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De 10e CONTOUR Run op Velden 

door Ad Burgmans 

 

 
Chatberichten na afloop op  

 

 

 

Ruim parcours, douches, fris getapt bier, gezellige sfeer, wat wil je nog meer. 

Volgend jaar weer, hoop ik (op de fiets). 
 

Prima en goed verzorgd.. Een gezellig sfeertje.. En een perfecte organisatie.. 

 

Was top geregeld. Op een leuke locatie met een uitdagend parkoers. 

 

Gemiddeld beoordeeld met 4,6 sterren 

 

 

 
Dit jaar is de CONTOUR Run op Velden opgenomen in een reeks van 7 wedstrijden van het Midden-

Limburgs Avondloopcriterium.  In Velden was de vierde wedstrijd. Het aantal inschrijvingen bedroeg 

330. Aan gezelligheid en sfeer geen gebrek. Het was een warme zomeravond.  Misschien te warm voor 

de lopers, maar heerlijk voor de toeschouwers. Op veel plaatsen langs het parcours hadden mensen 

zich langs de weg geïnstalleerd met iets lekkers te eten en te drinken. Sommigen hadden hun muziek-

apparatuur buiten gezet en de volumeknop flink opengedraaid. Anderen hadden de tuinslang uitgerold 

om de lopers af te koelen. 
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Achter de groene long stond traditiegetrouw een joekskapel te spelen. Voor de lopers is muziek heel 

stimulerend. Goed voor een lach op het gezicht en een extra versnelling in de benen. 

 

In het start-finishgebied was het gezellig druk en was er rondom de wedstrijden veel bedrijvigheid. 

 

 

Klaar voor de start……. 
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De organisatie van zo’n hardloopevenement is geen sinecure. Het organisatiecomité is er ruim een half 

jaar mee bezig en op de wedstrijddag worden er heel veel vrijwilligers ingezet. Daarbij wordt ook een 

beroep gedaan op de leden van de Lopersgroep zelf. 

 

Maar gelukkig is er voor hen ook ruimte om zelf mee te lopen. Hoe ze dat vonden, vertellen zij zelf. 

 

 

 

 

 

Jacqueline Verhaegh 

Hoewel ik eigenlijk van mening ben dat je zoveel mogelijk in de wedstrijd het 

ALV-shirt aan moet doen, heb ik me hier zelf, gezien de temperatuur, niet aan 

gehouden. 

Het was een zware contourrun, maar dat zie je ook wel aan mijn hoofd op 

bijgaande foto. Ik ben wel verrast dat ik nog zo lach op de foto, want zo voelde 

het niet☺ Er zat erg weinig zuurstof in de lucht en ik was blij dat een aantal 

toeschouwers langs de route de tuinslag voor ons had klaargezet. 

Ik kon mijn tempo niet voldoende matigen en heb hierdoor toch even een 

stukje gelopen en was blij dat ik over de finish was. 

Wel weer tevreden, want ik heb het toch maar mooi weer gedaan; maar om-

dat het zo benauwd was heb ik de dag erna wel (helaas) de Marikenloop ge-

skipt. 

Maar die komt volgend jaar wel weer. 

 

Christel van de Venne 

Wat was het mooi weer met de CONTOUR run in Velden . Maar voor te ren-

nen was het een beetje te warm. 

Ik zelf heb er niet zo veel last van, maar ik was wel blij dat ik voor de 5 km 

gekozen had. 

Naar de Venloop heb ik wat minder  getraind, maar  Ik heb een lekker rondje 

gerend , en de tijd viel niet tegen. 

Het was weer een gezellige en goed georganiseerde CONTOUR run .  

 

Guido Janssen 

Ja, mijn 5e CONTOUR Run op Velden alweer, dit jaar de 5 KM met als voorne-

mens om ook de 10 KM te lopen maar helaas door de warmte/hitte alleen de 5 

KM gelopen. 

Ieder jaar weer een klein beetje sneller, en ieder jaar weer een stuk gezelliger. 

Op de route onderweg steeds meer sfeerpunten, sfeermakers en opzwepende 

muziek !  

Organisatie van de CONTOUR Run op Velden en toeschouwers bedankt voor de 

gezellige middag/avond. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij.  

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

Karel Gerrits 

Contourrun 2018 was voor mij een zware. Na de marathon in Rotterdam (april) 

amper meer getraind en het was natuurlijk erg warm. Toch sneller gelopen dan 

ik van tevoren dacht, ondanks dat ik niet zo slim met mijn vochthuishouding 

was omgesprongen: te vroeg van tevoren veel gedronken, maar vlak ervoor en 

tijdens de run te weinig. Ik kwam dan ook wat zwalkend over de finish. Maar 

wel mijn eerste prijs ooit binnen gehaald: snelste 10 km loper van onze club! 

Goed voor een heerlijk asperge-pakket. Jammer dat er geen concurrentie was 

van club-genoten, dan had ik trotser op mijn prijs kunnen zijn (als ik hem dan 

ook gehad had natuurlijk). 

Roy in ’t Zandt 

Ik vond het bloedheet. 

De route was goed. 

Ik vond het wat vreemd dat ze al zo 

voor en na wat aan het opruimen 

waren voordat de laatste renners 

binnen waren.  

 

Jeanette Vlenterie 

HOE WAS DE CONTOUR RUN OP VELDEN? 

De contour run op Velden was weer super georganiseerd . 

Het parcours was prachtig.  

De omgeving was goed afgezet door alle vrijwilligers. 

De toeschouwers waren enthousiast . 

Het weer was geweldig. 

 

HAD JE LAST VAN DE WARMTE? 

Ik hou van lopen met mooi weer. Lekker in korte broek en singlet, heer-

lijk. 

Ik loop meestal niet mijn snelste tijden met dat weer maar het gevoel is 

wel altijd geweldig. 

Tijdens de wedstrijd stonden er meerdere mensen met een  douche 

aan de kant van de weg. 

Er was een waterpunt,  waarbij ik water in mijn nek kon gooien en ik 

heb van iemand water om te drinken gekregen onderweg. 

Dat was super fijn al die verkoelingen. 

 

HAD JE SPECIAAL GETRAIND VOOR DE CONTOUR? 

Nee ik train met de dinsdag en donderdag groep en dat is lekker ont-

spannen trainen. 

 

Iedereen bedankt voor de organisatie. 
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Louis ter Beek 

Zaterdagmiddag: het was heel warm om de 5 km te rennen. 

Maar toch heb lk goed gelopen. s-Avonds was ik wel een beetje 

moe. Ik heb ook nog geholpen met opbouwen en afbreken. 

Dat doe ik graag voor de club.   

Verder wil ik Ad bedanken voor de mooie foto van mij. 

Ik hoop dat er volgend jaar meer mensen meedoen. 

Anne Vink 

Wat leuk! Bij deze mijn commentaar voor bij de foto.  

 

Ik doe regelmatig mee aan hardloopwedstrijden en evenementen. Ik 

vind het leuk om mezelf te testen en te verbeteren. Dit jaar deed ik 

voor het eerst mee met de CONTOUR Run op Velden. Ik heb een ronde 

van 5 km gerend, omdat ik voor een nieuw PR wilde gaan. Dat is gelukt! 

(inmiddels heb ik weer een nieuw PR op de 5 km, tijdens de Deurne City 

Run).   

Ik vond de wedstrijd redelijk zwaar, omdat het erg warm weer was. 

Langs het parcours stonden veel toeschouwers ons aan te moedigen. 

Dat geeft mij de kracht om door te zetten. Enkelen hadden zelfs hun 

sproeier aangezet. Het was erg fijn om daaronder door te lopen om zo 

een beetje af te koelen. De sfeer was super. Daar kan ik altijd van genie-

ten.   

Al met al vond ik het een goed georganiseerde race en volgend jaar zal 

ik zeker weer deelnemen.  

 

Guido Albers 

We hadden een drukke dag, want ook de Engelse voetballers zouden 

die dag rond de wedstrijd aankomen in de BMV. 

De eerste 3 kilometer had ik niet het gevoel dat het warm was, maar 

hierna merkte ik toch dat ik ook last kreeg van de warmte. 

Was een leuke wedstrijd en toch een mooie tijd neergezet, gelijk na de 

wedstrijd moest ik mij omtrekken om de Engelse voetballer af te gaan 

halen. 

Dit vond ik wel jammer was nog graag wat blijven hangen; bij de start 

en finish plaats was het namelijk erg gezellig. 

Ben ook wel blij met mijn 3e plek in mijn categorie, was wel erg ver-

rast dat ik toch zo goed gerend heb met die warmte. 
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Startnummers 66 en 67   door Jac Verbeek, voorzitter Commissie CONTOUR Run op Velden 

 

Wat een plaatje en wat een voorbeeld voor velen die langs de kant stonden. Dit was genieten hoe deze 2 

over de finish kwamen, niet alleen bij deze 2 lopertjes, maar ook van de andere jeugd en volwassen lopers 

en loopsters. 

Alweer de 10e editie van de CONTOURRUN op Velden. Het was wel warm maar dat kon voor velen de pret 

niet drukken. Iedereen die over de finish kwam, was blij dat hij/zij de eindlijn gehaald had en ook blij dat ze 

deze prestatie weer geleverd hadden. En het gevoel erna, tenminste dat is mijn ervaring, dat je er nog lang 

van na kunt genieten. Het houdt je fris, gezond en maakt je een heel ander mens en als je het loopvirus te 

pakken hebt, maakt het niet uit of het min 10 of plus 30 gr C is, alle weersomstandigheden hebben wel wat 

en je kunt deze sport ten alle tijden beoefenen. Er waren zelfs lopers bij die de 5 en de 10 km gelopen heb-

ben en de winnaar van beide afstanden was Rik van Wijlick uit Velden van Lopersgroep Run2day. 

 

Het is veel werk voor de organisatie om dit evenement op poten te zetten, maar nu eenmaal de draaiboe-

ken staan, zal het komend jaar minder vergaderen zijn. Alleen op de dag zelf zullen de nodige vrijwilligers 

paraat moeten staan, om alles in goede banen te leiden. 

Hier ontbreekt het wel aan, de spontaniteit van onze eigen leden (uitzonderingen daar gelaten) om mee te 

helpen, opbouwen, posten en andere klusjes tijdens de wedstrijd. 

Zo ook het niet meedoen aan de wedstrijd zelf door de ALV leden. 

Hier zouden we als organisatie graag echt meer van willen zien, zodat dit evenement door de hele vereni-

ging gedragen en uitgedragen wordt. 

 

Het positieve is, dat we dit jaar een stijging van ruim 10% van het aantal deelnemers hebben gehad. 60 na-

inschrijvingen op de dag zelf, ondanks het warme weer. En dan vergelijk ik het met de 9e editie, toen we 

voor de 1e keer rond de BMV deze wedstrijd organiseerden. 

We doen dit jaar ook voor het eerst mee aan het Midden Limburgs avondcriterium, een zomeravondcompe-

titie, waar wij als CONTORRUN op Velden de 7e deelnemer zijn. 

We krijgen veel positieve reacties van de lopers over het parcours en de faciliteiten in en om De Vilgaard en 

daar maken we ook dankbaar gebruik van. 

Van de gelegenheden, de Kiesstolp en sporthal in Velden-west, konden we helaas geen gebruik meer ma-

ken, nadat deze gesloopt zijn. Destijds was ons evenement op de laatste zondag in november, met alle (vaak 

slechte) weersomstandigheden die je dan kunt verwachten. Hoewel toen het aantal deelnemers tanende 

was, hadden we bij de 8e editie nog rond de 500 lopers aan de start. 

Ik hoor graag suggesties van onze leden, hoe we het aantal deelnemers en de vrijwilligers uit onze vereni-

ging op kunnen krikken.  

 

We kunnen terug kijken op een geslaagd evenement, waar wij als organisatie en het deelnemersveld van 

genoten hebben. Op naar editie 11, wat mij betreft. 
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Jubileumeditie CONTOUR Run op Velden 26-05-2018 

door Wil Engels, voorzitter Lopersgroep Arcen Lomm Velden 

Zaterdag 26 mei jongstleden was het dan eindelijk zover, de 10e editie van de CONTOUR  Run op Velden vond 

plaats onder een heerlijke, (te) warme zomerzon. Een maandenlange voorbereiding door de commissieleden 

heeft geresulteerd in een succesvolle jubileumwedstrijd. Het is mooi om te constateren dat er ook dit jaar 

weer een grote opkomst was van jeugdige lopers. Vanaf het eerste jaar is de jeugd van de basisscholen in 

Arcen, Lomm en Velden (en ook daarbuiten) actief betrokken bij ons hardloopevenement. Door het organise-

ren van zogenaamde clinics voor de kids, in de weken voorafgaand aan de wedstrijd, wordt een hoge mate 

van betrokkenheid en “gezonde competitie” gecreëerd. De teamcompetitie is hierbij een relatief nieuw, maar 

uitdagend onderdeel. 

Als voorzitter van de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden ben ik enorm trots dat wij als relatief “kleine” vereni-

ging ieder jaar weer een fantastisch hardloopfestijn neerzetten. Trots mogen we zeker ook zijn op : 

- De organisatiecommissie van de CONTOUR Run op Velden, die “ontelbare” uren tijd heeft gestoken in 

het mogelijk maken van deze jubileumeditie. 

- Alle vrijwilligers die, op welke manier dan ook, hebben bijgedragen aan het welslagen van het evene-

ment. 

- Het in grote getale aanwezig publiek en de muzikale ondersteuning langs de route. 

- Alle sponsoren die ons ook dit jaar weer facilitair en financieel hebben ondersteund. 

- Alle deelnemers aan de CONTOUR Run op Velden, die zich ondanks het warme weer niet hebben la-

ten weerhouden om naar Velden te komen. 

- Iedereen die ik bij voorgaande punten nog niet heb genoemd, maar wel haar of zijn steentje heeft bij-

gedragen. 

Na de eerste editie op de “nieuwe” locatie aan de oostkant van de Rijksweg in 2017, is iedereen hier inmid-

dels wel aan gewend geraakt. We mochten dit jaar ruim 15% meer deelnemers begroeten dan vorig jaar. Zo-

wel van deelnemers als ook van sponsoren en publiek heb ik meerdere positieve reacties ontvangen op deze 

switch. Alle faciliteiten mooi centraal bij elkaar in- en rondom het BMV de Vilgaard! Goed ook om te zien dat 

vele lopers, publiek en vrijwilligers na afloop nog lekker blijven “hangen” voor de derde helft. 

Al met al kijk ik als voorzitter terug op een prachtige “zomeravondeditie” van de 10e CONTOUR Run op Velden 

en spreek ik de hoop en het vertrouwen uit, dat we er volgende jaar met zijn allen wederom een mooi hard-

loopfeest van maken. 

Graag maak ik nog gebruik van de gelegenheid om iedereen een fijne vakantie toe te wensen. 
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Van de bestuurstafel   

door Jack van den Hombergh, secretaris bestuur 

   

CONTOUR Run op Velden 2018: 

In deze nieuwsbrief wordt teruggeblikt op de jubileumeditie (zaterdag 26 mei 2018) van de CONTOUR 

Run op Velden. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, sponsoren, deelnemers en toeschouwers voor 

hun bijdrage aan de CONTOUR Run op Velden 2018.  

Speciaal woord van dank aan de leden van de CROV-commissie die ontelbare uren werk hebben verzet 

om de jubileumeditie van onze eigen hardloopwedstrijd tot een succes te maken. 

 

AVG: 

Zoals vermeld in de nieuwsbrief van april is per 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gege-

vensbescherming van kracht, in deze nieuwsbrief een artikel over deze nieuwe verordening en wat dit 

voor de Lopersgroep en onze leden zoal betekent. 

 

Rabobank Clubkas Campagne: 

De Rabobank Venlo was jarenlang sponsor van de CONTOUR Run op Velden, dit jaar echter is gekozen 

voor nieuw sponsorbeleid. Het bestuur heeft de CONTOUR Run op Velden 2019 aangemeld als project 

waarop door leden van de Rabobank gestemd kon worden, donderdag 21 juni werd de uitslag bekend 

gemaakt. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Irus en Charles stoppen als trainer: 

Helaas hebben wij van Irus Rondeel en Charles Roosen moeten vernemen dat zij het besluit hebben 

genomen om te stoppen als trainer van de Lopersgroep. Zij verzorgen nog de trainingen tot aan de 

zomervakantie en zijn daarna niet meer inzetbaar. Erg jammer maar we respecteren uiteraard hun 

besluit. 

Het bestuur bedankt Irus en Charles van harte voor hun jarenlange inzet, betrokkenheid en passie 

waarmee zij vele leden van de Lopersgroep verder hebben gebracht in hun ontwikkeling. 

Aan beiden is inmiddels een kleine attentie overhandigd als blijk van waardering voor hun professione-

le bijdrage aan de vele trainingen de afgelopen jaren. 

 

Hoe nu verder met de trainingen na de zomervakantie: 

Als gevolg van het afscheid van Irus en Charles als trainer van onze vereniging komt het resterende 

“trainerskorps” alsmede het bestuur voor de uitdaging te staan om met minder mensen de trainingen 

te gaan verzorgen. Dit is feitelijk een onmogelijke opgave wanneer we niets doen aan het uitgebreide 

huidige trainingsaanbod (dinsdagavond, woensdagochtend, woensdagavond, donderdagavond, vrij-

dagavond en zondagochtend). 

In het laatst gehouden trainersoverleg hebben alle aanwezigen zich gebogen over “hoe nu verder” na 

de zomervakantie met het jaarplan, uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een voorstel wat is aangebo-

den aan het bestuur. Dit voorstel is maandag 18 juni door Wil en Jack besproken met Ellen en Martijn 

en in dat gesprek zijn nog enkele nieuwe inzichten toegevoegd aan het voorstel. 

Het bestuur heeft maandag 16 juli haar laatste vergadering voor de zomervakantie en daarbij staat dit 

onderwerp prominent op de agenda. Het bestuur zal in diezelfde week nog met informatie naar de 

leden komen middels een nieuwsflits. Voor nu kan al wel worden vermeld dat we er niet aan ontko-  
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men om trainingen uit het jaarplan te gaan schrappen, wij vragen hiervoor jullie begrip en doen tevens 

een beroep op jullie flexibiliteit. 

Het bestuur zal in overleg c.q. in samenwerking met onze trainers een informatieavond voorbereiden 

waarbij wij het trainingsschema voor de rest van dit jaar aan onze leden zullen voorleggen. Ook dit 

kunnen jullie lezen in de genoemde nieuwsflits. 

 

Interesse voor opleiding looptrainer of assistent-looptrainer ??: 

Het moge duidelijk zijn, gezien het vorige bericht, dat we als vereniging naarstig op zoek zijn naar le-

den en/of niet-leden die eventueel interesse hebben om een opleiding looptrainer of assistent-

looptrainer te gaan volgen. De opleiding van looptrainer is extern, de opleiding van assistent-

looptrainer kunnen we intern organiseren. 

Heb je interesse of ken je iemand die mogelijk interesse heeft, neem dan contact op met Jack van den 

Hombergh op 077-4732173 of stuur een email naar jackvdhombergh@home.nl. 

 

Maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie !! 

Ondanks de moeilijke opgave waar we voor staan de komende periode is het bestuur positief over het 

vervolg van het jaarplan 2018. Laten we de aanstaande zomervakantie dan ook maar gebruiken als 

welkome “break” om vooral te genieten en even afstand te nemen van het normale ritme. 

Wij wensen alle leden en hun familie een hele fijne zomervakantie !!! 
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Privacy Policy 

Door Karin Cortjaens 

 

Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgege-

vens. Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regel-

geving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij 

in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

 

Als Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-

gegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hier-

over of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 

- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De lidmaatschapsovereenkomst. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden de volgende persoons-

gegevens van u vragen: 

- Naam; 

- Adres; 
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- Woonplaats; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Geslacht; 

- Geboortedatum. 

 

Uw persoonsgegevens worden door Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal 7 jaar. 

 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvan-

gen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een 

deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrek-

te gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde ver-

zoeken. 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 

de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met ons op! 

Contactgegevens 

Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden 

Kampstraat 14 

5943 AS  Lomm 

secretariaat@lopersgroep-alv.nl 
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Personalia 

 

Aangemeld als lid:   --   

 

Afgemeld als lid:  

Ingrid Tax uit Velden 

Sandra Luijpers uit Velden 

 

Vacature redactie Nieuwsbrief ALV 

Tijdens de jaarvergadering van 12 maart 2018 heeft Ad Burgmans meegedeeld dat hij binnenkort gaat 

stoppen als redactielid van de Nieuwsbrief ALV. Daarom is aanvulling en versterking van de redactie 

nodig. Ad is hoofdredacteur geweest vanaf 2007. De leden hebben op de jaarvergadering aangegeven 

dat ze heel graag willen dat de Nieuwsbrief blijft bestaan. De Nieuwsbrief heeft een communicatieve 

functie in de vereniging en is een bindend element. Momenteel vormen Carla Arts en Ad Burgmans de 

redactie. Carla wil graag in de redactie blijven, maar liever niet als hoofdredacteur. 

 

 

  

  

   

 

 

 

Hoofdredacteur Nieuwsbrief ALV (m/v) 

 

De Nieuwsbrief ALV verschijnt 6x per jaar digi-

taal. De inhoud bevat verenigingsnieuws, wed-

strijdverslagen, persoonlijke verhalen, be-

stuursmededelingen, ‘loopscholing’, sportkeu-

ring, wedstrijdkalender, personalia. 

 

De redacteur heeft een sportieve en creatieve 

mindset en bezit een goede beheersing van de 

Nederlandse taal. 

 

Neem voor aanmelding of informatie contact op 

met Carla of Ad. 
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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 . 

 

Gezamenlijke training om seizoen af te sluiten 
 

Beste lopers, 

 

De laatste trainingen vanuit ALV voor de zomervakantie zijn alweer bezig en sluiten af op woensdag 4 

juli middels een gezamenlijke training.  

Het wil natuurlijk niet zeggen dat er in de zomerperiode niet door getraind kan worden. Logischerwijs 

zal de frequentie minder zijn evenals de intensiteit.  

Om toch bezig te blijven en te werken aan conditie zijn fietsen en/of zwemmen ook goede alterna-

tieven. En wat is er nu lekkerder dan met mooi weer een duik te nemen in het zwembad.  

Daarnaast is het ook niet verkeerd om een periode van rust in te lassen en onder het genot van een 

lekker drankje je volgende doel(en) op te zoeken.  

 

Als je toch door wil trainen en het lastig vindt om te bepalen wat je moet gaan lopen, raadpleeg dan 

ons jaarplan. Wellicht staan daar trainingen op die je zelf kunt doen. En natuurlijk gaat niet iedereen 

met vakantie, dus zoek ook mede lopers op via de groepsapp om eventueel samen te kunnen lopen.  

Mocht je tijdens je vakantie een mooi doel hebben gevonden, laat het de trainers weten. Dan kan er 

samen gekeken worden naar een goede opbouw en plan om je doel te gaan behalen! 

  

Let op: De trainingen starten weer vanaf week 35 (week van 27 augustus) vanuit de BMV.  

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot in augustus! 

 

Namens alle trainers, 

Ellen Gijsen, coördinator 
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Wandeling 13 juli BAARLO  

door Huib Noten 

             
De oudjes gaan in de zomer gewoon door, niks geen pauze.  Op 

vrijdag 13 juli wandelen we rondom Baarlo.  We lopen langs historische bouwwerken, door de uiter-

waarden van de Maas en door de bossen rondom Stal Hendrix. 

 

                   Bijeenkomst:  op de Markt, het pleintje voor de kerk 

                   Tijdstip:           9.30 uur 

                   Afstand:          6 km plusminus 

                   Organisatie:   Huib 

Natuurlijk wordt er ook een cooling-down (met koffie en vlaai)  gehouden en wel in café Centraal, 

Markt 1 

 

 

 

 
Vanwege de zomervakantie is 

in de maand augustus geen 

wandeling gepland. 

Daarna is er weer een wande-

ling op vrijdag 14 september. 
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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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Krachttraining op leeftijd zinvoller dan duurloop? 

overgenomen uit ProRun 3 juni 2018: door Dr. Hans Keizer 

 

 
 

Ons huidige leven stelt ons in staat om met minimaal energieverbruik te leven. We hebben overal 

wel een machine voor, die ons het 'zware' werk uit handen neemt. Vele mensen zitten zo alleen vele 

uren op hun stoel. Dit gaat ten koste van spiermassa en functionaliteit (spierkracht) van de spierve-

zels. 

 

Onttraining: Wat is er gebeurd in het lichaam? 

De spier, ons meest plastische 'orgaan', heeft adequaat gereageerd op onze leefstijl. Maar als dit 

maar lang genoeg heeft geduurd, gebeuren er ernstiger dingen: De spiervezels verliezen hun normale 

dwarsgestreepte structuur (met een mooi woord heet dat sarcopenie) en is veel minder in staat om 

voldoende glucose te verbranden en om te zetten in glycogeen en vetten als brandstof te gebruiken.  

 

Bovendien zien we, dat mensen met sarcopenie een chronische verhoging van bepaalde ontstekings-

factoren (b.v. interleukine-6, dat uit de spier komt) in het bloed hebben (Beyer en medewerkers, Curr 

Opin Clin Nutr Metab Care, 2012). Ook de aanmaak van nieuwe mitochondriën is afwezig of ver-

traagd, hetgeen weer leidt tot een verminderd vet- en glucosemetabolisme (Derbre en medew. Age, 

2012). 

 

Het is dus niet zo verwonderlijk, dat ziekten, zoals type 2-diabetes en hart- en vaatziekten in ver-

hoogde mate in deze groep voorkomen. Sport en met name hardlopen zijn probate middelen om dat 

te voorkomen en worden tegenwoordig veel gebruikt om het ziekteproces bij patiënten, die aan deze 

ziekten lijden, terug te dringen. 

 

Hoe groot is het probleem van de spiermassa? 

Tussen het 20e en 70e jaar dalen spierkracht en spiermassa dalen met ongeveer 30 en 40%, respec-

tievelijk. Bij heel erg inactieve mensen kan dit proces eerder inzetten, terwijl het verlies aan kracht 
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en spiermassa nog groter is. Uit deze getallen blijkt, dat het verlies aan spiermassa het belangrijkst is.  

 

We zien niet alleen een daling van het aantal type 1 en 2 spiervezels, maar vooral de type 2 spierve-

zels vertonen atrofie (worden dunner). Daar spierkracht recht evenredig is met de massa (ofwel de 

dwarsdoorsnede van de vezels) is dit tezamen met de afname van het aantal vezels de belangrijkste 

reden waarom oudere mensen sneller vallen. Ze zijn gewoonweg niet snel genoeg meer om de val-

beweging op te vangen. 

  

Dit probleem komt misschien wel het duidelijkst naar voren als ouderen, die bijvoorbeeld gedurende 

30 jaar niet meer hebben hardgelopen, weer gaan bewegen. Ze lopen met schuifelpasjes, wat het 

metabolisme niet genoeg aanzet. Ze hebben zoveel aan spierkracht ingeboet, dat ze eenvoudigweg 

geen grotere passen kunnen nemen. Er zijn vandaag de dag geen geneesmiddelen, die deze negatie-

ve effecten kunnen voorkomen of kunnen stopzetten. Maar, gebleken is, dat regelmatige inspanning 

zeer veel kan doen. 

 

Welke inspanning en hoeveel? 

Ook hier is het primaire probleem krachtverlies, spierzwakte. Dit moet dus in eerste instantie aange-

pakt worden. Onderzoek bij oude ratten liet duidelijk zien, dat 5x trainen per week effectiever was 

dan 2 of 3 x. Bij dieren, die 5x per week trainden werd grote winst in kracht en uithoudingsvermogen 

gezien (Pasini en medew., Exp Gerontol, 2012). Recent onderzoek bij mensen toonde aan, dat kracht-

training met hoge intensiteit heel effectief was om zowel geestelijke als lichamelijke problematiek te 

verbeteren (Singh en medew. J Am Med Dir Assoc, 2012). 

 

Tientallen jaren inactief en nu weer sporten? 

De vraag doet zich nu voor of iemand, die heel lang (tientallen jaren) niets heeft gedaan aan sport, 

kan gaan lopen. Het antwoord hierop is ja, mits... Als de trainer in gedachten houdt, dat het primaire 

probleem in de type 2 spieren ligt, dan zal ook hier het accent moeten liggen op krachtontwikkeling 

van deze spiervezels. 

 

Win je jeugd terug 

Resultaten van onderzoek van Melov en medewerkers (PloS One,2007) toonden aan, dat de spier-

kracht van ouderen na 6 maanden krachttraining sterk verbeterde, waardoor het genen patroon 

behorende bij veroudering als het ware naar een jongere leeftijd werd gebracht. Onderzoek aan mijn 

oude universiteit (Maastricht University: Dr. Tim Snijders en Dr. Lex Verdijk en medewerkers) liet 

duidelijk zien dat krachttraining superieur was aan duurtraining. Zelfs één enkele krachttraining acti-

veerde de satellietcellen (cellen die de adaptatie van de spier bewerkstelligen), terwijl duurtraining 

dat niet deed. Geen activatie van satellietcellen betekent geen krachtverbetering. 

 

Dit brengt mij tot het volgende advies voor beginnende oudere lopers en trainers: 

1) Leg het accent in de eerste 6 maanden sterk op krachtontwikkeling. Dit kan in allerlei vormen 

gegeven worden. 

2) Besluit elke krachttraining met een rustig duurloopje en loopscholing.  

3) Na deze 6 maanden, meer looptraining inpassen, maar tot 1 jaar de krachttraining handhaven. 

Begin daarna met meer op het lopen gerichte training.  
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Wedstrijduitslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irus Rondeel 2e plaats 5km V45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundje um ut Hundje, Horst aan de Maas 28 april 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bart Gorissen 5,000 0:19:26 15,437 

Guido Albers 5,000 0:21:46 13,783 

Irus Rondeel 5,000 0:23:15 12,903 

Marloes Pelzer 5,000 0:26:20 11,392 

Jacqueline Verhaegh 5,000 0:26:34 11,292 

Anita Albers 5,000 0:29:13 10,268 

Jac Verbeek 10,000 0:45:24 13,216 

Groene Woud Trail, Oirschot 29 april 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 21,000 2:14:35 9,362 

Guus Wokke Opticiënloop, Panningen 12 mei 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Guido Albers 5,000 0:21:54 13,699 

Coopertest Lopersgroep ALV, de Boekend  16 mei 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bart Gorissen 3,160 0:12:00 15,800 

Arnold Driessen 3,100 0:12:00 15,500 

Karel Gerrits 3,030 0:12:00 15,150 

Fred Janssen 3,010 0:12:00 15,050 

Guido Albers 2,795 0:12:00 13,975 

Guido Janssen 2,540 0:12:00 12,700 

Christel van de Venne 2,490 0:12:00 12,450 

Leugène Faasen 2,437 0:12:00 12,185 

Jos Verheijen 2,345 0:12:00 11,725 

Louis ter Beek 2,075 0:12:00 10,375 

Ria Fitten 1,965 0:12:00 9,825 
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Irus Rondeel 3e plaats 5 km V40 

Jeanette Vlenterie 1e plaats 5 km V50 

Guido Albers 3e plaats 5 km M40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Irus Rondeel 2e plaats 5 km V45 

 

 

 

 

 
 

CONTOUR Run op Velden, Velden 26 mei 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

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

Guido Albers 5,000 0:21:24 14,019 

Jan Hermkes 5,000 0:21:52 13,720 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:22:00 13,636 

Irus Rondeel 5,000 0:24:17 12,354 

Christel van de Venne 5,000 0:24:37 12,187 

Guido Janssen 5,000 0:25:55 11,576 

Pascal Rutten 5,000 0:26:27 11,342 

Jacqueline Verhaegh 5,000 0:27:11 11,036 

Anne Vink 5,000 0:27:43 10,824 

Louis ter Beek 5,000 0:31:24 9,554 

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

Roy in 't Zandt 10,000 0:54:19 11,046 

Tim Zeegers 10,000 0:55:17 10,853 

Ketelwald Trail, Oeffelt 27 mei 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 17,000 2:18:14 7,379 

Leudal Trailrun, Heythuysen 3 juni 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jan Hermkes 12,000 0:59:49 12,037 

Martijn Faassen 21,000 1:57:55 10,686 

Wendy Duys 21,000 2:32:57 8,238 

Kragten Avondloop, Herten 16 juni 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Irus Rondeel 5,000 0:23:44 12,640 

City Run, Deurne 16 juni 2018 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Anne Vink 5,000 0:26:03 11,516 
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Wedstrijdkalender 

 

Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

    

Zaterdag 30-06 

 

 

Merseloop 

5 en 10 km avondloop 

 

Merselo 

 

 

www.merseloop.nl 

 

 

Zaterdag 07-07 

 

 

 

Knooppunt Baarlo Loop 

Middel-Limburgs Avondloopcriterium 

5 en 10 km 

 

Baarlo 

 

 

 

www.baarloloop.nl 

 

 

 

Zondag 09-09 

 

 

33e Vescom Halve Marathon 

 

 

Deurne 

 

 

www.av-lgd.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 

 

 

Zondag 23-09 

 

 

Fysio Fitness Kermisloop Belfeld 

5 en 10 km 

 

Belfeld 

 

 

www.cultuurensportbelfeld.nl 

 

 

Zondag 07-10 

 

 

Océ-loop 

5 en 10 km 

 

Venlo 

 

 

www.oce-loop.nl 

 

 

Vrijdag 05-10 

 

 

Ladiesrun Zeeland 

10 km 

 

Zoutelande 

 

 

www.marathonzeeland.nl 

 

 

Zaterdag 06-10 

 

 

Kustmarathon 

42,2 km 

 

Burgh-Haamstede – 

Zoutelande 

 

www.marathonzeeland.nl 

 

 

 

 


