
1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
▪ CONTOUR Run op Velden 2017  ......................................................................................................................... 2 

▪ SamenLoop voor Hoop ....................................................................................................................................... 7 

▪ VenloStormt ....................................................................................................................................................... 8 

▪ Oproep Staffellauf Weeze ................................................................................................................................ 12 

▪ Personalia ......................................................................................................................................................... 13 

▪ Van de bestuurstafel ........................................................................................................................................ 14 

▪ Trainingen……locatie, tijden en programma .................................................................................................... 17 

▪ Zondagochtendtraining: crossen door de bossen ............................................................................................ 17 

▪ Wandeling 14 juli 2017 ..................................................................................................................................... 18 

▪ In clubtenue op vakantie .................................................................................................................................. 19 

▪ Sportmedisch onderzoek .................................................................................................................................. 20 

▪ Snel, sneller, snelst en dan nog sneller …….. .................................................................................................... 21 

▪ Wedstrijduitslagen ........................................................................................................................................... 23 

▪ Wedstrijdkalender ............................................................................................................................................ 25 

▪ Ledenlijst .......................................................................................................................................................... 26 

 

Nieuwsbrief ALV  184 
juni 2017   jaargang 31     

 

 

 Redactie: 

 

   Carla Arts 

   Ad Burgmans  

   Tom Gorissen 

   e-mail: redactie@ lopersgroep-alv.nl  

 



2 
 

 

 

 C 

CONTOUR Run op Velden 2017   Sm 

 

Op 20 mei was de 9e editie van de Contour Run op Velden. Dit keer niet op de laatste zondag van no-

vember, maar op de derde zondag van mei. Een ander jaargetijde en mede daardoor een andere sfeer.  

 

Wat een leuke dag was het zaterdag! Lekker zonnetje, gezellig sfeertje, geweldige lopers 

en toeschouwers! Wij zijn aan het nagenieten. Op 20 mei was de 

 

Dit commentaar op Facebook vat het goed samen. De CONTOUR Run op Velden 2017 was een feestje. 

We hadden op wat meer deelnemers gehoopt, jammer dat de X-loop (eXtra aandacht, zorg hulp en 

begeleiding) niet door is gegaan, maar al met al een zeer geslaagd hardloopevenement in Velden.  

Vanwege het nieuwe parcours moesten er veel vrijwilligers ingezet worden. Er waren meer verkeers-

regelaars nodig. De vrijwilligerscommissie leverde goed werk. 

 

 

Vrijwilligers 

door Wendy Willems en Gertie de Swart 

 

Onze trainster Carla, tevens lid van de nieuwsbriefredactie, vroeg aan ons om een stukje te schrijven 

over de vrijwilligers(commissie) van de Contour Run op Velden 2017. Als organisatie hebben we zo’n 

anderhalf jaar geleden besloten om de Contour Run op Velden een metamorfose te geven.  Na vele 

brainstormsessies en vergaderingen is het nieuwe begin gemaakt voor de Contour Run op Velden 2017 

en de komende jaren. Wij als vrijwilligerscommissie hadden eigenlijk dezelfde taak als de vorige keer.  

Zoveel mogelijk vrijwilligers werven voor de run. Omdat ook het parcours was veranderd moesten we 

afwachten hoeveel vrijwilligers we daarvoor nodig hadden. De gemeente moet daar ook haar goed-

keuring voor geven en zij bepalen ook hoeveel bewaakte posten er moeten komen. We kwamen er 

eigenlijk vrij snel achter dat vele vaste vrijwilligers op 20 mei helaas andere verplichtingen hadden. 

Eerst gingen wij vrijwilligers zoeken in ons eigen netwerk maar uiteindelijk hebben we besloten dat 

ALV (in totaal 150 leden) een evenement moest worden voor alle leden van ALV. We hebben een op-

roep gedaan naar alle leden die om een of andere reden niet mee renden om mee te helpen aan de 

Contour Run op Velden. Gelukkig hebben vele leden zich aangemeld als vrijwilliger om deze fantastisch 

dag te laten slagen. Daarbij heeft Gertie veel gesprekken gevoerd met het personeel van het BMV om 

rond het start/finishgebied/BMV alles goed te laten verlopen. Op de wedstrijddag zelf hebben we via 

een korte briefing gezamenlijk met Tom van de parcours-commissie alle vrijwilligers instructies gege-

vens voor de run. Na de run konden ze bij ons hun positieve of negatieve ervaringen delen, zodat we 

dit allemaal mee kunnen nemen voor de editie 2018. Iedere vrijwilliger kon na de run in het BMV iets 

drinken en eten. Wij zijn als commissie enorm tevreden dat het ons gelukt is om de vrijwilligers bij 

elkaar te krijgen op deze dag. Ondanks de vele vergaderingen en minder aantal deelnemers dan ge-

hoopt zijn we supertrots op alle enthousiaste vrijwilligers waardoor de Contour Run op Velden weer 

een feit was. Op naar Contour Run op Velden 2018.  
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Podiumplaatsen 

door Ad Burgmans 

 

  J-9    Finn Deenen 1e plaats 

         Sem de Wilde 2e plaats 

 

 

 

 

 

  

   M-9    Loes van Melick 1e plaats   

              Maud Lenders 2e plaats 

 

 

 

 

 

 

 

J-14   Liam Ernst  1e plaats 

          Rik Janissen  2e plaats 

          Noah Holten  3e plaats 

 

 

 

 

 

 

 

M-14  Suze Gipmans  1e plaats 

            Aniek Haanen  2e plaats 

            Audrey Jacobs  3e plaats 
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M-sen 10 km    Tecle Mekonen 1e plaats 

                            Finn Timmermans 2e plaats 

                            Kenny Janssen 3e plaats 

 

 

 

 

 

 

V-sen 10 km      Yvette Ressel  1e plaats 

                            Josje van Onna  2e plaats 

                            Mara Vossen  3e plaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M-40 10 km   Marco Gielen 1e plaats 

                           Rob Linders  2e plaats 

                           Leon van den Hombergh  3e plaats 

 

 

 

 
  V-40 10 km   Irus Rondeel (stand-in) 1e plaats 

                          Christel van de Venne  2e plaats 

                          Karin Gubbels  3e plaats 
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M-50+  10km  Frank Timmermans  1e plaats 

                          Jan Boonen  2e plaats 

                          Johan van Gageldonk  3e plaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-50+  10 km   Monique Janssen  1e plaats                            

                           Wilma Steegh  2e plaats                                            helaas geen 

                           Ria Fitten  3e plaats                                                    podiumfoto 

                            

 

 

 

 
  M-sen  5km   Bart Verheyden  1e plaats 

                           Sam Lavrijsen  2e plaats 

                           Matthijs Keizer  3e plaats 

 

 

 

 

 

  V-sen  5 km   Karin Gielen  1e plaats 

                          Berly de Groot  2e plaats 

                          Yvonne Steegh  3e plaats 

 



6 
 

 
M-40  5km   Frank Fonteyne  1e plaats 

                       Alain van den Broek  2e plaats 

                       Willem Bartels  3e plaats 

 

 

 

 

 

 

 

V-40  5 km   Judith Peeters  1e plaats 

                      Celeste van Viersen  2e plaats 

                      Anita Albers  3e plaats 

 

 

 

 

 

 

  M-50+  5 km   Koen Martens  1e plaats 

                            Marcel Derksen  2e plaats 

                            Huub Brueren  3e plaats 

 

 

 

 

 

 

  V-50+  5 km   Lydia Jeuken  1e plaats 

                          Jeanette Vlenterie  2e plaats 

                          Andrea Frencken Scherjon  3e plaats 
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SamenLoop voor Hoop 
door Elly Welters 

 

 

Behalve de Roparun voor renners, de Alpd’uzes voor fietsers is er ook een driejaarlijks evenement voor 

wandelaars om geld bijeen te krijgen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Dit betreft een 24 

uurs estafettewandeling waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk sponsorgeld in te zamelen.  

Het weekend van 10 en 11 juni vond dit gebeuren op sportpark de Wijher in Roermond plaats. Cora  

Smeets en ik hadden ons al enkele maanden geleden hiervoor ingeschreven. Via haar schoondochter 

waren we hiervoor benaderd na onze succesvolle Venloop wandeling. We waren meteen enthousiast 

en de lopers van onze maandelijkse wandelgroep hebben een royale bijdrage aan sponsorgeld inge-

bracht door de speciale lampenzakken te kopen en te voorzien van toepasselijke spreuken en/of tek-

sten. 

Na een zeer emotionele openingsceremonie gingen honderden wandelaars van start, aangemoedigd 

door muziek en vele toeschouwers, waarbij door veel lotgenoten nog menig traantje weggepinkt werd. 

24 uur lang zouden de diverse lopers uit elk team elkaar blijven aflossen, meestal na ongeveer 2 uur. 

Later op de avond werden de duizenden kaarsenzakken voorzien van lichtjes en op bijgaande foto is te 

zien wat een prachtig effect dit gaf. 

 

Op zondagmorgen was er voor de kids nog een speciale Bambinoloop op het middenveld, ook hier 

weer veel enthousiaste aanmoedigers, vooral ouders en grootouders.  

Ondanks de hitte verliep de organisatie prima en werden we goed verzorgd. Zelf hadden wij nog een 

personal verzorger René, tevens fotograaf die dit evenement  op heel veel foto’s heeft vastgelegd. We 

mogen terugkijken op een emotioneel maar ook hartverwarmend weekend zeker toen bij de slotce-

remonie de voorlopige eindstand door een medewerker van KWF bekend gemaakt werd:  

€ 161.025 
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VenloStormt 2017 

Op 11 juni jl. was de derde editie van Venlo Stormt, een hardloopevenement met onderweg veel 

hindernissen. Veel deelnemers hebben waarschijnlijk een dubbel gevoel gehad door een tragisch 

ongeluk op zaterdag, waarbij een deelneemster om het leven is gekomen.  

Op zondag hebben enkele leden van de Lopersgroep ALV deelgenomen aan het evenement. Hieron-

der volgt hun verslag. 

 

42 hindernissen 
door Guido Janssen 

Mijn broer heeft me dit jaar opgegeven voor Venlo Stormt, we zouden met een team van zes renners 

de hindernissen van Venlo Stormt bestormen. Vorig jaar heb ik ook al mee gedaan, toen wel alleen.  

Dit jaar samen als team leek me wel zo gezellig.  

Afgelopen jaar had ik van tevoren alle hindernissen goed bekeken, wat zou de snelste en beste tech-

niek zijn deze te bestormen, aangezien ik nog nooit eerder had meegedaan aan Venlo Stormt. Na de 

start had ik me dan ook voorgenomen om me aan te sluiten bij een groep om samen de hindernissen 

te nemen.  Bij de eerste hindernis de vlotten op de Maas aan de Maashaven was deze groep al gehal-

veerd. Een groot gedeelte van de groep was “kopje onder” gegaan in de Maas. De andere helft bleef 

netjes wachten totdat we weer compleet waren. Om steeds op deze groep te wachten leek me dan 

ook geen optie, ik ben dan ook alleen verder gegaan in mijn eigen tempo. 

Toen ik mijn startbewijs/bandje per post thuiskreeg was ik me ervan bewust dat de start Venlo Stormt 

2017 langzaam dichterbij kwam; zou ik de hindernissen toch niet al eens van tevoren “online” bekij-

ken? … Via een kennis kreeg ik een afbeelding van een gigantische Superglijbaan welke aan de Maas-

haven was opgebouwd. Deze glijbaan was alleen via een aantal touwladders op een hoogte van +/- 11 

meter bereikbaar. Gezien mijn “hoogtevrees” was ik hier dus absoluut niet blij mee. Ik heb zelfs over-

wogen uit te stappen of om deze hindernis over te slaan, mocht dit mogelijk zijn. 

Op zaterdag 10 juni bereikt ons het bericht dat er zich 

tijdens het onderdeel Sprint Storm een ongeval had 

voorgedaan op de Superglijbaan. Het wedstrijdelement 

is uit het programma gehaald. De glijbaan waarbij het 

fatale ongeluk gebeurde, is uit het parcours gehaald. 

Zondagmiddag 11 Juni, starttijd 14.22 uur. We staan 

rond 14:00 uur al aan de start, naar de officiële starttij-

den wordt niet meer gekeken, ook de tijdsregistratie 

wordt niet meer gebruikt. Het is heet, heel erg heet aan 

de start. Kinderen aan de start schieten met waterpisto-

len op ons om enige verkoeling te geven.  Ook wordt er 

door de organisatie extra water uitgedeeld.  Dan is het 

eindelijk zo ver: onder de fietsersbrug in de donkere 

tunnel is de start.  We krijgen een film te zien  
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zodat we worden opgezweept door adrenaline. Het aftellen is begonnen, en dan ineens gaat het doek 

omhoog en kunnen we starten: Venlo Stormt 2017, nog 42 hindernissen voor de boeg.  

We hebben afgesproken als team samen te blijven, indien nodig helpen we elkaar bij sommige hinder-

nissen. We verheugen ons op de waterhindernissen, omdat het zo heet is en dit enige verkoeling geeft. 

Wij zijn zelfs blij dat de we de Maas in mogen. Als team loopt het lekker, het rennen gaat prima samen. 

Gelukkig schuiven er enkele wolken voor de zon, de temperatuur wordt aangenamer om te rennen. In 

Blerick krijgen we zelfs nog een klein beetje regen om af te koelen. En dan vanuit Blerick weer via de 

Maasbrug terug naar Venlo. Inmiddels hebben we 10 KM afgelegd. Aangekomen aan de Maashaven 

staat daar deze gigantische Superglijbaan, het parcours wordt er omheen geleid. Ik bedenkt me dat 

hier gisteren iemand is overleden, en tijdens het lopen “sta ik hier even bij stil”. Wat is deze Superglij-

baan groot, en hoog en dan de touwladders, ik vraag me af of ik deze en laatste hindernis had durven 

nemen …. 

Blij en voldaan ontvangen we allemaal onze wel verdiende Grrrr Venlo Stormt medaille …  

 

Al maanden op verheugd 

door Daniela Schmitz 

 

Zondag 11-06-2017 eindelijk was het zover VenloStormt (al maanden op verheugd). 

Ondanks het tragische ongeluk van zaterdag was de sfeer in het startvak al gemoedelijk en zeer gezel-

llig. Iedereen gutste al van het zweet, de spanning was voelbaar maar vooral door het onwetende wat 

er komen gaat. Na de start giert de adrenaline 

en duurt het even voordat je weer op adem 

bent, maar door de grote hoeveelheid hinder-

nissen in het begin geen tijd om ergens anders 

meer aan te denken en gaat alles op vol tempo. 

Ik heb samen met een vriendin meegedaan 

waarvoor het een nieuwe ervaring was. Som-

mige hindernissen waren voor mij al bekend 

maar ook een aantal waren veranderd of erbij 

gekomen. Door onze vroege starttijd gelukkig 

weinig of geen wachttijd en ging alles soepel-

tjes en door het grote aantal waterhindernissen 

was de temperatuur goed te doen. Overal was 

het gezellig op en langs het parcours en voelde 

je overal de samenhorigheid. Na ruim 1 uur 

terug op de Maasboulevard waar ik alweer 

uitkijk naar volgend jaar omdat het alweer voorbij is. 

Al met al een super dag waar het niet zozeer om het hardlopen gaat, maar vooral om aan een super-

leuk en sportief evenement mee te doen. 
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Gelukkig veel water en modder 

door Dennis Creemers 

 

Ook dit jaar heb ik weer deelgenomen aan VenloStormt. Ik heb iedere editie tot nu toe trou-

wens meegedaan en dit ga ik proberen jaarlijks vol te houden. Mede omdat het ieder jaar 

weer iets uitdagender wordt, de organisatie zich verbetert (op veel punten) en het een van de 

weinige obstacle run's is die ook door een binnenstad gaat, kijk ik iedere keer weer uit naar de 

volgende editie.  

Dit jaar heb ik vanwege een lichte rugblessure niet voor de langste afstand gekozen, maar heb 

ik deelgenomen aan de 11 km. Op mijn fiets lekker op mijn gemak naar de Maas boulevard, 

daar even wat rondgekeken en met bekenden gepraat. Door naar het startvak. Netjes een 

kwartiertje van tevoren aanwezig en na drie kwartier wachten vanwege allerhande vertraging 

mocht ik starten. En wat is het dan lekker om tussen de vele toeschouwers de eerste hinder-

nissen te nemen. Maar waar blijft die eerste "natte" hindernis...? Na de vertraging en de hitte 

die dag kon ik niet wachten om een plons te maken en die kwam gelukkig snel genoeg. Ook 

langs de uiterwaarden van de Maas was het ook erg warm en dan is het lekker om niet alleen 

hard te lopen, maar ook af en toe een water of modder hindernis te nemen.  

 

 
 

Geen last van mijn blessure... dus het tempo toch wat opgeschroefd. De een na de ander inha-

lend zat het tempo er lekker in. Omdat ik de route al ken van voorgaande jaren is het natuur-

lijk wat makkelijker om een inschatting te maken wat je nog te wachten staat. Ook dit jaar 

weer wat nieuwe hindernissen die erg leuk waren. Monkeybars in de passantenhaven in Ble-

rick, wat meer water en modder onderweg en niet te vergeten de scholen in de omgeving die 

wat hindernissen ontworpen en gebouwd hebben. Ook de sponsoren van de hindernissen zijn 

erg creatief geweest. Vuur, schuimrubber, ballen, ik weet niet meer wat ik allemaal onderweg 

ben tegengekomen. 

Wat me wel opvalt is dat veel deelnemers denken dat een obstacle run een grote speeltuin is 

(met een beetje training en een goede basis is dat het ook wel) en men er slecht voorbereid 

aan begint. Je komt deelnemers tegen die na 2 kilometer al aan het puffen en wandelen zijn, 

of die een hekje van 1.2m hoog bijna niet over kunnen klimmen (laat staan springen), of die 

bij iedere hindernis hulp nodig hebben of er ook nog eens langs af lopen...  

 

Maar ik heb mijn plezier er weer in gehad en kijk weer uit naar volgend jaar.  

Ik hou van de zon (was er MEER dan genoeg) maar af en toe is Storm niet verkeerd.  
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Op harde muziek klauteren tussen de touwen 

door Marloes Beerkens 

 

Dit jaar heb ik VenloStormt gedaan met een groep van 4 heren en 2 dames. 

Een zogenoemd 'bij elkaar geraapt zooitje' 

Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor het parcours van 11km, dit was vorig jaar erg goed beval-

len. 

 

Aangekomen in Venlo zijn we ruim vóór onze starttijd naar de start 

van VenloStormt gelopen. 

Daar aangekomen stond er al een behoorlijke rij te wachten. Het was 

er erg druk en warm in de rij in de zon maar gelukkig werd je natge-

spoten met waterpistolen en werd er water uitgedeeld, zo was het 

wachten niet zo erg. 

Na een kwartiertje wachten waren we aan de beurt en stonden we 

voor een scherm waar een filmpje op te zien was wat je kon ver-

wachten. Na het aftellen ging dan eindelijk het scherm omhoog en 

konden we starten. 

 

De eerste hindernissen waren ongeveer dezelfde als vorig jaar. Klim-

men glijden en over de vlotten lopen. En ook gingen we bij grenswerk 

de hele hoge trap omhoog om daarna binnen in het donker op de 

harde muziek te klimmen klauteren tussen de touwen. Daarna nog 

een klein stukje binnenstad en dan weer richting de Maasboulevard. 

Lekker door de modder en dan weer richting de grote glijbaan waar-

bij we in een bak met ondiep water kwamen.  

Deze glijbaan is altijd een feest, het voelt dan ook een beetje alsof je 

in een grote speeltuin beland bent.  

 

Daarna moesten we een heel stuk rennen waarna we bij de modder-

sloot kwamen. We hoefden helaas niet onder het zeil door de mod-

der te gaan, dit was afgesloten. 

En ook een stuk verderop was de 'Monkeybar' boven de grond afge-

sloten. Waarom weet ik nog steeds niet.  

 

Daarna de brug over naar Blerick waar dit jaar het eerste stuk helaas 

niet zo veel hindernissen stonden. Die kwamen pas later langs de 

Maas. Daar waren o.a. de Monkeybar boven de Maas, tijgeren onder 

de tanks, in een vrachtwagen zand springen, door de modder kruipen 

en nog veel meer.  

Toen richting de finish en na een lekkere plons in de Maas waren we 

dan eindelijk aangekomen bij de finish! Moe maar voldaan namen we 

onze medaille in ontvangst. Nog even poseren voor een mooie foto 

en VenloStormt 2017 zat er al weer op. 

 

Al met al weer een geslaagde editie van VenloStormt.  
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   Oproep Staffellauf Weeze 
 

 

Aan alle ALV-leden, 

 

Wil jij na de vakantie meedoen aan een gezellig evenement in teamverband?? Weer langzaam opstar-

ten en wat wedstrijdritme op doen? 

 

Dan reserveer alvast:  zaterdag 23 September 2017 

voor:  de Staffellauf in Weeze 

 

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. De wed-

strijd is op zaterdagmiddag en start om 14:30 uur.  

 

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 “Gemüt-

lichkeit” en je kunt natuurlijk na afloop onder het genot van een potje (Duits) bier en “Kuchen” of 

“Werst” lekker nakletsen. 

 

Meld je aan! Dat mag alleen, maar dat mag ook als team. Ik maak de groepsindeling en schrijf de groe-

pen in. Hoe gemakkelijk kan het zijn? 

Bij de indeling hou ik rekening met jullie wensen en leeftijd en snelheid. 

Graag zou ik voor 1 september je aanmelding willen ontvangen. Zodra ik weet wie er mee doet, breng 

ik je op de hoogte van de groepsindeling; de kosten ( +/-  9 euro) en de vertrektijd/-plaats! 

 

Ik ontvang graag de volgende gegevens van jullie: 

- Naam 

- Geboortedatum 

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

- Geschatte eindtijd op 5 km 

 

Dus ik zou zeggen…………..wacht niet te lang en stuur me een mailtje!  

 

Groeten, 

 

Marilon Faassen 
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Mail naar: marilon.faassen@ziggo.nl 

 

 2016 

 

 

2012 

 

Personalia 

 

Aangemeld als lid:    

Tim Zeegers (52) uit Arcen  

Johan van der Heide (47) uit Velden 

Afgemeld als lid: 

Thé Beurskens uit Lomm 

Jolijn Grooten uit Velden 

Bas Basten uit Velden  
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      Van de bestuurstafel 

 

Beste leden, 

De 1e helft van het sportjaar 2017 zit er al weer op, de meesten van ons kijken uit naar de welverdien-

de zomervakantie. Het bestuur heeft afgelopen maandag nog vergaderd en ook wij gaan zo meteen 

even afschakelen. 

Hierbij de highlights van de bestuursvergadering van maandag 26 juni 2017: 

Terugblik CONTOUR Run op Velden 2017 en vooruitblik 2018: 

Met tevredenheid kijken we terug op de, geheel vernieuwde, CONTOUR Run op Velden 2017 !! 

Er zijn zeker zaken die beter en/of anders kunnen c.q. moeten, maar dat is een logisch gevolg van de 

switch die we hebben gemaakt. Ook het aantal deelnemers bleef achter ten aanzien van voorgaande 

edities maar de positieve reacties van deelnemers, toeschouwers en sponsoren sterken de leden van 

de CROV-commissie om het nieuwe concept verder te brengen in 2018. 

De editie 2018 wordt een speciale, namelijk de 10e CONTOUR Run op Velden. De commissie zal snel na 

de zomervakantie starten met de voorbereidingen voor deze jubileumrun, erg belangrijk is nu om de 

wedstrijddatum vast te zetten. Wij hopen jullie op korte termijn over de datum voor de CROV 2018 te 

kunnen informeren. 

Sponsoring CONTOUR Accountants: 

Vandaag zijn we met CONTOUR overeengekomen dat het contract wordt verlengd t/m 2018. Door het 

wegvallen van editie 2016 zou het contract nu eigenlijk zijn verlopen maar we hebben afgesproken dat 

we het bestaande contract, middels een addendum, met 1 jaar verlengen. 

Ook heeft onze hoofdsponsor de intentie uitgesproken na volgend jaar door te willen gaan met spon-

soring, hartstikke fijn dat CONTOUR hiermee haar vertrouwen in ons hardloopevenement en de orga-

nisatie daarvan uitspreekt.  

Verslag algemene ledenvergadering 10 april 2017: 

In de mail waarmee deze nieuwsbrief wordt verspreid, is het verslag van de algemene ledenvergade-

ring bijgevoegd. Het bestuur vraagt specifieke aandacht voor het verslag op de onderwerpen “samen-

stelling bestuur” en “voorstel contributieverhoging”. 

Nieuwe penningmeester Karin Cortjaens-Hagels: 

Snel na de algemene ledenvergadering is het bestuur met Karin Cortjaens-Hagels overeengekomen dat 

zij het penningmeesterschap op zich gaat nemen en daar zijn we uiteraard zeer blij mee. 
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In de laatste bestuursvergadering is afgesproken dat Gertie en Charles zo spoedig mogelijk de over-

dracht gaan realiseren naar Karin, zodat zij na de zomervakantie zelfstandig deze functie kan vervullen. 

Karin veel succes en plezier gewenst met deze nieuwe uitdaging!! Het bestuur zal nog op gepaste wijze 

afscheid nemen van Gertie en Charles als dank voor hun inzet de afgelopen jaren, vanaf deze plek al-

vast een hartelijk dankjewel aan Gertie en Charles!!! 

Deelname Lopersgroep aan slotdag SV Velden: 

Ondanks herhaalde oproepen aan onze leden is er nauwelijks respons gekomen om deel te nemen aan 

loopclinics tijdens de slotdag van SV Velden op zaterdag 1 juli 2017. 

Het bestuur betreurt ten zeerste dat wij SV Velden hebben moeten mededelen dat wij niet present 

zullen zijn tijdens hun slotdag, wij vinden het een gemiste kans om onze vereniging op een mooie wijze 

te promoten. 

 Resultaten enquête trainingen: 

 

Enquête Lopersgroep ALV - mei 2017. 

Statistieken voor vraag 1 : Wat vind je van de aanvangstijd voor de woensdag training?  

1.1 Goed 46.88% 

 

1.2 Niet goed, voorkeur voor 19:00u 20.31% 

 

1.3 Geen voorkeur 32.81% 

 

 

Statistieken voor vraag 2 : Wat vind je van de aanvangstijd voor de zondag training?  

2.1 Goed 21.88% 

 

2.2 Niet goed, voorkeur voor 09:30u 23.44% 

 

2.3 Geen voorkeur 54.69% 

 

 

Statistieken voor vraag 3 : Kom je naar de zondag training als de tijd van aanvang wijzigt naar 

09:30u?  

3.1 Ja 29.69% 

 

3.2 Nee 32.81% 

 

3.3 Geen mening 37.50% 
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Statistieken voor vraag 4 : Wat vind je van de aanvangstijd voor de dinsdag training?  

4.1 Goed  32.81% 

 

4.2 Niet goed, voorkeur voor 19:30u 10.94% 

 

4.3 Geen voorkeur 56.25% 

 

 

Statistieken voor vraag 5 : Worden er naar jouw mening te veel trainingen afgelast door vakanties 

van de trainers?    

5.1 Ja 32.81% 

 

5.2 Nee 54.69% 

 

5.3 Geen mening 12.50% 

 

 

Resultaat 

Het bestuur en trainers zijn blij met het resultaat dat er 64 leden hebben gereageerd op deze enquê-

te. Naar aanleiding hiervan hebben de trainers en het bestuur besloten bij wijze van proef na de 

zomervakantie de zondag training te verplaatsen naar 09:30u. De overige vragen geven geen aanlei-

ding tot wijzigingen in de aanvangstijden van de trainingen of de vakanties aan te passen. 

Activiteiten  2e helft 2017: 

Op dit moment zijn we gestart met de voorbereidingen voor een eventueel sportweekend en een le-

zing met als onderwerp blessurepreventie door een professional. Nadere informatie hierover volgt 

later dit jaar. 

Ter afsluiting wensen wij jullie allen een hele fijne vakantie toe en zorg dat de accu wat wordt bijgela-

den om later in augustus weer met gezonde energie en het nodige enthousiasme het hardlopen bin-

nen onze vereniging op te pakken!! 

 

Namens het bestuur 

Jack van den Hombergh 
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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-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 door 

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

wils!  Vanaf januari zijn we met deze opzet gestart. We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats 

bij de BMV. We gaan vervolgens naar de locatie en lopen dan een mooie route. De volgende locaties 

staan op het programma. Deze zijn ook in het jaarplan opgenomen dat op de website staat. 

 

Datum Locatie  

Zondag 15 januari Fartlek Floriadeterrein 

Zondag 7 februari Bosrand Arcen 

Zondag 5 maart  Parcoursverkenning Venloop 

Zondag 10 april Grote Heide Venlo 

Zondag 7 mei Jaomerdal Venlo 

Zondag 4 juni Molendijk Velden 

Zondag 9 juli De Hamert Arcen 

 

De overige drie zondagochtendtrainingen per maand blijven zoals ze zijn op dezelfde tijd en plaats: 

om 9.00 uur bij de Ravenvennen in Lomm. Voor elke zondag (zowel op de alternatieve locaties en bij 

de Ravenvennen) geldt dat we een kortere route nemen die voornamelijk door de bossen zal lopen. 

Door gebruik te maken van een korte ronde, kan iedereen op zijn eigen niveau lopen. Een beginnend 

loper kan ervoor kiezen om de afstand 1 of 2 keer te lopen en een ervaren en/of lange afstandsloper 

kan deze meerdere keren afleggen. Het grootste voordeel hiervan is dat iedereen op zijn eigen ni-

veau kan lopen en er meermaals contact is. We hopen hiermee wat afwisseling te bieden. Verande-

ring van spijs doet immers eten! 
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Wandeling vrijdag 14 juli 2017 

door Jo van Keeken 

 

“Hoewel de Lopersgroep meer gericht was op Lomm, is er ook rond de Venkoelen in het natuurge-

bied Zwarte Water (dat kennelijk tegenwoordig deel uitmaakt van nationaal park De Maasduinen) 

heel wat afgerend.  De waterplas Venkoelen ligt in een oude Maasbedding en is in de loop van dui-

zenden jaren geleidelijk dichtgegroeid. In het begin van de 19e eeuw is de ontstane veenlaag door 

bewoners van het gebied eruit gehaald. De Venkoelen is bekend vanwege de paddentrek. In het 

voorjaar werden wegen hiervoor 's nachts afgesloten. Sinds enkele jaren is de weg voorzien van een 

aantal paddentunnels. 

Benieuwd of er nog onbekende paden te ontdekken zijn, gaan we op vrijdag 14 juli een rondje 

Venkoelen c.a. wandelen. We starten om 9.30 u vanaf Hotel Venlo (Van der Valkhotel), waar we om  

ca.11.30u ook aan de koffie met iets erbij kunnen. Graag tot dan. 

 

start:  9:30 uur vanaf De Valk Hotel, Nijmeegseweg 90 te Venlo 

afstand: 8-10 km 

na afloop: om ongeveer 11:30 uur koffie drinken bij De Valk 
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In clubtenue op vakantie 

door Carla Arts 

 

Zoals elk jaar willen we jullie graag oproepen jullie leukste zomer-/vakantiefoto’s te delen met ons. 

Dit jaar willen we het iets anders aanpakken dan in de vorige edities. Ons lijkt het leuk om ons club-

tenue in allerlei verschillende oorden te zien. En omdat we onze facebook-pagina ook graag wat 

meer aandacht willen geven, betrekken we de digitale weg daar ook bij.  

 

De “opdracht” voor dit jaar luidt dan ook: 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. Upload dit kiekje vervolgens op de facebook-pagina van ALV: 

(https://www.facebook.com/lopersgroep.arcenlommvelden) en mail naar: redac-

tie@lopersgroepalv.nl.  

 

De leukste foto’s krijgen uiteraard weer aandacht in de volgende nieuwsbrief! Loop en geniet ze! 

 

 In clubtenue? 

 

                Fout                                     goed                                      goed                              goed 
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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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Snel, sneller, snelst….en dan nog sneller 
door Sebastiaan Timmermans- overgenomen uit Nieuwsbrief ProRun 12 juni 2017 

 

Beeld Shutterstock 

 

Het is een geliefde vraag onder hardlopers. Hoe hard kunnen we op ons allerhardst? Iedereen snapt 

dat het wereldrecord op de 100 meter sprint ooit niet meer scherper kan. Er komt een moment dat 

onze spieren en botten simpelweg niet beter kunnen presteren. Wat meestal volgt is een levendige 

discussie over wat dan die snelste tijd is en welk type lichaam ideaal zou zijn om toch nog net een 

duizendste van een seconde sneller te gaan. 

 

Er zijn echter wetenschappers die deze argumenten naar het rijk der fabelen verwijzen. Onzin, die 

beperkingen van dat lichaam. Het gaat om de beperkingen van de geest. Zij stellen dat er steeds 

meer aanwijzingen zijn die vertellen dat het brein bepaalt hoe hard we kunnen en niet onze benen. 

 

In een uitgebreid artikel in The Walrus wordt beschreven hoe onderzoeker Tim Noakes in zijn labora-

torium te Kaapstad onderzoek doet naar dit fenomeen. Hij laat zijn testpersonen gewichtheffen, 

fietsen, hardlopen en opdrukken tot ze er (bijna) bij neervallen. Noakes stelt dat wanneer mensen 

zich buitengewoon inspannen, het brein ingrijpt. De hersenen manen het lichaam rustiger aan te 

doen. Benen vallen stil, armen verliezen hun kracht. Niet omdat de spieren daadwerkelijk verslappen, 

maar omdat de hersenen de spieren opdragen te verslappen. 

 

Waarom? 

 

De grote vraag is natuurlijk: waarom? Waarom verpest het brein onze jacht op wereldrecords? Zon-

der die opgelegde verslapping zouden spieren veel langer door kunnen gaan, zouden we op de mara-



22 
 

thon minder snel instorten en wordt het een eitje om je 100 maal op te drukken. Dat zou sporten 

toch veel leuker en gemakkelijker maken. 

Leuker en gemakkelijker wellicht. Maar ook gevaarlijker. Het brein doet dat afremmen volgens on-

derzoeker Noakes niet voor niets. Volgens hem is het brein erop gebouwd om spieren uit voorzorgs-

overwegingen 'uit te schakelen' wanneer het hart te hard moet werken, als je lichaam om te veel 

zuurstof vraagt of uitgedroogd dreigt te raken. Hierdoor wordt voorkomen dat lichaamsdelen onher-

stelbare schade oplopen. 

 

Wil je echt wereldrecords gaan lopen, dan is het dus niet alleen zaak om je lichaam optimaal te trai-

nen. Datzelfde moet je doen met je geest. Want als je je brein zo weet te 'beheersen' dat het later 

ingrijpt, kun je langer doorgaan. Dat zou volgens het artikel een verklaring kunnen zijn waarom Keni-

anen heersen op de marathon. Lopen is voor hen de enige uitweg uit de armoede. Maar alleen als je 

wint, val je op. Dus zullen ze maar zelden op hun eigen tempo lopen, maar er juist voor kiezen 'volle 

bak' te gaan. Met een ijzeren wilskracht dwingen ze hun brein niet op te geven. Dat lukt soms en dan 

is daar de glorie. Vaker lukt dat niet en dan resteert uitstappen of een enorm verval. 

 

Heeft Noakes gelijk? 

 

 Is het brein altijd de baas over het lichaam? Er zijn genoeg wetenschappers die denken van niet. Zij 

stellen bijvoorbeeld dat in hersenonderzoek nog nooit een soort 'commandocentrum voor voortijdi-

ge spierverslapping' is gevonden en dat de maximale zuurstofopname bepalend is voor prestaties. Of 

wat te denken van het moment dat je tijdens de marathon door al je koolhydraten heen bent? 

 

Waar een wil is, is een weg. Als het onderzoek van Noakes inderdaad klopt dan geldt dit niet alleen 

voor het vinden van een nieuwe baan, maar ook op de atletiekbaan. Niet alleen voor de absolute 

wereldtopper, maar ook voor de gewone recreant. Wanneer je op je hardst loopt en de kracht uit je 

benen voelt vloeien zit er voortaan nog maar één ding op: vertel je brein hiermee op te houden. Op 

zijn snelst wordt hiermee nog sneller. Nu maar hopen dat je brein luistert. 
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Wedstrijduitslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanette Vlenterie 2e plaats V50+ 5 km 

Anita Albers 3e plaats V40 5km 

 

 

 

 

 

 

Rundje um ’t Hundje, Horst aan de Maas 29 april 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bart Gorissen 5,000 0:19:22 15,491 

Martijn Faassen 5,000 0:19:40 15,254 

Wil Engels 5,000 0:20:02 14,975 

Jan Hermkes 5,000 0:20:42 14,493 

Jac Verbeek 5,000 0:21:52 13,720 

Tom Gorissen 5,000 0:22:52 13,120 

Anita Albers 5,000 0:27:40 10,843 

Guido Albers 5,000 0:28:24 10,563 

Louis ter Beek 5,000 0:30:34 9,815 

Bas Basten 10,000 0:38:12 15,707 

Jac Küppers 10,000 0:51:41 11,609 

CONTOUR Run op Velden, 20 mei 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bart Gorissen 5,000 0:19:59 15,013 

Fred Janssen 5,000 0:21:52 13,720 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:22:34 13,294 

Will Voesten 5,000 0:25:13 11,897 

Pascal Rutten 5,000 0:25:47 11,635 

Ed Bugdoll 5,000 0:25:49 11,620 

Gerard van Kruisbergen 5,000 0:25:58 11,553 

Guido Albers 5,000 0:28:06 10,676 

Anita Albers 5,000 0:28:32 10,514 

Gabrielle Janssen 5,000 0:29:51 10,050 

Louis ter Beek 5,000 0:30:07 9,961 

Daniela Schmitz 5,000 0:31:23 9,559 

Dorothé Engels 5,000 0:31:23 9,559 

Sandra Luijpers 5,000 0:33:08 9,054 

Heike Neuber 5,000 0:34:31 8,691 

Ingrid Tax 5,000 0:37:13 8,061 

Sonja Scheffer 5,000 0:37:13 8,061 
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Irus Rondeel 1e plaats V40 10 km 

Christel van de Venne 2e plaats V40 10 km 

 

 

 

 

 

 

Met finish op de Vaalserberg boven op de Wilhelminatoren (veel trappen) 

 

 

 

CONTOUR Run op Velden, 20 mei 2017 (vervolg) 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bas Basten 10,000 0:39:13 15,300 

Karel Gerrits 10,000 0:42:43 14,046 

Irus Rondeel 10,000 0:49:44 12,064 

Christel van de Venne 10,000 0:49:54 12,024 

Rogier Nijs 10,000 0:51:05 11,746 

Richard van Eck 10,000 0:51:09 11,730 

Roy in 't Zandt 10,000 0:51:55 11,557 

Tim Zeegers 10,000 0:53:48 11,152 

Carla Arts 10,000 0:56:03 10,705 

Guido Janssen 10,000 0:58:02 10,339 

Bas Scheffer 10,000 0:58:02 10,339 

Gerrie Fleuren 10,000 1:01:25 9,769 

Ria Fitten 10,000 1:13:22 8,178 

Night trail, Vaals 10 juni 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Gabrielle Janssen 10,000 1:35:38 6,274 

Maastrichts Mooiste, Maastricht 11 juni 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Gabrielle Janssen 5,000 0:34:09 8,785 
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Wedstrijdkalender 

 

Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

    

Zaterdag 01-07 

 

 

 

Knooppunt Loop Baarlo 

Middel-Limburgs Avondloopcriterium 

5 en 10 km 

 

Baarlo 

 

 

 

www.baarloloop.nl 

 

 

 

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 

 

 

Maalbeekcross 

 

 

Tegelen 

 

 

www.scopias.nl 

 

 

 
  

  

 


