdag van mei in het geheu-

gen staat gegrift. Dit jaar is de CONTOUR Run op Velden opgenomen in een reeks van 7 wedstrijden van 

het Midden-Limburgs Avondloopcriterium.  In Velden is de vierde wedstrijd. We hopen daardoor op 

meer deelnemers. Aan gezelligheid en sfeer heeft het evenement niet ingeboet. Direct na afloop had 

een van de deelnemers op Facebook gezet: Wat een leuke dag was het zaterdag! Lekker zonnetje, ge-

zellig sfeertje, geweldige lopers en toeschouwers! Wij zijn aan het nagenieten. 

 

Wij verheugen ons op de 10e editie van de Contour Run op Velden op zaterdag 26 mei a.s. 

 

 

 

start 5 km loop CONTOUR Run op Velden 2017 

 

10 Jaar hoofdsponsor 
 

Beste leden van de Lopersgroep ALV, 

 

Op zaterdag 26 mei 2018 wordt alweer de 10-jarige jubileumeditie van de CONTOUR Run op Velden 

georganiseerd door de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden. CONTOUR Accountants is trots om al 10 jaar 

hoofdsponsor te mogen zijn van dit prachtige, regionale evenement. 
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De loop door de straten van Velden werd voor het eerst georganiseerd op 7 december 2008, waarbij 

CONTOUR Accountants als hoofdsponsor haar naam verbond aan de Run op Velden. Tot ieders tevre-

denheid werd de run meteen een groot succes! 

 

In de loop der jaren heeft de loop behoorlijk wat veranderingen ondergaan. In de eerste jaren was er 

sprake van een parcours van 3 kilometer, met de afstanden van 6 en 12 kilometer, waarbij start en finish 

lagen op de markt in Velden-West. De loop vond toen laat in het jaar plaats, ergens eind november / 

begin december. In 2017 werd de wedstrijddag voor het eerst verplaatst naar het voorjaar en het par-

cours verlegd naar Velden-Oost, met als start- en finish gebied BMV de Vilgaard. Al deze ontwikkelingen 

hebben ertoe bijgedragen dat het evenement beter en aantrekkelijker is geworden. 

 

Met de organisatie van de CONTOUR Run op Velden toont de Lopersgroep ALV haar maatschappelijke 

betrokkenheid. Iedere deelnemer heeft zijn eigen doelstelling als hij aan de start staat. Voorbereiding 

en talent zijn naar onze mening van belang om doelen te bereiken. Sommigen maken hierbij gebruik van 

een trainer of coach om hun doelen (sneller) te bereiken. CONTOUR Accountants kan zich hier als hoofd-

sponsor helemaal in vinden, omdat wij veel overeenkomsten zien met de lopers: ‘Doelen stellen en pro-

beren te realiseren’. 

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de jubileumeditie in volle gang, zodat we er dit jaar weer een 

mooi evenement van kunnen maken. Het is mooi om te zien dat de CONTOUR Run op Velden binnen de 

Lopersgroep ALV breed wordt gedragen. Uiteraard kan een hardloopevenement van deze omvang niet 

zonder de vele vrijwilligers, die zich vanuit de Lopersgroep beschikbaar stellen. Wij bedanken alle vrij-

willigers, die het met hun inzet mogelijk maken dat de CONTOUR Run op Velden weer kan plaatsvinden. 

Op zaterdag 26 mei 2018 hoopt de organisatie veel deelnemers aan de start van de CONTOUR Run op 

Velden te mogen verwelkomen om er gezamenlijk een sportief jubileumfeest van te maken! 

 

Namens CONTOUR Accountants,  

 

Henk van der Heijden en Rob Paulus 

 

Jacqueline de nieuwe smartrunner 
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Juryrapport 

 

Tja, het uitroepen van de Smartrunner is het jaarlijkse hoogte-

punt tijdens de jaarvergadering van onze Lopersgroep. Menige 

loper zit al een poosje in spanning: zal ik het worden of gaat dit 

aan mijn neus voorbij! Ook bij de trainers zorgt dit voor de no-

dige spanning, zij moeten het gehele jaar wikken en wegen wie 

er in aanmerking komt voor deze mooie trofee en het daar ge-

zamenlijk over eens worden.  

Dit jaar gaat de Smartrunner naar een loopster die in oktober 

Sarah ziet en in 2009 lid is geworden van onze Lopersgroep na-

dat ze haar eerste wedstrijd bij Océ had gelopen. Dit smaakte 

naar meer en ze wilde goed getraind naar haar volgende wed-

strijden. Zij is een trouwe bezoekster van de woensdag- en vrij-

dagavondtrainingen. Daarnaast is ze al vele jaren Personal 

Coach op maandagavond voor Jussi van Keeken. Jussi waar-

deert dit enorm en kijkt ernaar uit.  

Inmiddels heeft ze volgens uitslagen.nl al 32 keer een wedstrijd gelopen en 5 keer meegedaan aan de 

Marikenloop. Zelfs twee podiumplaatsen vielen haar in 2012 ten deel: een derde plaats bij zowel de 

Acht van Horst als bij de Océ-loop.  

Helaas bleef ze niet blessurevrij, haar doorzettingsvermogen en innerlijke rust zorgden ervoor dat ze 

iedere keer sterk terugkwam en weer aansluiting met de groep heeft.  

Ze is een heel sociale loopster en maakt met iedereen makkelijk contact, daarnaast houdt ze tijdens de 

trainingen de omgeving goed in de gaten. Veiligheid tijdens het hardlopen staat bij haar hoog in het 

vaandel en daarmee "assisteert" ze onbewust de trainer en dat is heel prettig. Het afgelopen jaar heeft 

ze regelmatig op vrijdagavond een training voor haar rekening genomen en mooie routes uitgestippeld. 

 

Smartrunner 2017 is Jacqueline Verhaegh-Peeters 

 

Woordje van Jacqueline 

Tsja, en dan ben je ineens smartrunner van het jaar….. 

Een tijd geleden tijdens de training kwam naar voren dat de jaarvergadering er alweer aan te komen zat. 

Daarmee is het dan natuurlijk ook weer tijd voor de uitverkiezing van de smartrunner. Er werd al snel 

geconcludeerd dat dit jaar wel een loopster aan de beurt zou zijn, en er werd natuurlijk flink gespecu-

leerd welke loopster hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Ook mijn naam werd geopperd.  

Ik weet nog dat ik heb geantwoord dat dit van mij echt niet hoefde, dat ze mijn naam maar moesten 

overslaan. Laat mij maar gewoon mijn ding doen en rennen. 

Op de jaarvergadering bleek dat de trainers toch een andere mening deelden en werd ik uitgeroepen 

tot smartrunner van het jaar. 

 

Heel leuk dat nog even de nadruk op mijn leeftijd werd gevestigd☺ , maar what’s in a number. 

Ik wist trouwens niet dat ik al zoveel wedstrijden had gelopen, trainers bedankt voor het uitzoeken! Het 
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blijken er zelfs nog meer te zijn, want ook 3 x heb ik de 7Heuvelenloop in een hele mooie tijd mogen 

lopen. 

Tsja, blessures blijven me helaas achtervolgen en zorgen ervoor dat ik wat minder aanwezig ben bij de 

trainingen op de baan en het lopen op de “paerdepaedjes”, maar ik ben blij dat ik de meeste tijd toch 

nog lekker mee kan doen. Vooral het missen van de baantraining vind ik erg jammer, want juist hier kun 

je goed trainen op snelheid. 

Hoewel ik er niet van houd om op de voorgrond te staan, ben ik natuurlijk wel ontzettend trots op deze 

uitverkiezing en heeft de smartrunnertrofee een heel jaar lang een prominente plaats op ons dressoir.  

Nogmaals bedankt, en voor alle lopers en wandelaars van Lopersgroep ALV: een heel mooi loopjaar. 

Groetjes Jacqueline 

 

De ‘mannen’ van het eerste uur 

 

 
 
De Lopersgroep Arcen Lomm Velden bestond in 2017 30 jaar. Op 13 april 1987 is door enkele mensen 

voor de trimmers, joggers en recreatie-lopers van Arcen, Lomm en Velden een informatiebijeenkomst 

belegd in café-restaurant ‘de Witte Berg’ in Lomm. Feitelijk is daar de Lopersgroep opgericht. Direct 

daarna zijn de groepstrainingen begonnen. 

Het bestuur van de Lopersgroep ALV heeft op de jaarvergadering de ‘mannen’ van het eerste uur in het 

zonnetje gezet.  

 

Op de foto staan vlnr:  

René Smeets, Hay Steegh, Huib Noten en Ton Kortenoeven, allemaal lid vanaf 01-04-1987. Op de foto 

ontbreken Marga Kortenoeven (eveneens lid vanaf 10-04-1987) en Mart Mols (lid vanaf 01-03-1988). 
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30 Jaar lid van de Lopersgroep Arcen Lomm Velden 

door René Smeets 

 

Toen ik in 1987 van de Zaanstreek naar Velden verhuisde, kon ik niet vermoeden dat ik de komende 

jaren zo veel plezier zou beleven van een lopersgroep. Toen ik eens mijn honden uitliet, kwam ik een 

man tegen die in zijn eentje aan het rennen was. We raakten in gesprek en hij vertelde mij dat er in 

Velden een lopersgroep was die op de zaterdagochtenden in de bossen trainde. Ik was welkom. 

De volgende zaterdagochtend was ik aanwezig en maakte er kennis met twaalf sportievelingen. Zij had-

den als doel om samen aan hun conditie te werken. Ik kon aansluiten en meedoen. Het was heel gezellig 

en ik besloot vaker te komen. Huib Noten en Huub Hendrikx waren de trainers en zij stimuleerden me 

met zachte dwang om mijn grenzen op te zoeken. Het lukte me om mijn rookverslaving te bedwingen 

en mede daardoor werden mijn prestaties beter. Ik bracht mijn honden Laika en later Sarah mee naar 

de training. Zij renden volgzaam mee, vaak met een stuk hout in hun bek. 

In de eerste jaren van de Lopersgroep heb ik de mooiste herinneringen aan de wedstrijden Vaals-Venlo 

en de halve marathons van Tegelen. Dat waren dagen waar we veel plezier met elkaar beleefden. Later 

heb ik vaak de hele route van Vaals-Venlo als begeleider van de lopers meegefietst. Dat is misschien nog 

wel zwaarder dan 18 km rennen. 

In 1996 werd ik getroffen door een klein hartinfarct. Toen was definitief de snelheid verdwenen. De 

bètablokkers hielden me in toom. Inmiddels was ik zelf trainingen gaan geven aan een groep beginners 

op de woensdagavond. Dit deed ik samen met Toos Peters. Op mijn werk bij de GGZ wist ik mijn collega’s 

Elly en Ad enthousiast te maken voor de Lopersgroep waarna zij zich aansloten op de woensdagavond 

en later de zaterdagochtend. We liepen in het bosgebied van het Zwarte Water en de Ravenvennen en 

in de wintermaanden op en rond de sportvelden van IVO. 

 

 

 
Vaals-Venlo 2001 
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Zaterdaggroep 2003 

 

Behalve rennen werd er door een groepje een keer per twee maanden gewandeld op de zondagochtend. 

De regio biedt talrijke mogelijkheden voor wandelingen in de natuur. Om beurten werden de wandelin-

gen voorbereid. Zo kwam je op de mooiste plekjes van Noord- en Midden-Limburg. Iedere keer een 

verrassing. Later is het een maandelijkse wandeling geworden en is de 2e vrijdag van de maand de vaste 

wandeldag. Voor mensen die niet meer actief hardlopen is dit een manier om toch actief lid van de 

Lopersgroep te blijven. Na afloop is samen koffiedrinken met een lekker stukje vlaai vaste traditie. De 

Lopersgroep ALV houdt van gezelligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wandelgroep 2004 
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MARATHON ROTTERDAM 2018 

door Fred janssen 

 

 

Training 

Eenmaal de marathon gelopen, dan is deelname aan een volgende marathon bijna vanzelfsprekend. 

Ruim 100 dagen voor de marathon van Rotterdam start ik met de training. Iedere week 4 trainingen 

inplannen is de opgave. Met het “sportrusten schema” wat ik volg, is dit goed te overzien. Relatief 

korte trainingsafstanden en ruimschoots tijd voor herstel. Volgens het schema is de maximale trai-

ningsafstand slechts 14 km. Dit wel op een berekende omslagpunt van mijn hartslag voor het loop-

tempo. Voor mijn eigen gevoel pas ik een paar trainingen van 18, 21 en 24 km in het schema in en op 

het eind nog de Venloop. Mijn langste trainingsafstand is dus 24 km en dit slechts eenmaal. In deze 

week laat ik zelfs een korte training vervallen, omdat herstel van het grootste belang is. Middels deze 

trainingopbouw bereik ik, volledig fit en in een super goede conditie, het marathon weekend. 

 

Weekend 

Het weekend nadert en de weersvoorspellingen zijn super. We verzamelen zaterdagmorgen al vroeg 

met 6 lopers, inclusief super gemotiveerde partners, bij het BMV. Tom, Arnold, Martijn, Jack, Karel en 

ondergetekende gaan de marathon van Rotterdam lopen. Tijdens het verzamelen krijgen we een 

enorme teleurstelling te horen. Martijn heeft de allerlaatste training niet meer kunnen lopen vanwege 

een kuitblessure. Ook een spoed bezoek aan de therapeut bracht geen verlichting. Martijn heeft inmid-

dels besloten om de marathon niet te lopen. Wel gaan Martijn en Marilon gewoon mee. Met deze kater 

op zak rijden we richting Ridderkerk. Hier is ons overnachtingsadres. Met de waterbus laten we ons naar 

Rotterdam brengen. Prachtig uitzicht bij deze heerlijke lente zon. Na een goede lunch nabij de Erasmus-

brug, lopen we Rotterdam in om onze startnummers op te halen. De marathonkoorts wordt steeds gro-

ter, met het zien van zoveel lopers, wegafzettingen en loopwedstrijden op zaterdag. Na een bezoek aan 

de Markthal, reizen we weer terug naar Ridderkerk. Hier leggen de meesten kort de benen te rusten. 

Anderen zoeken het terras bij het hotel op. ’s Avonds staat een bezoek aan een Italiaans restaurant op 

het programma. Na een heer-

lijk diner, storten we ons op 

het invullen van onze onder-

ling te voorspellen tijden. 

Door het vooraf invullen van 

de verwachte eindtijden van 

eenieder, strijden we om de 

“Erasmus-wisseltrofee”. Dit 

vullen ook onze partners op 

een formulier met verwachte 

eindtijden in. Omdat de wek-

ker op zondagmorgen vroeg 

rinkelt, zoeken we vroegtijdig 

het bed op. Een laatste goed 

nachtrust is toch verstandig. 

 
 

Wedstrijd 
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Op zondagmorgen om 07.00 uur zitten we met z’n allen, en met veel andere lopers, aan het ontbijt. Er 

wordt stevig ontbeten en sommigen nemen zelfs nog een pakketje mee voor iets later. Met de trein 

gaan we richting Rotterdam. De treinen zijn overvol. Wij hebben het geluk dat er een extra trein komt, 

al komt deze met 15 minuten vertraging. Onze partners stappen iets eerder uit de trein, zodat zij dichter 

bij hun strategische punten langs het parcours zijn. Nadat wij afscheid hebben genomen van onze part-

ners, gaan wij door naar Rotterdam Centraal. Een van onze lopers vindt het nodig om nog van broek te 

wisselen. En dit midden in de trein, zonder slip! Oftewel, gewoon een super relaxed moment voor de 

wedstrijd. 

In Rotterdam aangekomen leveren we onze doorzichtige marathontassen met kleding in. Zover is de 

beveiliging inmiddels doorgevoerd. Doorzichtige marathontassen worden op startnummervolgorde op-

gehangen. Rugzakken en sporttassen worden op inhoud gecontroleerd! We lopen direct door richting 

startvakken en wensen elkaar nogmaals succes. Onder het alom bekende lied van Lee Towers bereiken 

we, in een enorme drukte van lopers en toeschouwers het start vak. Nadat burgemeester Aboutaleb het 

startschot lost, kan het eerste start vak vertrekken. Ik sta in start vak 3 en moet nog wachten. Heel 

langzaam probeer ik in het start vak naar voren te lopen. Tot vlak bij de pacers van 3.50 uur. Hiervoor 

heb ik mij vooraf al aangemeld. Om 10.14 uur klinkt ook voor ons het startschot en meteen kunnen we 

de Erasmusbrug bedwingen. Het is druk op het parcours en hierdoor loop ik in het begin ook niet te 

hard. De pacers van 3.50 uur laat ik vrij snel achter mij, omdat ik dit tempo te laag vind. Ik had mij vooraf 

voorgenomen om een tempo van 5.10/5.20 per kilometer te lopen. Dit lukt ook vrij snel. Dit tempo kan 

ik echt heel lang volhouden. Net als vorig jaar geniet ik volop van de gehele sfeer van de marathon. Onze 

meegereisde partners en Martijn zie ik op de afgesproken punten langs het parcours. Echt top dat zij zo 

met ons meeleven!  

 

Tijdens het lopen heb ik geen enkel moment het idee dat ik 42 km of een kleine 4 uur moet rennen. Je 

ziet borden van de afstanden, maar vooral zie je heel veel publiek en hoor je ontzettend veel aanmoe-

digingen en muziek. En dat maakt het lopen vrij eenvoudig. Rond de 28 km krijg ik een “wonderdrankje” 

aangereikt voor wat extra energie voor het laatste gedeelte. Vanaf het 30 kilometerpunt voel ik een 

blaar onder mijn linkervoet. Met name in de korte bochten bij de keerpunten en op de tramrails voel ik 

deze echt. De pijn verbijten en doorrennen is het devies. Ik kan mijn tempo nog altijd goed lopen, zij het 

dat ik langzaam aan richting de 5.30 per kilometer ga. Gemiddeld zit ik nog altijd onder de 5.20 per 

kilometer. Onder het genot van de algehele sfeer loop ik toch vrij gemakkelijk door tot het 38 kilometer 

punt. Hier krijg met een echte dip te maken. Gelukkig vlak voor een drankpost. Ik neem snel mijn laatste 

gel en loop een heel kort stuk tot bij de drankpost. Hier neem ik 2 bekers drank, verfris gezicht, armen 

en hoofd nog eenmaal en ren weer verder. Nu is het werken om het tempo te blijven lopen. Als het bord 

van de 40 km in zicht komt, voel ik werkelijk alle pijntjes en vermoeidheid wegvloeien en loop ik best 

heerlijk richting finish op de Coolsingel. Onder het enorme geluid van muziek en aanmoedigingen, loop 

ik met de armen gestrekt in de lucht over de finish. Mijn tweede marathon heb ik volbracht in de tijd 

van 3 uur en 47 minuten. Na wat drankjes, een banaan en de ontvangst van de medaille, loop ik mijn 

kledingtas ophalen en zoek de andere lopers met partners op bij het vaste verzamelterras. Hier zijn Karel 

en Arnold al eerder gearriveerd. Kort na mij komt Jack en iets later komt Tom ook binnen. De ontlading 

is steeds enorm als er een loper arriveert. Allemaal hebben we deze editie weer volbracht. En dat met 

de volgende eindtijden: 

 

Karel  3 uur 16 minuten     Arnold  3 uur 33 minuten 

Fred 3 uur 47 minuten     Jack  3 uur 55 minuten 

Tom  4 uur 52 minuten 
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Nagenieten 

Vanaf nu begint het nagenieten al. We blijven nog een tijdje op het terras zitten. Het is tenslotte prachtig 

weer en we hebben dit vooral verdient. In ons hotel hebben we nog 1 kamer aangehouden, waar we 

ons nog lekker kunnen douchen, om vervolgens “fris” met schone kleren richting Blerick te rijden. Hier 

trakteren we onszelf nog op een etentje. En vooral onder het genot van een lekker biertje! Onze partners 

trakteren we op een welverdiende bos rozen. Zij hebben ons veelvuldig moeten missen tijdens onze 

trainingskilometers en voor het meeleven in de voorbereiding en in het bijzonder voor de aanwezigheid, 

support en facilitering tijdens de marathon.  

De uitslagen zijn inmiddels ook doorberekend met de zaterdagavond ingevulde prognoses. Het blijkt dat 

onze trainers een hele goede kennis van de lopers hebben. Zowel bij de mannen als bij de partners, 

scoorde een trainer als beste. Wederom won Martijn de “Erasmus-wisseltrofee” en bij de partners 

scoorde Ellen het beste met het voorspellen van de eindtijden. Na afscheid te hebben genomen, gaat 

iedereen moe maar voldaan huiswaarts.  

De eerste dagen is het vooral nagenieten. Enerzijds van de spierpijn, maar anderzijds vooral van de ge-

toonde interesse. De loopschoenen krijgen een paar dagen rust, om vervolgens langzaam aan weer de 

reguliere trainingen en rondjes te volbrengen. En wie weet, volgend jaar weer een marathon. Maar dan 

wel in een andere stad. Starten en finishen in het olympisch stadion lijkt mij geweldig. Dus wie weet, 

Amsterdam 2019? 

 
 
 

Van de bestuurstafel   

door Jack van den Hombergh, secretaris bestuur 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering 12 maart 2018: 

Bijgaand met de nieuwsbrief april 2018 ontvangen jullie ook het verslag van de Algemene Ledenverga-

dering van maandag 12 maart 2018. 

 

Presentje voor alle leden tgv 30-jarig bestaan: 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (zie verslag) heeft het bestuur kort stilgestaan bij het 30-jarig 

bestaan van onze vereniging. Alle aanwezigen hebben een zgn. buff mee naar huis gekregen, een mul-

tifunctionele doek ter bescherming van hoofd en/of nek bij koude omstandigheden maar ook bij 

warme omstandigheden nuttig als bandana ter bescherming van de hoofdhuid. 

De buff is uitgevoerd in het logo van de Lopersgroep ALV. 

 

    

Leden die niet aanwezig waren bij de jaarvergadering hebben de buff inmiddels via de trainers ontvan-

gen of vinden deze binnenkort in hun brievenbus. 
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Vacature trainingscoördinator ingevuld: 

Het bestuur is erg verheugd te kunnen melden dat Ellen Gijsen heeft aangegeven de rol van trainings-

coördinator op zich te willen nemen en volgt hiermee dus Martijn Faassen op. 

Ellen is zeer enthousiast en gemotiveerd aan de klus begonnen. 

Martijn zal zorgen voor een “geruisloze” overdracht en heeft aangegeven Ellen nog enige tijd te bege-

leiden cq ondersteunen waar het nodig is. Wij wensen Ellen heel veel succes en plezier in haar nieuwe 

rol !!!! Martijn (nogmaals) bedankt voor jouw enorme inzet en de positieve bijdrage aan alle trainin-

gen, activiteiten en de ontwikkeling/begeleiding van onze trainers. Wij zijn blij dat je als trainer be-

schikbaar blijft !!! 

 

Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat 25 mei 2018 in, deze nieuwe regelge-

ving brengt ook voor verenigingen verplichtingen en risico’s met zich mee. 

Inmiddels heeft de gemeente Venlo het initiatief genomen om sport- en cultuurverenigingen te infor-

meren over de impact van de invoering van deze nieuwe wet, het bestuur zal dan ook deelnemen aan 

een informatiebijeenkomst op 22 mei van 19.30 tot 21.15 uur in het BMV te Velden. 

Heb je ook interesse om op dit thema te verdiepen en ons hierbij mogelijk te adviseren c.q. ondersteu-

nen, neem dan a.u.b. even contact op met Jack van den Hombergh (077-4732173) of stuur een mail 

naar jackvdhombergh@home.nl . 

 

Personalia 

 

Aangemeld als lid:   --   

 

Afgemeld als lid:  

Frank Geurts uit Velden 

Marion Rondeel uit Lomm 

Marij Uylings uit Velden 

Rob Uylings uit Velden 

Daniela Schmitz uit Venlo 

Dorothé Engels uit Velden 

Jos Peeters uit Arcen 

Tom van Gardingen uit Velden 

Pascal Kooken uit Velden 

 

 

 

      Proficiat Carla en Ron! 
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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-2018 . 

 

 

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 locatie en 

lopen dan een mooie route. De volgende locaties staan op het programma. Deze zijn ook in het jaar-

plan opgenomen dat op de website staat. 

 

Datum Locatie  

13 mei 2018 Nat. Park de Hamert 

10 juni 2018 Reindersmeer 

8 juli 2018 Zomervakantie 

 

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 onder-

grond 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 ervoor kiezen 

om de afstand 1 keer te lopen (tussen de 4 en 6 km) en een ervaren en/of lange afstandsloper kan 

deze meerdere keren afleggen of we maken nog een lus in het parcours. We hopen hiermee wat af-

wisseling te bieden. Verandering van spijs doet immers eten! 

 

Wandeling Swalmen 
door Huib Noten  

 

Vrijdag 11 mei wandelen we weer eens in de Boukoul. 

Nu eens niet langs de Swalm, maar door de bossen en 

landerijen van de kasteelheer van Hillenraedt. We ste-

ken ook heel even de grens over en “beklimmen” de 

Steilrand.  

We sluiten natuurlijk af met koffie/ thee en gebak in de 

herberg. 

Wandeling wordt verzorgd door Huib 

 

Bijeenkomst:       Herberg de Bos,  Bosstraat 115  

   Swalmen 6071 PX 

Duur wandeling:    1,5 uur 
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De teek moet je niet tegenkomen in het bos! 

uit ProRun 17 april 2018 door Mark de Boer 

 

 
tekenbeet 

Eén van de vervelendste tegenstanders van de hardloper is wel de teek. Een klein spinachtig beestje 

dat zich graag ophoudt in landelijke gebieden, bossen en duinen. Juist die plekken waar hardlopers 

graag trainen. Van 16-22 april is het 'De week van de Teek' waarin we weer eens op de gevaren van 

een tekenbeet worden gewezen. 

 

Teken voeden zich met bloed van mensen of dieren. Ongemerkt kunnen ze over je huid kruipen naar 

een geschikte plek om zich te voeden. Vaak is het alleen maar vervelend maar meer en meer zijn de 

teken in Nederland besmet met een micro-organisme genaamd Borrelia. 

 

De teek heeft deze bacterie als larve opgelopen van een besmette vogel, muis of ander knaagdiertje. 

Na verloop van tijd gaat de larve over in het stadium van nimf en weer later in het levensstadium van 

volwassen teek. Het zijn met name de nimfen en de volwassen teken die ook wel hardlopersbloed 

lusten. In Nederland is één op de vijf teken besmet en in sommige gebieden zelfs een derde van alle 

teken. 

De ziekte die je krijgt van de besmette teek heet de Ziekte van Lyme. Op de site (LINK) van het RIVM 

staat een uitgebreide beschrijving van de symptomen. Het meest voorkomende signaal van de ziekte 

van Lyme is een rode, ringvormige uitslag op de plaats van de tekenbeet. Soms is de uitslag een blauw-

achtige of roze vlek. De vlek verschijnt meestal na enkele dagen tot twee weken na de beet, maar dat 

kan ook pas na 3 maanden zijn. Vervelend is echter dat niet iedereen die rode vlek of kring krijgt maar 

hooguit eventjes een paar dagen wat grieperig is. 
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Als de ziekte niet wordt herkend en behandeld dan kunnen later allerlei klachten ontstaan. Dat deze 

klachten zijn veroorzaakt door een tekenbeet maanden geleden, is dan lastig te achterhalen. 

 

Bij besmetting is het belangrijk contact te zoeken met de huisarts, zodat behandeling met antibioticum 

snel gestart kan worden. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Je kunt er voor kiezen om niet 

in de meest besmette gebieden te gaan lopen. Een overzicht hiervan is te vinden op de site van het 

RIVM. Maar dat is wel heel jammer als dat nu juist een onderdeel is van je favoriete trainingsrondje. 

 

Probeer in ieder geval niet te veel in het struikgewas en de dichte begroeiing te komen. Draag verder 

lange mouwen en een lange tight. En smeer je huid in met DEET, een middel dat verkocht wordt in de 

drogisterij en de buitensportzaken tegen de muggen. 

 

En als je bent wezen trainen in een gebied waar veel teken zijn, check de dagen na de training of je 

ergens een teek ziet zitten. Ze zitten graag in huidplooien maar ook op andere plekken zijn ze vaak te 

vinden. De met bloed volgezogen nimfen zijn enkele millimeters groot, de volwassen teken zien er uit 

als donkerrode speldenknoppen. De teek kunt je het best verwijderen met een speciale tekentang, ook 

te koop bij de drogisterij of buitensportzaak. Gebruik in ieder geval geen alcohol of jodium voor het 

verwijderen. En schrijf in je trainingslogboek de datum van de verwijdering van de teek. Want de symp-

tomen van de Ziekte van Lyme krijg je vaak pas enkele weken later. 
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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 Sportgeneeskunde Vie-

Curi. 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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Hoeveel daalt je snelheid als je ouder wordt? 
 

Uit ProRun 12 april 2018: door Hans van Dijk en Ron van Megen 

 

 
Oudere loper - Stefan Holm -Shutterstock 

 

Helaas ontkomt niemand eraan dat de prestaties afnemen naarmate we ouder worden. Voor lange-

afstandlopers geldt dat de meesten op een leeftijd van 25 tot 35 jaar hun topjaren beleven. Boven de 

35 jaar nemen de prestaties in het algemeen langzaam en gelijkmatig af.? Met dit gegeven kun je te 

weten komen of je nu relatief sneller of langzamer bent dan op jongere leeftijd. En ook hoe je pres-

teert ten opzichte je oudere of jongere trainingsmaat 

 

Wat betekent ouder worden voor je prestaties?  

 

Op basis van de statistiek kunnen we een aantal feitelijke conclusies trekken.. 

1. De topprestaties worden geleverd op een leeftijd rond de 30 jaar. 

2. De prestaties nemen geleidelijk af boven de 30 jaar, in eerste instantie met circa 0,8% per jaar.  

3. Boven de 75 jaar nemen de prestaties steeds sneller af, zelfs tot ruim boven de 5% per jaar! 

 

Het leeftijdseffect op je hardloopprestaties is dus zeer groot en onomkeerbaar is. Dit is ook de reden 

voor de indeling in leeftijdsklassen bij de masters atletiek. Hierbij wordt een indeling in 5-jaarklassen 

gehanteerd (35 - 39, 40 - 44, 45 - 49 jaar, enz.) Ook met deze indeling heeft de jongere master in zijn 

klasse nog een significant voordeel ten opzichte van de oudere, namelijk liefst 4%! 

 

De berekende resultaten gelden natuurlijk niet voor iedereen. Het verval van 0,8% per jaar is een ge-

middelde voor masters die ook op hogere leeftijd serieus blijven trainen en in competitie blijven. Min-

der serieuze sporters moeten rekening houden met een verval van 1% per jaar. Er lopen echter ook 

bijzondere talenten rond die erin slagen het verval te beperken tot 0,6% per jaar of nog minder. 
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Hoeveel daalt de ADV en de snelheid met de jaren? 

 

We hebben in ons hardloopmodel de statistische gegevens gebruikt om het verloop van de ADV als 

functie van de leeftijd te berekenen. ADV staat voor Anaeroob Drempel Vermogen. Het is het hoogste 

vermogen (Wattage) dat je kunt volhouden gedurende 1 uur. Omdat onze Marathon Man 30 jaar oud 

is en een ADV heeft van 3,67 Watt/kg, konden we vervolgens berekenen wat zijn ADV in theorie wordt 

bij andere leeftijden. Met die waarde voor de ADV hebben we vervolgens berekend wat voor mara-

thontijden hij zou kunnen lopen op verschillende leeftijden. Het resultaat is weergegeven in de tabel.  

 

 
 

 
Hoewel het natuurlijk een wat theoretische berekening is, geeft het toch een heel duidelijk beeld. 

Goede marathontijden zijn mogelijk gedurende een breed leeftijdsbereik, zo van 15 jaar tot 55 jaar. 

Daarboven slaat het verval steeds meer toe en met name boven de 80 jaar lopen de tijden drama-

tisch op. 
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Wedstrijduitslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berden Voorjaarsloop, Venlo 4 maart 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Marij van de Voort 4,000 0:24:58 9,613 

Jeanette Vlenterie 7,500 0:33:41 13,360 

Irus Rondeel 7,500 0:36:21 12,380 

Lisette Hendrickx 7,500 0:38:00 11,842 

Wendy Janssen 7,500 0:39:51 11,292 

Frank van de Vorstenbosch 7,500 0:40:46 11,038 

Jacqueline Verhaegh 7,500 0:40:50 11,020 

Lisanne Thielen 7,500 0:41:57 10,727 

Anne Vink 7,500 0:42:43 10,535 

Bas Scheffer 7,500 0:42:56 10,481 

Marielle van Keulen 7,500 0:43:26 10,361 

Louis ter Beek 7,500 0:45:51 9,815 

Marjolein Crommentuijn 7,500 0:50:02 8,994 

Sonja Scheffer 7,500 0:50:09 8,973 

Arnold Driessen 15,000 1:02:44 14,346 

Bart Gorissen 15,000 1:04:30 13,953 

Jan Hermkes 15,000 1:05:24 13,761 

Martijn Faassen 15,000 1:06:38 13,507 

Guido Albers 15,000 1:10:36 12,748 

Clem Honig 15,000 1:19:07 11,376 

Cristel van de Venne 15,000 1:19:48 11,278 

Guido Janssen 15,000 1:20:46 11,143 

Job Ewals 15,000 1:29:29 10,058 

Marloes Beerkens 15,000 1:29:31 10,054 

Anita Albers 15,000 1:34:13 9,552 

City Pier City Loop, Den Haag 11 maart 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jussi van Keeken 21,100 2:09:05 9,808 

Venloop 5 en 10 km, Venlo  25 maart 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Tom Gorissen 5,000 0:24:20 12,329 

Climmy Jacobs 5,000 0:26:30 11,321 

Jeanette Vlenterie 10,000 0:45:45 13,115 

Irus Rondeel 10,000 0:49:45 12,060 

Roy in 't Zandt 10,000 0:54:44 10,962 
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Venloop 5 en 10 km, Venlo  25 maart 2018  (vervolg) 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jacqueline Verhaegh 10,000 0:55:26 10,824 

Marloes Pelzer 10,000 0:56:22 10,645 

Heike Neuber 10,000 0:56:46 10,570 

Gertie de Swart 10,000 0:56:58 10,532 

Gwen Willemsen 10,000 0:56:58 10,532 

Frank van de Vorstenbosch 10,000 0:57:55 10,360 

Martin Verhaegh 10,000 0:58:05 10,330 

Anne Vink 10,000 0:58:20 10,286 

Luc Pelzer 10,000 0:59:03 10,161 

Leugène Faasen 10,000 0:59:21 10,110 

Lisanne Thielen 10,000 0:59:59 10,003 

Anita Albers 10,000 1:00:50 9,863 

Ellen Gijsen 10,000 1:04:07 9,358 

Tom Gorissen 10,000 1:04:09 9,353 

Corine van der Pas 10,000 1:04:43 9,271 

Louis ter Beek 10,000 1:05:23 9,177 

Marij van de Voort 10,000 1:06:24 9,036 

Sonja Scheffer 10,000 1:07:20 8,911 

Ria Verweij 10,000 1:07:22 8,906 

Marjolein Crommentuijn 10,000 1:12:21 8,293 

Marjan Geertsen 10,000 1:12:39 8,259 

Venloop halve marathon, Venlo  25 maart 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Karel Gerrits 21,100 1:33:15 13,576 

Bart Gorissen 21,100 1:37:05 13,040 

Jan Hermkes 21,100 1:39:10 12,766 

Fred Janssen 21,100 1:40:50 12,555 

Jack van den Hombergh 21,100 1:41:18 12,498 

Martijn Faassen 21,100 1:42:09 12,394 

Guido Albers 21,100 1:42:31 12,349 

Jac Verbeek 21,100 1:45:34 11,992 

Martin Motowidlo 21,100 1:48:03 11,717 

Christel van de Venne 21,100 1:54:00 11,105 

Charles Roosen 21,100 1:54:00 11,105 

Herman Peters 21,100 1:57:31 10,773 

Jack Kuppers 21,100 1:57:55 10,736 

Rogier Nijs 21,100 1:58:21 10,697 

Peter Verweij 21,100 1:58:22 10,696 

Wil Engeld 21,100 1:58:22 10,696 

Kaj Gruintjes 21,100 1:58:58 10,642 
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Venloop halve marathon, Venlo  25 maart 2018 (vervolg) 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jussi van Keeken 21,100 2:00:09 10,537 

Dennis Creemers 21,100 2:00:24 10,515 

Pascal Rutten 21,100 2:02:35 10,328 

Jos Verheijen 21,100 2:03:02 10,290 

Clem Honig 21,100 2:03:33 10,247 

Wendy Janssen 21,100 2:03:38 10,240 

Guido Janssen 21,100 2:03:38 10,240 

Peter Theelen 21,100 2:08:53 9,823 

Job Ewals 21,100 2:08:54 9,822 

Tim Zeegers 21,100 2:11:33 9,624 

Marloes Beerkens 21,100 2:11:41 9,614 

Wendy Willemsen 21,100 2:12:47 9,534 

Tom Gorissen 21,100 2:12:39 9,544 

Sandra Stoopen 21,100 2:13:52 9,457 

Jeroen Rondeel 21,100 2:14:53 9,386 

Bas Scheffer 21,100 2:16:38 9,266 

Zjwamer Paospoup, Swalmen 2 april 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Guido Albers 10,000 0:44:28 13,493 

Jan Hermkes 10,000 0:44:29 13,488 

Heitse Leudalloop, Heythuysen 7 april 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Guido Albers 5,000 0:22:27 13,363 

Rotterdam Marathon, Rotterdam 8 april 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Karel Gerrits 42,200 3:16:05 12,913 

Arnold Driessen 42,200 3:33:28 11,861 

Fred Janssen 42,200 3:47:15 11,142 

Jack van den Hombergh 42,200 3:55:59 10,730 

Tom Gorissen 42,200 4:52:07 8,668 

City Run, Roermond, april 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Guido Albers 16,090 1:14:16 12,999 

Anita Albers 10,000 1:01:28 9,761 
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Wedstrijdkalender 

 

Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

    

Zaterdag 28-04 

 

 

Rundje um ut Hundje 

avondloop 5 en 10 km 

 

Horst 

 

 

www.peelrunners.nl 

 

 

Zaterdag 12-05 

 

 

Guus Wokke Opticiënloop 

5 en 10 km 

 

Panningen 

 

 

www.atletiekhelden.nl 

 

 

Zaterdag 26-05 

 

 

Contour Run op Velden 

5 en 10 km 

 

Velden 

 

 

www.crov.Lopersgroep-alv.nl 

 

 

Zondag 27-05 

 

Marikenloop 5 en 10 km 

 

Nijmegen 

 

www.marikenloop.nl 

 

Zondag 10-06 

 

 

 

5e Venlostormt 

hindernissen stormloop 

5,9 – 11,3 en 21,4 km 

 

Venlo 

 

 

 

www.venlostormt.nl 

 

 

 

Zondag 10-06 

 

 

Maastrichts Mooiste 

5 en 15 km 

 

Maastricht 

 

 

www.maastrichtsmooiste.nl 

 

 

Zaterdag 16-06 

 

 

Kragten Avondloop Herten 

5 en 10 km 

 

Herten 

 

 

https://kragtenavondloop.nl 

 

 

Vrijdag 22-06 

 

 

Mediweert Singelloop 

5 en 10 km 

 

Weert 

 

 

www.avweert.nl 

 

 

Zondag 24-06 

 

 

Estafetteloop Vaals-Venlo 

100 km 

 

van Vaals naar Venlo 

 

 

www.scopias.nl 

 

 

Zaterdag 07-07 

 

 

 

Knooppunt Loop Baarlo 

Middel-Limburgs Avondloopcriterium 

5 en 10 km 

 

Baarlo 

 

 

 

www.baarloloop.nl 

 

 

 

Zondag 22/23-09 

 

 

Dam tot Dam loop 

16 km 

 

van Amsterdam naar  

Zaandam 

 

www.damloop.nl 

 

 

Zaterdag 22-09 

 

 

Staffellauf Weeze 

5x5 km 

 

Weeze 

 

 

www.tsv-weeze.de 

 

 

Zondag 23-09 

 

 

Gipmans Planten Kwaakerrun  

5 en 10 km 

 

in ’t Ven Venlo 

 

 

www.kwaakerrun.nl 

 

 

 


