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Voorwoord redactie 
 
Omdat Ad Burgmans na 11 jaar stopt als hoofdredacteur van de Nieuwsbrief ALV en er geen opvolger 
is gevonden, heeft het bestuur zich beraden over de ontstane situatie.  
 
Het bestuur wil de Nieuwsbrief behouden voor de vereniging. De leden hechten er veel belang aan 
en lezen graag over de activiteiten die in het kader van de Lopersgroep plaatsvinden. De Nieuwsbrief 
brengt op die manier verbinding tussen de leden. Daarom heeft het bestuur half oktober een gesprek 
gehad met Carla en Ad die de redactie vormen.  
 
De uitkomst is een voorlopige oplossing: 
- Het bestuur neemt de eindverantwoordelijkheid voor de Nieuwsbrief op zich for the time being. 
- Wil Engels treedt toe tot de redactie for the time being. 
- De Nieuwsbrief ALV komt in 2019 vier keer uit (lente, zomer, herfst en winter). De overige bericht-

geving gaat via Nieuwsflitsen en algemene e-mails. 
- De redactie zal veelvuldig beroep doen op leden om een bijdrage te leveren aan de inhoud van de 

Nieuwsbrieven. De Nieuwsbrief is een blad van, voor en door ons. 
- Het bestuur hoopt dat in 2019 enkele mensen toe zullen treden tot de reactie. Ook hier geldt de 

slogan: veel handen maken licht werk. 

 
 

Eindejaarsontbijt 2018 
 
door Wil Engels/ foto’s Carla Arts en Wil Engels 
 
Het jaar zit er bijna op. Een jaar waarin we te maken hebben gehad met (sportieve) hoogtepunten en  
met dieptepunten. Met dromen die uitkwamen, met zaken die beter liepen dan gehoopt. Maar ook  
met omstandigheden waarin tranen vloeiden en we het even niet meer wisten. Dan is het geweldig  
om steun te ervaren. Steun die er uiteindelijk altijd is als je hem nodig hebt. Een troostend woord of  
gebaar, een schouder om op uit te huilen, hulp om weer een nieuwe stap te zetten en vooruit te  
kijken. Laten we daarom met elkaar koesteren wat we hebben en er samen iets prachtigs van maken  
in 2019. Zowel op sportief-, privé- alsook zakelijk vlak.  
 
Een van de mooie dingen die wij als Lopersgroep samen hebben en zeker ook moeten koesteren, is 
het traditionele Oudejaarsontbijt. Het heeft mij enorm goed gedaan om op zondag 16 december met 
een grote groep mensen van onze prachtige vereniging “het oude jaar uit te luiden”. Maar liefst 50 
deelnemers hadden zich aangemeld voor deze gezellige bijeenkomst. 
 
Na een (te lange) speech van de voorzitter zijn we rond 09.30 uur gestart voor een heerlijke boswan-
deling van ruim een uur. Goed om te zien dat mensen zo snel en makkelijk met elkaar in contact komen 
en in gesprek gaan. Leden die elkaar (nog) niet of nauwelijks kennen, jong en oud(er), oppervlakkige-
of diepgaande gesprekken, alles kan. Hieruit spreekt ook het sociale karakter dat onze club zo ken-
merkt. Gezelligheid maar zeker ook oprechte interesse in elkaar. 
Rond 10.45 uur werden via het “smokkelpaedje” de laatste meters van de wandeltocht afgelegd. De  
keukenbrigade van Jagersrust had inmiddels een overheerlijk “Boergondisch” ontbijt klaargemaakt.  
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De voorzitter hield nog een korte toespraak waarin werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en   
vooruit gekeken naar het komende jaar. Ook was er ruimte voor een moment van stilte en bezinning,  
zodat eenieder op zijn- of haar manier nog aan het afgelopen jaar kon terugdenken. 
 
Graag wil ik alle leden en hun naasten langs deze weg Fijne Feestdagen en een  
Gelukkig, Sportief maar bovenal Gezond 2019 toewensen! 
 
Wil Engels, voorzitter Lopersgroep Arcen Lomm Velden 
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meeloPEN met Carla 
 
door Carla Arts 
 
Een nieuwe rubriek in de Nieuwsbrief! MeeloPEN met, oftewel “De pen” die doorgegeven wordt, waar-
bij een lid een stukje schrijft over iets wat hem of haar bezighoudt. En vervolgens een volgend lid vraagt 
om zijn of haar bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief. Lekker old school dus.  
Goed, waarover zal ik dan eens schrijven in de aftrap van deze rubriek? Als deze Nieuwsbrief uitkomt, 
heb ik alweer mijn eerste training gegeven. Maar ten tijde van het schrijven van dit stuk heb ik die nog 
tegoed.  
Toen ik afgelopen zondag mijn eerste hardlooprondje ging lopen sinds dat we Lilly hebben gekregen, 
zag ik op mijn horloge dat de laatste keer dat ik had gelopen op 13 december 2017 was. Bijna een jaar 
geleden dus.  
Dit was niet de allereerste keer dat ik liep sinds de bevalling. Een week voor mijn eigen eerste ronde 
hadden we training van Chris Beurskens op het Floriadeterrein. Hij gaf deze techniektraining vooral 
aan de trainers met als doel om hen meer tools te geven voor het geven van trainingen. Natuurlijk 
waren er ook een aantal lopers, zodat de trainers gelijk loopstijlen konden analyseren. Heel interes-
sant!  
Uiteraard mochten we zelf ook flink aan de bak. Chris gaf aan dat het merendeel van alle lopers te veel 
in de zithouding loopt. Om die houding te verbeteren kun je focussen op spierkracht tijdens de training. 
Dat zullen we voorlopig dan ook gaan doen door middel van allerlei oefeningen tijdens de warming up 
en loopscholing. Bijvoorbeeld met pittige skipping en tripling oefeningen. 
Tijdens het doen van de oefeningen en mijn eigen rondje merkte ik dat ik flink achteruit ben gegaan 
qua conditie en spierkracht. Het zal dan ook wel even duren voor ik weer op mijn oude niveau van voor 
de zwangerschap kan meetrainen. Voorlopig zal ik daarom alleen baantraining en training aan de be-
ginners geven, zodat ik zelf mijn niveau weer rustig kan opbouwen.  

Toen ik inspiratie op aan het doen was voor mijn trai-
ningen, las ik laatst een stuk over plogging. Daar had 
ik nog nooit van gehoord, maar het is hardlopen en 
tegelijkertijd afval in de natuur opruimen. Je neemt 
een plastic zak mee tijdens je looptraining en vult die 
met de dingen die je tegenkomt. Zo heb je een inter-
valtraining en doe je ook nog iets goeds tegelijk. Dus… 
wie weet gaan we dit komende zomer wel doen in het 
bos   
Ik heb er zeker zin in om weer wat meer te gaan spor-

ten en training te gaan geven. Hopelijk verbetert mijn eigen vorm redelijk snel, zodat ik weer wat uit-

gebreidere trainingen kan gaan geven. Ik geef de pen door aan Fred, die mag voor de volgende 

Nieuwsbrief een stuk schrijven en daarna de pen doorgeven aan een loper naar keuze.  
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Van de bestuurstafel   

door Jack van den Hombergh, secretaris bestuur 
 
Beste leden, 
 
2018 nadert alweer zijn einde, we maken ons op voor de kerstdagen en de jaarwisseling. Ieder jaar 
weer een moment om, als het kan, even gas terug te nemen. 
Een moment ook om het afgelopen jaar nog eens voorbij te laten komen en vooruit te blikken op wat 
2019 je (mogelijk) zal gaan brengen. Voor nu even nog wat laatste feitjes van de bestuurstafel: 
 
CONTOUR Run op Velden 2019, definitieve datum: 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al kunnen lezen dat de CONTOUR Run op Velden ook in 2019 zal 
gaan plaatsvinden, de definitieve datum is echter anders dan de toen beoogde datum. 
De CROV 2019 zal worden gehouden op zaterdag 25 mei 2019, noteer deze alvast in jullie agenda !! 
Snel in 2019 zullen wij jullie nader informeren over de voorbereidingen van onze eigen hardloopwed-
strijd in een afzonderlijke CROV-nieuwsflits. 
 
Trainingen reanimatie en gebruik AED, 2e oproep !!: 
De oproep om je aan te melden voor een training reanimatie en gebruik AED heeft welgeteld 1 reactie 
opgeleverd, dit is teleurstellend te noemen. Het bestuur is van mening dat veiligheid van onze leden 
absoluut PRIO 1 is!!! 
Natuurlijk hoop je het nooit mee te maken maar als het toch een keer gebeurt, ben je in ieder geval 
voorbereid om hulp te kunnen bieden. Niet alleen bij evenementen binnen onze verenging maar ook 
in het dagelijkse leven kan het je van pas komen, dus maak een avond vrij om gratis een training te 
volgen. En heb je al 1 of meerdere keren een training gevolgd, weet dan dat de kracht in de herhaling 
zit!! Aanmelden kan tot maandag 7 januari 2019 via jackvdhombergh@home.nl , graag even vermel-
den of het de 1e keer is dat je meedoet aan een dergelijke training of dat het een herhaling betreft. 
 
Datum algemene ledenvergadering 2019: 
De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 11 maart 2019, nadere info volgt in 
het nieuwe jaar. 
 
High Intensity Interval Training: 
Eerder dit jaar is tijdens de bijeenkomst inzake de (nieuwe) opzet van de HIIT trainingen ter sprake 
gekomen (afkorting staat voor High Intensity Interval Training). De opzet was aanvankelijk om deze 
“alternatieve” vorm van training op maandagavond plaats te laten vinden, met een bepaalde frequen-
tie en ook op te nemen in het jaarplan. Echter door het wegvallen van de beoogde persoon om deze 
trainingen te verzorgen, alsmede de huidige krapte in het trainerscorps hebben de trainers in goede 
samenspraak met het bestuur besloten dit project tot nader bericht “on hold” te zetten. 
Zodra zich op dit vlak in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen de leden terstond wor-
den geïnformeerd. 
 
Vervallen functie trainerscoördinator: 
Vanwege het besluit van Ellen Gijsen om haar rol als trainerscoördinator neer te leggen per 01-01-
2019, is het al dan niet invullen van deze functie tijdens het laatste trainersoverleg (26-11-2018) be-
sproken. Hierbij was ook een afvaardiging van het bestuur aanwezig. Na een constructief overleg en 
een zeer positieve inbreng vanuit de trainers, is overeengekomen dat de functie van trainerscoördina-
tor geen zelfstandige functie meer zal zijn. Onze trainers zullen middels een evenwichtige verdeling- 
en een projectmatige invulling van taken, gezamenlijk zorgdragen voor een gevarieerd trainingsaan-
bod en een goede begeleiding van onze leden tijdens de trainingen.  
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Nieuwe trainer: 
Het bestuur is erg verheugd om per januari 2019 Rens Simons als nieuwe trainer te mogen verwelko-
men. Voor een aantal van jullie is Rens zeker geen onbekende. Hij zal 1x per 2 weken op de dinsdag-
avond de training gaan verzorgen. De eerste officiële training onder zijn hoede zal zijn op dinsdag 22 
januari. Vooralsnog heeft Rens zich tot aan de zomervakantie gecommitteerd aan de Lopersgroep Ar-
cen-Lomm-Velden. Wij wensen Rens veel succes, maar vooral plezier toe met het verzorgen van de 
trainingen. 

 

Wij wensen jou en jouw naasten hele fijne feestdagen en 
een mooi, sportief maar bovenal gezond 2019 !!! 
  

  
 
   Karin, Wil en Jack 
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Personalia 
Aangemeld als lid: 
Jelle Hoeijmakers (32) uit Velden 
Annemarie Holla (37) uit Arcen 
Dennis van Dijk (38) uit Arcen 
 
Afgemeld als lid: 

Rebecca Hermkens 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. 

Hieronder in het kort samengevat hoe het jaarplan tot aan de zomervakantie er uit ziet: 
- Dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 
- Woensdagavond van 19.30 tot 20.45 
- Vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 

Elke eerste woensdag van de maand is er baantraining, op de vrijdagavond na de baantraining is er 
heuveltraining in Venlo. Tevens wordt er op de zondag na de baantraining een run op locatie gegeven 
(zie hiervoor het jaarplan). 

Het trainers korps wenst iedereen in het nieuwe jaar heel veel loopplezier en hopelijk kunnen we sa-
men weer veel mooie doelen bereiken! 
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Floriade techniek training 
Door Martijn Faassen 

 

Wanneer  : zondag 02 december 2018 
Waar   :Floriade terrein Venlo 
Wat  :techniek training 
Voor wie :de trainers 
Door wie :Chris Beurskens 

 

 

 

Deze zeer druilerige dag hebben we het geluk gebruik te kunnen maken van een mooi terrein waar 
ook nog eens verschillende overkappingen zijn waar de warming up en de loopscholing lekker droog 
uitgevoerd kunnen worden. Trainer Chris Beurskens geeft deze ochtend de techniek training voor de 
trainers. Ook de trainers hebben af en toe een stukje bijscholing of een kijkje in de keuken van een 
andere trainer nodig. De warming up bestaat uit een combinatie van oefeningen, van dynamisch tot 
oefeningen ter bevordering van de coördinatie. Oefeningen die ervoor zorgen dat je lichaam soepel 
maar ook met de juiste spanning aan de loopscholing kan beginnen. Tenminste, dat is de bedoeling en 
we ervaren dat het losmaken van de spieren en gewrichten voor sommigen nog niet mee valt.  We 
worden geprikkeld met een andere kijk naar de warming up. 

De loopscholing:                                                                                                                                                        

Er komen oefeningen aan bod zoals de skipping, tripling, gestrekte benenloop maar ook diverse com-
binaties. Iets anders dan de standaard oefeningen die we normaal tijdens een training gebruiken en 
vooral veel uitgebreider. Vele lopers hebben problemen met de combinaties omdat we gewoonweg  
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teveel in een zittende houding de oefeningen uitvoeren. Wanneer we ons lichaam niet strekken tijdens 
de loopscholing kunnen we simpelweg niet de volledige beweging uitvoeren.  De trainers bekijken di-
verse oefeningen van een afstand en zien dat we meer kunnen sturen op de juiste houding. In eerste 
instantie zorgen de oefeningen voor een extra belasting en in tweede instantie voor een stukje bles-
sure preventie. Vele oefeningen starten vanuit de voorvoet waardoor de voet, achilles en kuitspieren 
extra geprikkeld worden. 

We moeten dus werken aan een stukje belastbaarheid om de oefeningen beter uitgevoerd te krijgen. 
Deze training is speciaal toegespitst op onze trainers en langzaam komt hetgeen we op de cursus ge-
leerd hebben weer aardig naar boven. Daar doen we het voor, de trainers worden weer eens goed 
geprikkeld. Voor de kern gaan we naar een ander stukje van het Floriadeterrein waarbij we het geluk 
hebben dat de weergoden ons goedgezind zijn. 

De kern:                                                                                                                                                                                  

We zijn met zijn allen al flink op weg en merken dat de uitgebreide warming up en de loopscholing al 
aardig wat kracht heeft gekost. Van diverse lopers krijgen we de opmerking dat ze een heel stuk soe-
peler aan de kern beginnen dan dat ze gewend zijn. Nog een eyeopener voor de trainers. De kern 
bestaat uit enkele ronden waarin versnellingen en rustmomenten zich afwisselen. 

Conclusie:                                                                                                                                                                                        

Al met al hebben we een zeer geslaagde training gehad waarbij de trainers het middelpunt waren maar 
waar ook de lopers weer veel geleerd hebben over hun houding en waar ze aan kunnen werken.  
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Wandelen op zondag  
 

In september is er een pilot van start gegaan voor de weekend wandeling op zondagochtend. Een keer 
per 2 weken vindt deze plaats met steeds wisselende locaties als vertrekpunt. Het mooie is dat ieder-
een kan deelnemen, of je nu terugkomt van een blessure, niet meer kan hardlopen, afwisseling wil in 
je trainingsschema of simpelweg eens met andere leden van de Lopersgroep kennis wil maken. Hoe 
mooi is dat!!  

 
·  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na overleg met- en terugkoppeling (evaluatie) naar het bestuur, is besloten om dit mooie nieuwe ini-
tiatief (met speciale dank aan Anja, Toos en Antoinette) voort te gaan zetten in het nieuwe jaar 2019. 
Inmiddels bestaat de groep al uit ruim 20 deelnemers!! Onderstaand treffen jullie het programma aan 
voor het eerste halfjaar van 2019, als ook de reacties van enkele (nieuwe) wandelaars/leden. 

Voor meer informatie zie de website:  http://www.lopersgroep-alv.nl/weekendwandelen  

 
Programma 1e helft 2019 datum en startpunt 
 

6 januari 2019  Arcen (start Hamert Pannenkoekenhuis) 

20 januari 2019  Velden (start Wapen van Velden) 

3 februari 2019  Lomm (start parkeerplaats De Voort) 

17 februari 2019 Velden (start Jagersrust) 

3 maart 2019  Carnaval (geen wandelen) 

10 maart 2019  Grubbenvorst (start veer Velden-Grubbenvorst) 

24 maart 2019  Velden (start Wapen van Velden) 

7 april 2019  Duitsland (start parkeerplaats bij de Wittsee) 
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21 april 2019  Pasen (geen wandeling 

28 april 2019  Velden (start parkeerplaats bij de Wittenberg) 
 

 

12 mei 2019  (start 6:00 uur!! BMV “verassende wandeling voor vroege vogels” 

19 mei 2019  (geen wandelen, optioneel Wandele naor Schandele) 
 

 

  2 juni 2019  Arcen (start Arcense Herberg)  

  16 juni 2019  Velden (start Wapen van Velden)  

  30 juni 2019  Well (start bezoekerscentrum Reindersmeer met de mogelijkheid om   
  daarna de vakantie in te luiden met een lunch in Brasserie de Sluis}  

 
Els Clabbers-Ewalts 
Het bevalt mij goed het wandelen. Het is ontspannend en gezellig kletsend met elkaar lopen we zo een 
eind weg. We komen op plekken die we kennen maar ook op plekken die we eerder nog niet ontdekt 
hebben. Ik ben nog geen lid, maar ga me zeker aanmelden. Ben dus het komende jaar weer van de 
partij. Het is iedere keer weer een verrassing. Anja, Antoinette, Toos en Karin, bedankt voor het uit-
zetten van de wandelingen. 
Fijne feestdagen en een voorspoedig sportief 2019 toegewenst. 
 
Elly Lommen 
Ik heb nu een paar keer met de Wandelgroep meegelopen en vind het hartstikke fijn als “oudere” 
dame met een aantal “jongere” dames- en heer mee te lopen. Het gaat er onder elkaar gezellig aan 
toe! Verder wens ik jullie Fijne Feestdagen en een goed 2019. 
 
Anne-Marie de Wolf 
Ik heb er 2x aan deel kunnen nemen. Jammer genoeg niet meer door andere weekendafspraken. Ik 
vind de sfeer heel gemoedelijk en gezellig! De routes zijn afwisselend en lopen door prachtig gebied. 
De afstand is goed. Er wordt op een ongedwongen manier leiding gegeven. Het is heel laagdrempelig. 
Iedereen kan in principe aansluiten en als je niet kunt is dat geen probleem. De binding is de wandel-
sport. We zijn met heel verschillende mensen en dat maakt het juist uitdagend en leuk om weer andere 
contacten aan te gaan. Het is spijtig dat ik niet deel kan nemen aan de lunch a.s. zondag, maar dat 
komt omdat ik deel moet nemen aan de Kerstmarkt in Velden.  
Ik ben zeker van plan gauw weer te komen. Goed initiatief. 
 
Een weekend wandelaar 
Ik heb nu enkele keren deelgenomen aan het weekend wandelen en heb dit als erg leuk ervaren. Ik zal 
dit ook zeker blijven doen. Leuk is dat je met andere mensen in contact komt en tijdens een gezellig 
praatje ook nog eens goed bezig bent, soms zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Kortom een goede 
en leuke bezigheid op de zondagmorgen. 
 
Jolanda van de toffe sloffe 
Een super leuke ervaring om samen met sportieve wandelaars op zondagochtend door de prachtige 
natuur te wandelen. 
De afgelopen weken al verschillende routes gelopen.  Elke keer sluiten er nieuwe wandelaars uit Arcen-
Lomm en Velden aan. Super fijn voor de organisatie dat hun sportief idee de stempel succes mag ont-
vangen. 
Onze toffe sloffe uit Lomm kijken uit naar een nieuw weekend wandeljaar.  
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Wandelen op vrijdag 

 
11 januari 2019 
Berg op, bergaf bij de buren 
Vrijdag 11 januari gaan we weer wandelen in Swalmen. 
Starttijd: 10.30 uur 

Adres:  Herberg de Bos 
 Bosstraat 115 
 6071 PX Swalmen 

Deze keer blijven we aan de 
Noordzijde van dit wandelge-
bied. We beklimmen eerst de 
Steilrand en dalen vervolgens af 
naar het Meerlebroek,   waarna 
we via de historische Prinsendijk 
terug gaan naar onze uitvalbasis. 
Hier wacht ons een lekker bak-
kie koffie en heerlijke Limburgse 
vlaai. 

Zorg voor goede schoenen, want 
bij regenachtig- en/of winters-
weer kan de grond behoorlijk 
glibberig zijn. Zorg voor een 
goede conditie!!!!! 

De organisatie ligt in handen van 
Huib. 
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Rursee Lauf 2018 
 
door Jack Küppers (alias Running Jack) 
 
Wat was er nu zo leuk aan die Rursee Marathon …?! 
 
Afgelopen november heb ik samen met 5 andere ALV lopers (Fred, Karel, Martijn, Arnold en Guido 
Janssen), deelgenomen aan de 16,5 km loop van de Rursee Marathon in het Nationaal Park Eifel. 
 
Toen Fred begin augustus een balletje opgooide om deel te nemen aan deze loop, was ik gelijk enthou-
siast. Ik vind een “afwijkende” wedstrijd in het buitenland wel een mooie uitdaging en ook erg leuk als 
er meerdere clubleden aan mee gaan doen. 
Na een voorbereiding van vallen en opstaan, was ik op 4 november klaar om mee te gaan lopen. 
Een aantal lopers waren de dag ervoor al gegaan om het parcours (en naar later bleek de lokale disco) 
te verkennen. Ik ben er samen met Fred de dag zelf naar toe gereden. Dat ging goed, want het was een 
kleine 2 uur rijden en de start was pas om 11:00. 
 
Aangekomen in Einruhr moesten we eerst de startnummers op gaan halen. Dit was in een grote “Nep-
tunes” tent waarin zich al flink wat lopers verzameld hadden. We waren redelijk op tijd en konden ons 
vast voorbereiden en opwarmen (buiten was het 1 graad boven nul). Rond 10:00 kwam ook de rest 
hun nummers ophalen en zijn we daarna eerst maar eens een stukje gaan inlopen. De temperatuur 
was inmiddels al iets gestegen.  
 

 
 
Na een flinke warming-up was om 11:00 de start. Er stonden inmiddels 550 lopers klaar, een klein 
groepje ook om van elkaar proberen te gaan winnen. Wij zijn gezamenlijk gestart, m.u.v. Fred die we 
uit het oog waren verloren. Na een paar minuten was ik de meesten al kwijt. Alleen Guido liep nog 
naast mij. De rest van de loop zijn we bij elkaar gebleven. 
 
Fred had ons al gewaarschuwd dat er een aantal pittige heuveltjes in het parcours zouden zitten, maar 
dat was natuurlijk ook de uitdaging van deze wedstrijd. Het 16,5 km lange parcours liep langs de oevers 
van de Obersee, het onderste deel van de Rursee.  
Na de start was er direct een heuveltje wat best wel te doen was. We liepen inmiddels over wandel-
paden met dikke keien. Gelukkig was het droog, want anders hadden we nog een extra uitdaging erbij 
gehad.  
Zo liepen we ongeveer 7 km heuveltje op en weer af, totdat we bij flinke helling kwamen waar we 
alleen met een trap verder konden. Hier was een file van lopers ontstaan en werd het dus trappen 
lopen. Het kwam eigenlijk wel goed uit, dat rust momentje, want de heuveltjes begonnen al voelbaar  
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in mijn de benen te zitten. Boven aan de trap werden we getrakteerd op een fantastisch uitzicht over 
een groot stuwmeer. 
 
We waren inmiddels al flink wat meters geste-
gen en vanaf hier ging het parcours voorname-
lijk bergaf en met enkele “vals plats” richting de 
volgende stuwdam. Ook het zonnetje kwam 
langzaam door en dat gaf een heel speciaal uit-
zicht over de Rursee. De optrekkende mist bo-
ven een wateroppervlak zo glad als een spiegel, 
gaf een bijna spookachtig beeld. Zeer bijzonder. 
 
Na 11 km kwamen we bij de 2de stuwdam aan. Ik 
had vooraf op een kaart gezien dat hier voor ons een flinke uitdaging te wachten stond: een heuveltje 
van 500 meter met een flink helling percentage. Ik liep nog steeds samen met Guido en zei dat we dit 
varkentje wel eens zouden gaan wassen. Het begin ging goed, maar het werd al rap steeds moeilijker 
om te blijven hardlopen. Zeker tot het moment dat Guido mij wandelend voorbij kwam … Dat schoot 
dus niet op. Net als de andere lopers zijn we vervolgens wandelend naar boven gegaan. 
 
Na de top ging het weer een heel stuk bergafwaarts en konden we in een lekker tempo doorlopen. Ik 
zei nog tegen Guido dat we het laatste pittige heuveltje gehad hadden en verder de wedstrijd nu zeker 
konden uitlopen.  
Tot mijn grote verassing was er op 16 km nog een helling. Kaartje dus niet goed bekeken of was het 
toch de vermoeidheid? Dit moest dan toch de laatste zijn en dus maar fanatiek aan begonnen. Er kwam 
echter geen eind aan de helling en toen ik na een bochtje de weg nog steeds omhoog zag gaan, ging 
er behalve fysiek ook mentaal even iets mis. Dat werd dus weer naar boven wandelen. We waren ook 
nu weer niet de enige. Aangekomen aan de top van deze laatste helling, ging het weer een heel stuk 
flink bergafwaarts en waren het nog ruim 2 km tot de finish. Uitlopen moest dus wel gaan lukken. 
 

Dat laatste heuveltje had mij echter flink gesloopt 
en ik had behoorlijk veel moeite om te herstellen 
om lekker verder te kunnen lopen. Gelukkig liep ik 
nog steeds samen met Guido, die de laatste kilome-
ters als mijn haas heeft gespeeld. We konden de 
laatste 500 meter zelf nog iets versnellen. 
 
Na een dikke 16 km kwamen we weer aan in Ein-
ruhr, waar we ruim anderhalf uur eerder gestart 
waren. We waren de laatste lopers van ALV en de 
rest stond ons flink aan te moedige in de laatste 

meters. Helemaal uitgeleefd en bekaf (ik tenminste), maar zeker ook voldaan, kwamen we uiteindelijk 
in een mooie tijd van 01:37:35 over de finish. Toch nog een “Big Smile” op het einde. 
 
Tot slot hebben we in de grote tent nog wat nagepraat over de wedstrijd en genoten van de Duitse 
lekkernijen, die door de mensen van de lokale vereniging klaar waren gemaakt. Dat zit bij de Duitse 
loopwedstrijden altijd wel goed. 
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door Fred Janssen 
 
Zondag, 4 november, hebben we met 6 lopers van onze Lopersgroep deelgenomen aan de Rurseelauf 
vanuit Einruhr in de Eifel. 
Via een collega had ik al vaker gehoord over deze loop in een prachtige heuvelachtige omgeving. Na 
een app in de groep, waren we al snel met z’n zessen geïnteresseerd om naar de Eifel af te reizen. Op 
een koude, zonnige, zondagmorgen reden we al vroeg richting Einruhr. Aangekomen in het dal van 
Einruhr gaf de temperatuurmeter in de auto welgeteld 0 graden aan. BBbbrrrrrrrrrrrrr. 

In de grote tent in het dorp allereerst gestart met een grote mok koffie en enkele boterhammen. Het 
startnummer afhalen en als de groep compleet is, starten met een goede warming up. Nadat de ma-
rathonlopers zijn gestart is het weldra de beurt aan ons. We begeven ons naar het startvak voor onze 
“Rurseelauf” van 16,5 km. 

In het startvak staan ongeveer 800 deelnemers. Na het startschot verlaten we al vrij snel de kern van 
Einruhr, om langs de Rursee te lopen. Van de asfaltwegen gaan we al snel over naar de grintwegen. De 
wegen slingeren en gaan op en af door de omgeving van de Rursee. Af en toe een iets hogere heuvel 
op en daarna weer af. Een enkele keer een stukje door een weiland. Echt een geweldige omgeving. Via 
de genoemde grintwegen komen we plots voor de trappen, welke ons naar de stuwdam voeren. Na 
deze trappen overwonnen te hebben, lopen we boven op de dam over het meer. Echt een mooi uit-

zicht. Via de grintwegen komen we plots bij 
een echte klim. Al vrij snel kom je tussen di-
verse lopers, die het rennen al vaarwel heb-
ben gezegd en begonnen zijn met klunen 
en klimmen. Nog effe proberen te rennen 
en dan ga ik ook klunen en klimmen. Moe 
en met zware benen kom ik boven aan deze 
heuvel en probeer zo snel mogelijk weer 
het ritme te vinden in de loop. Al slingerend 
langs de Rursee gaat de route weer lang-
zaam terug richting Einruhr.  Nog eenmaal 
over het meer, met wederom een prachtig 
uitzicht, naderen we snel de finish. De om-
roeper is al van ver te horen. De meege-

reisde partners staan ons een stukje voor de finish nog hartstochtelijk aan te moedigen. Moe, maar 
uiterst voldaan passeer ik de finish.  

Na de finish zoeken we de tent nog op, om droge kleding aan te trekken en om ons tegoed te doen 
aan koffie, fris en bovenal een overheerlijke en welverdiende ‘Pommes mit Wurst’. Met een goed ge-
vulde maag en weer enigszins uitgerust rijden we weer huiswaarts. 

Al met al weer een enorm mooie loop, waar de volgende lopers van de partij waren:  
Running Jack, Guido, Karel, Arnold, Martijn en Fred. 
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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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Wanneer kun je weer beginnen na een blessure? 
DOOR BEN KLUMPERS 29 NOVEMBER 2018/ OVERGENOMEN UIT PRORUN 
 

 
 
Van belang is dat je in de gaten houdt hoe groot de belastbaarheid van jouw lichaam op het moment 
van terugkeren is. Dat is afhankelijk van het type blessure, de tijdsduur dat je geblesseerd bent geweest 
en de wijze waarop je ermee omgegaan bent. Heb je last gehad van een lichte overbelasting, zoals bij 
irritatie van spieren of pezen, of heb je een echte ontsteking aan het weefsel? Of is er mogelijk weef-
selschade zoals bij een spierscheuring of ontwrichting van de enkel? De hersteltijd volgt een natuurlijk 
patroon dat deels te beïnvloeden is door therapie, door voeding, door oefening, maar vooral door 
gezond verstand.  
 
Herstelperiode 
 
De herstelperiode van een irritatie is aanzienlijk korter dan bij weefselschade, dat moge duidelijk zijn. 
Zijn er complicaties, is er iets over het hoofd gezien? Zaken die de hersteltijd kunnen verlengen en 
jouw geduld op de proef stellen. Of ben je toch te vroeg begonnen en is jouw lichaam nog niet klaar 
voor de belasting die jij er van verlangt? “Het moet toch kunnen”, is een vaak gehoorde uitspraak. 
Angst dat de opgebouwde conditie verloren gaat? Kijk uit! Als jouw lichaam er niet klaar voor is, heb 
je zo de volgende blessure te pakken. En ben je verder van huis dan je zou willen zijn. Hardlopen is de 
meest blessuregevoelige sport die in Nederland beoefend wordt. De blessure-incidentie, dat is het 
aantal blessures per 1000 uur uitgeoefende sport, bedraagt voor het hardlopen bijna 18! Dat is veel, 
heel erg veel! Meest voorkomende oorzaak hiervan is dat men te ongeoefend is voor het hardlopen 
en dat men bij een blessure te vroeg weer gaat trainen. Belangrijk is het om naast een gezonde portie 
geduld ook een goede looptechniek en –conditie te hebben.  
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Herstel goed en volledig, zorg dat jouw lichaam die belasting die je ervan vergt ook daadwerkelijk aan-
kan. De verloren conditie is snel ingehaald als je weer in orde bent. Ook als je langdurig geblesseerd 
bent zul je merken, wanneer je een goede looptechniek beheerst, dat de conditie snel terug zal keren. 
Raadpleeg zo nodig een sportfysio- of manueel therapeut en/of een sportarts of -diëtist. Na een bles-
sure moet je wel beter worden. Niet hetzelfde! En bedenk dat de natuurlijke hersteltijd wel eens kan 
afwijken van de tijd die jij als hardloper verwacht. Stel je doelen op tijd bij en het voorkomt een hoop 
teleurstellingen. 

.  
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Wedstrijduitslagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Rursee Lauf, Simmerath-Einruhr 3 november 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Karel Gerrits 16,500 01:16:37 12,921 
Martijn Faassen 16,500 01:21:17 12,180 
Arnold Driessen 16,500 01:21:24 12,162 
Fred Janssen 16,500 01:22:25 12,012 
Jack Küppers 16,500 01:37:35 10,145 
Guido Janssen 16,500 01:37:35 10,145 

Maalbeekcross, Belfeld 4 november 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 9,120 00:40:58 13,357 

Coopertest Lopersgroep ALV, de Boekend 7 november 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Karel Gerrits 2,975 00:12:00 14,875 
Arnold Driessen 2,925 00:12:00 14,625 
Wil Engels 2,890 00:12:00 14,450 
Tom Gorissen 2,720 00:12:00 13,600 
Richard van Eck 2,570 00:12:00 12,850 
Guido Janssen 2,510 00:12:00 12,550 
Jack Küppers 2,510 00:12:00 12,550 
Luc Pelzer 2,480 00:12:00 12,400 
Annemarie Holla 2,460 00:12:00 12,300 
Jelle Hoeijmakers 2,435 00:12:00 12,175 
Marloes Pelzer 2,375 00:12:00 11,875 
Marloes Beerkens 2,300 00:12:00 11,500 
Louis ter Beek 1,920 00:12:00 9,600 

Zevenheuvelenloop, Nijmegen 18 november 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Martin Motowidlo 15,000 01:07:18 13,373 
Guido Albers 15,000 01:07:58 13,242 
Job Ewals 15,000 01:20:54 11,125 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

    
Woensdag 26-12 
 
 

Kasteelloop 
5 en 10 km 
 

Horst aan de Maas 
 
 

www.kasteelloop.nl 
 
 

2019 2019 2019 2019 
Zondag 06-01 
 
 

Jaspercross (Limbra) 
korte en lange cross 
 

Asten 
 
 

www.jaspersport.nl 
 
 

Zondag 07-01 
 
 

Nieuwjaarsloop De Boekend 
5 en 10 km 
 

Blerick/de Boekend 
 
 

www.orionvenlo.nl 
 
 

Zondag 20-01 
 
 

De Heldense Bossencross (Limbra) 
4,65 en 9,32 km 
 

Helden 
 
 

www.atletiekhelden.nl 
 
 

Zondag 27-01 
 
 

Vlakwatercross (Limbra) 
4,02 en 8,04 km 
 

Venray 
 
 

www.atvvenray.nl 
 
 

Zondag 17-02 
 
 

Leudal Cross  (Limbra) 
4,63 en 9,40 km 
 

Haelen 
 
 

www.atletiekleudal.nl 
 
 

Zondag 24-02 
 
 

Berden Voorjaarsloop 
4 km, 7,5 km en 15 km 
 

Venlo 
 
 

www.scopias.nl 
 
 

Zondag 31-03 
 
 

Weir Minerals Venloop 
5 en 10 km, halve marathon 
 

Venloop 
 
 

www.venloop.nl 
 
 

Zondag 07-04 
 

Marathon Rotterdam 
 

Rotterdam 
 

www.nnmarathonrotterdam.nl 
 

Maandag 22-04 
 
 

Zjwamer Paosloup 
5 en 10 km 
 

Swalmen 
 
 

www.zjwamerpaosloup.nl 
 
 

Zondag 28-04 
 
 

Roermond City Run 
5 en 16,1 km 
 

Roermond 
 
 

www.roermondcityrun.nl 
 
 

Zaterdag 11-05 
 
 

Rundje um ut Hundje 
avondloop 5 en 10 km 
 

Horst 
 
 

www.peelrunners.nl 
 
 

Zaterdag 25-05 
 
 

Contour Run op Velden 
5 en 10 km 
 

Velden 
 
 

www.crov.Lopersgroep-alv.nl 
 
 

 


