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Vakantie? 
door Ad Burgmans 

 
Vakantie is bij uitstek een periode waarin je je probeert los te maken van de gewone dingen van alle 
dag. Je gaat weg van huis om een tijd in een andere omgeving te vertoeven. Misschien ga je op reis naar 
een ander land. Kamperen met je gezin. Met een boot het water op. Of een festival bezoeken voor 
muziek en kunst. Je zoekt een andere omgeving op om los te komen van de gewone sleur van alle dag. 
Maar bovenal wil je eens lekker uitrusten. Geen agenda….geen verplichtingen……een paar weken zonder 
‘moeten’. 
Voor menig sporter geldt die ‘verplichte’ rust ook voor de wekelijkse trainingsarbeid. De gedachte daar-
bij is dat een rustpauze in het sporten goed is voor lichaam en geest. Vakantie om jezelf te resetten om 
daarna weer fris en vrij te beginnen. Bij de Lopersgroep Arcen Lomm Velden liggen de trainingen gedu-
rende de zomervakantie stil. Er zijn geen officiële trainingen onder leiding van een trainer. Op de woens-
dagavonden en de vrijdagavonden wordt er op vrijwillige basis getraind. Gewoon een stukje lopen om 
‘in vorm’ te blijven. Op de foto een groepje enthousiastelingen op woensdag 1 augustus in de Raven-
vennen. Het was 300. 
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De Lopersgroep en zijn Nieuwsbrieven 
door Ad Burgmans 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met deze uitnodiging is de Lopersgroep Arcen Lomm Velden begonnen: 13 april 1987. Lang geleden, 
toen we nog voldoende hadden aan een telefoonnummer met 4 cijfers. Het motto was: ‘Alleen trim-
men is leuk, maar samen trimmen is leuker’. Het doel was om een trim-loopgroep op te richten met 
trainingen op verschillend niveau. 
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De eerste Informatiebrief komt in 1987 (datum niet bekend) uit. Vanwege het historisch moment druk-
ken we deze brief in zijn geheel af. 
 

 
Opmerkelijk: De naam was aanvankelijk ‘Lopergroep Arcen Velden Lomm’. In 1988 is de naam gewij-
zigd in ‘Lopersgroep Arcen Lomm Velden’. ‘Hiërarchisch’ denken maakt plaats voor ‘geografisch’ den-
ken. 



5 
 

 
In januari 1988 (datum?) vindt de eerste Molendijkcross in Velden plaats, georganiseerd door de eigen 
Lopersgroep. Deze cross zou in lengte van jaren de jaarlijkse eigen wedstrijd blijven. 
 
In 1988 komen er drie Informatiebrieven uit. Daarin staat dat de contributie f.5,- per kwartaal is. En de 
trainingen zijn gericht op meedoen met een aantal wedstrijden: Volksloopserie in Tegelen, Herfstloop 
in Tegelen, de halve marathon in Eindhoven en de Snelle-sprong-cross in Tegelen.  
Andere mogelijke wedstrijden zijn: halve marathon in Margraten, St. Nicolaascross in Heythuysen, Zand-
bergcross in Deurne, Quincross in Afferden, Orionloop in Blerick, Loop van de Trappers in Velden, Klef-
fenloop in Overloon, Vlakwatercross in Venray en de Knikkercross in Afferden. Men was zeer wedstrijd-
gericht. 
 
In Informatiebrief nr. 6 (1989) worden voor het eerst wedstrijduitslagen vermeld: 
Molendijkcross   korte cross: René Smeets 30’ 40” plaats 49 
   lange cross: Ton Kortenoeven 41’ 10” plaats 24 
 
In Informatiebrief nr. 9 (1989) staan meer wedstrijduitslagen. Ik beperk me tot enkele mensen die nu 
ook nog lid zijn van de Lopersgroep ALV. Geen van hen is momenteel nog actief hardloper, maar hun 
resultaten zouden nu nog steeds ‘top’ zijn. 
Strassenlaufnacht Straelen 5km Marga Kortenoeven 0:24:00  (12,500 km/u) 
    10km Ton Kortenoeven 0:38:33  (15,564 km/u) 
    10km Huib Noten 0:39:53  (15,044 km/u) 
Spijkerloop Lomm  5 km René Smeets 0:23:15  (12,903 km/u) 
    10km Mart Mols 0:42:54  (13,986 km/u) 
Volksloopserie Tegelen (1991) 10km  Jan Hoeijmakers 0:41:55  (14,314 km/u) 
 
 
Eind 1994 werd de 50e editie uitgebracht van de Informatiebrief. Bij die gelegenheid opende de brief 
met het volgende stukje van de voorzitter: 
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De Informatiebrieven waren doorgaans niet groter dan 1 velletje papier. Ze werden uitgedeeld op de 
trainingen en de rest werd thuisbezorgd. De inhoud was een korte terugblik op de afgelopen periode 
qua trainingen en wedstrijden. Vervolgens werden de wedstrijden benoemd die de komende maanden 
op het programma stonden. Enkele wedstrijden waren met stip gemarkeerd. Daarover was afgesproken 
om er met een groep leden aan deel te nemen. Aan enkele grote wedstrijden was een trainingsschema 
gekoppeld. Dat werd in de Informatiebrief gepubliceerd zodat iedereen die dat wilde ermee aan de slag 
kon. De jaarvergaderingen kregen een Informatiebrief die er geheel aan gewijd was. Maar evengoed 
slechts 1 velletje papier. Digitaal bestond nog niet.  
De secretaris van het bestuur was belast met produceren van de Informatiebrieven. Vele jaren was dit 
Ab Wittenberg, van 1989 tot 1995.  
 
In 1995 is Mieke Huibers secretaris van het bestuur geworden en zij kreeg vanzelfsprekend ook de In-
formatiebrief in haar portefeuille. Het directe gevolg was dat de brief ietwat dikker werd, 2 velletjes 
i.p.v. 1. Maar zij bleef niet lang op die post. Al na enkele maanden nam Theo Geenen het secretariaat 
over. De Informatiebrieven nr. 58 t/m 68 waren van zijn hand. Het was een periode van no-nonsense: 
korte zakelijke mededelingen. Het was met recht een informatiebrief. 
 
In 1998 werd Mart Mols secretaris van het bestuur. Hij veranderde de naam ‘Informatiebrief’ in ‘Nieuws-
brief’. Met hem vangt een nieuw tijdperk aan. Hij ontwerpt een nieuw logo. 

 
 
 
 
 

oud  nieuw (detail: streepje onder de voet) 
 
 

 
Hij brengt voor het eerst een persoonlijke noot aan in tekst en lay-out met humor en frivoliteiten. De 
informatiebrieven waren tot dan toe volstrekt zonder humor. Mart heeft daar verandering in gebracht. 

 
 
Oproep om de contributie te betalen! 
 
 
Uit: Nieuwsbrief nr. 71 
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Mart had er plezier in om een leuke Nieuwsbrief te maken. Hij illustreerde de berichten met foto’s waar-
door het geheel veel meer aansprak. Men keek reikhalzend uit naar de Nieuwsbrieven van Mart. Het 
waren juweeltjes. Hij heeft alles bijeen 53 Nieuwsbrieven uitgebracht: nr. 69 t/m 122. 
 
Ad Burgmans is Mart opgevolgd. Hij heeft de lijn van Mart doorgezet: veel verhalen, veel foto’s en veel 
variatie in onderwerpen. Feitelijk is het een soort clubmagazine geworden. Het is ook veel dikker gewor-
den. Maar of iedereen daar zo blij mee is….? 
 
Een fotoreportage van 2007 tot 2018: 
 

 
Molendijkcross 2007 
 

Weeze 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaarvergadering 2009 
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Feest in de kas 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kustmara-
thon Burg-
haamstede-
Zoutelande 
2011 
 
 
 

 
 
 
 

Revival Molendijkcross 2012 
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Weeze 2013 
 

 
Parcoursverkenning Venloop 2014 
 

           
revival Molendijkcross 2015 
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Carla en Ellen geslaagd voor looptrainer 3 2016 
 

 
Start 5 km CONTOUR Run op Velden 2017 

 
mannen  
van het eerste uur  
2018 
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Ad heeft 69 Nieuwsbrieven uitgebracht. Vanaf 2013 is er een meerhoofdige redactie geweest. Mari-
anne Lucassen, Marielle van Keulen, Marilon Faassen, Carla Arts en Tom Gorissen hebben een tijdlang 
tot de redactie behoord. Ad was steeds de hoofdredacteur. Hij heeft aangegeven in de loop van 2018 
te stoppen. Na 11 jaar de kar te hebben getrokken vindt hij het tijd om het stokje over te dragen. 
 
Het is niet zeker of een opvolger kan worden gevonden. De werving voor een nieuwe hoofdredacteur 
heeft nog geen resultaat opgeleverd. In de jaarvergadering 2018 is gebleken dat de leden graag willen 
dat de Nieuwsbrief blijft. Het is een bindende factor in de vereniging. Maar het zou kunnen dat de 
vorm noodgedwongen zal veranderen. Misschien wordt het weer een Informatiebrief zoals in de be-
ginjaren van de Lopersgroep. Je zou het ook een Nieuwsflits kunnen noemen. Feitelijk is zo’n Nieuws-
flits al in gebruik om tussentijdse berichten te verspreiden.  
 
We zullen zien. 
 
 

Vacature hoofdredacteur 
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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Van de bestuurstafel   

door Jack van den Hombergh, secretaris bestuur 
 
Voor de meesten van ons is de zomervakantie 2018 al geschiedenis, we proberen weer “in het ga-
reel” te komen. Woensdag 22 augustus 2018 hebben we een prima start van het najaarsprogramma 
gehad met een leuke training, goede opkomst en dito sfeer !! 
Het bestuur geeft een korte update van een aantal ontwikkelingen: 
 
Ledenbijeenkomst “jaarplanbespreking 2018”: 
Tijdens de ledenbijeenkomst op maandag 20 augustus hebben we met ongeveer 30 leden construc-
tief zitten praten over het jaarplan 2018-najaar. Het bestuur en de trainers zijn content over de op-
komst maar zeker ook over de inbreng en de sfeer tijdens deze avond. 
Er was in ieder geval goed nieuws dat de dinsdagavondtraining voor de rest van het jaar toch ge-
handhaafd blijft, met speciale dank aan Fred en Martijn. 
 
Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over de verdere invulling van het jaarplan 2018. 
Meer info over het wandelen op zondag vinden jullie ook in deze nieuwsbrief.  
 
De plannen voor het bewegingsproject op de maandagavond zijn, met name door de vakantieperi-
ode, nog niet helemaal concreet. Hierover later dit jaar meer informatie. 
 
CONTOUR Run op Velden 2019: 
De 1e evaluatie van de CONTOUR Run op Velden 2018 ligt alweer 2 maanden achter ons, maandag 27 
augustus kijkt de commissie vooruit naar de editie 2019. Aangezien er een aantal commissieleden 
hebben aangegeven te stoppen, is het nog niet helemaal duidelijk hoe nu verder. 
In ieder geval is wel duidelijk dat het voortbestaan van onze eigen hardloopwedstrijd valt of staat 
met de werving van nieuwe commissieleden. 
 
Volgende bestuursvergadering 4 september 2018: 
Het bestuur vergadert dinsdag 4 september weer. Laat het ons vooral weten wanneer je een onder-
werp wilt aandragen voor deze vergadering. 
 
 

Personalia 
 
Aangemeld als lid:   --   
 
Afgemeld als lid:  
Mirjonne Colbers (voorheen Ter Beek) uit Velden 
Bern van Vulpen uit Velden 
Marian Willemsen uit Velden 
Herman Peters uit Arcen 
Ed Hegger uit Lomm 
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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-najaar 2018. 
 

 
Nieuwe opzet 

Beste lopers, 

Na een zeer goede en waardevolle extra ledenvergadering op 11 augustus jl. zijn we tot een mooi al-
ternatief gekomen met betrekking tot de trainingen die door ALV worden aangeboden. Hieronder in 
het kort samengevat hoe het jaarplan tot en met december er uit gaat zien: 
- 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). 

We hopen op deze manier toch aan zoveel mogelijk wensen te kunnen voldoen. In december zal er 
geëvalueerd worden om te kijken hoe de trainingen verlopen zijn en of we ergens nog moeten bijscha-
ven. 
 
Om er zeker van te zijn dat iedereen inzage heeft in het nieuwe jaarplan wordt deze als bijlage toege-
voegd aan de nieuwsbrief. 

Namens het gehele trainers korps wens ik iedereen heel veel loopplezier en hopelijk kunnen we samen 
weer veel mooie doelen bereiken! 

Ellen Gijsen 
Trainerscoördinator  
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Weekend wandelingen 
Door enkele leden van de lopergroep ALV is het idee ontstaan om op de zondagochtend een nieuwe 
wandelgroep op te richten binnen de Lopersgroep ALV.  

Zo kunnen leden die door omstandigheden niet meer (of tijdelijk) actief kunnen hardlopen toch de 
verbinding behouden met de vereniging.  Uiteraard kunnen ook nieuwe wandelaars deelnemen die 
gewoon lekker een stuk in de natuur willen wandelen en niet de ambitie hebben om te hardlopen. 

De bedoeling is dat er 2x per maand gewandeld gaat worden.  De eerste zondag na de baantraining 
starten we op dezelfde plek en tijdstip dan waar de hardlopers starten en de andere keer starten we 
vanuit Pannenkoekenhuis Jagersrust in Velden of vanuit ’t Wapen van Velden. 

Honden zijn niet toegestaan! 

Aanvangstijd 9.30 uur. 

De duur van een wandeling zal ergens tussen 1 uur en 1,5 uur liggen, rekening houdend met de aan-
wezige deelnemers. 

Zondag 9 september  startpunt:  Reindersmeer 

Zondag 23 september startpunt:  ’t Wapen van Velden 

Zondag 7 oktober  startpunt: Venlose Heide 

Zondag 21 oktober  startpunt: Jagersrust 

Zondag 4 november  startpunt: de Herberg Arcen 

Zondag 25 november  startpunt:   ’t Wapen van Velden 

Zondag 9 december  startpunt: Zwart Water 

Zondag 16 december  startpunt:  Jagersrust en aansluitend oudejaarsontbijt 

Programma voor 2018 staat ook op de site vermeld.  

Delen van deze informatie aan bekenden die wandelen leuk vinden is wenselijk. 

 

Voor verdere informatie kun je terecht bij: 
  

Antoinette van de Hombergh keltjens61@gmail.com 

Toos Peters   toosenfranspeters@gmail.com 

Anja Heijligers   anjajohn@home.nl 
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Wandeling naar ‘Klein Holland’ 
door Ad Burgmans  

 
 
 

 

 
 
De Lopersgroep ALV heeft er een nieuwe wandelgroep bijgekregen (zie vorige bladzijde). De vraag is: 
wat dan met de andere wandelgroep die al vele jaren bestaat? In feite is dit een wandelgroep van een 
vaste groep senioren met hun partners, die maandelijks op een vrijdagmorgen wandelen. Voor men-
sen die nog in het arbeidsproces zitten, is dat niet handig. Daarom is er een nieuw initiatief voor wan-
delingen op de zondagmorgen. Beide wandelgroepen staan in principe voor iedereen open. De tijd zal 
het leren of beide groepen naast elkaar blijven bestaan. Voorlopig wel. 
 
Vrijdag 14 september wandelen we over de grens. De start is bij Jagersrust. Het is een wandeling door 
het open gebied achter Jagersrust op Duits grondgebied. Het grootste deel blijven we op asfaltwegge-
tjes, dus goed begaanbaar.  
 
Het is een open gebied. Dus lekker doorwaaien als er wind staat. Veel weilanden, boerderijen en mais-
velden. Niet echt een natuurgebied dit keer. Ik vermoed dat het een natuurgebied is geweest dat vroe-
ger in cultuur is gebracht. Nu wonen er vooral boeren. Een van de weggetjes heet Klein Holland. Heeft 
dit gebied wellicht ooit bij Nederland gehoord? Het doet wel wat polderachtig aan. 
 
De afstand van de wandeling is ongeveer 8,5 km. We lopen dat in 2 uur. Er is een mogelijkheid om af 
te korten. 
 
Bekijk de route: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2240584. 
 
Bijeenkomst:       parkeerplaats Jagersrust  
 
Start:   9:30 uur 
 
Organisatie/ 
begeleiding:  Ad Burgmans 
    
Duur wandeling:    2 uur 
 
Na afloop:  koffie op terras Jagersrust 
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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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Looptechniek – pasfrequentie en oefeningen 

uit: ProRun 1 augustus 2018 door Paul Oude Vrielink 

 
 
Hardlooptechniek… is dat echt nodig? Gewoon lekker naar buiten, lekker rennen, nergens om denken, 
heerlijk! En inderdaad, het is fijn om gewoon op de automatische piloot te kunnen hardlopen. Maar 
soms is het goed om die automatische piloot een beetje te herprogrammeren en aandacht aan loop-
techniek te besteden.  
 
Eerder schreef ik over voetplaatsing en contacttijd. Voetplaatsing: landen met voorspanning, net iets 
voor je lichaamszwaartepunt. Contacttijd: na het landen vrijwel niet inzakken en reactief, kort, snel 
weer afzetten. In dit artikel ga ik in op pasfrequentie: hierbij ga ik vooral in op het verband tussen 

contacttijd, voetplaatsing, pasfrequente en geef ik suggesties voor oefeningen.  
 
Alles is met alles verbonden 
We leven in één wereld en alles is met alles verbonden. De vlinder in Tokio kan een orkaan aan de 
andere kant van de wereld veroorzaken. Ook in het hardlopen speelt dit: bijvoorbeeld vastzittende 
schouders kunnen tot te veel torsie in het kniegewricht leiden; het ontlasten van een achillespees kan 
leiden tot rugproblemen als de beweging asymmetrisch wordt.  Ook de diverse looptechniek aspecten 
zijn onderling verbonden. 
 
Voetplaatsing: als je je voet dicht bij je lichaamszwaartepunt en recht onder heup aan de grond laat 
komen, dan resulteert dat in kortere contacttijd en hogere pasfrequentie dan wanneer je ver naar 
voren landt. Als je één onderdeeltje verandert, verandert de rest mee. Contacttijd: we zagen in een 
eerder artikel dat dit sterk beïnvloed wordt door beenkracht (meer kracht betekent dat het gemakke-
lijker is om kort op de grond te blijven) en door snelheid (hoe sneller je loopt hoe korter de contacttijd) 
en door pasfrequentie (meer passen per minuut leidt tot kortere contacttijd). 
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Is er een juiste pasfrequentie (cadans)? 
In de volgende figuur wordt paslengte, pasfrequentie en snelheid met elkaar in verband gebracht. Voor 
een recreatieve loper bij lage snelheden ligt de optimale pasfrequentie vaak op 165-170 is, bij wat 
hogere snelheden van 12 a 15 km/uur zo’n 180, en nog wat verder oplopend bij hogere snelheden.  

 

 
 
Er is een optimale pasfrequentie: niet te hoog, niet te laag. Te hoog is niet economisch omdat je dan 
je pas niet volledig afmaakt. Je onderbreekt te vroeg je afzet en brengt je been te snel naar voren. 
Hierdoor gaat afzetkracht verloren, en ook maak je geen optimaal gebruik van de reflexbeweging 
(struikelreflex) die optreedt nadat je je heup volledig strekt bij afzet. Ook wordt bij te hoge frequentie 
te weinig spanning in het been opgebouwd tijdens de landing. Pezen en spieren komen niet op span-
ning waardoor de afzet minder efficiënt is. "Je loopt over je afzet heen." 
 
Als de frequentie te laag is moet je veel kracht leveren per pas om de paslengte te halen. Ook is bij te 
lage frequentie er minder elastische-energie teruggave. Daarnaast is een te lage frequentie vaak een 
aanwijzing dat de lichaamsspanning te laag is, vooral bij beginnende lopers. Bij een hoge lichaams-
spanning tijdens de landing is er een goede isometrische werking van vele spieren (isometrisch: spieren 
werken statisch en verlengen/verkorten niet). Hierdoor zak je niet in tijdens landing, hoef je jezelf dus 
ook niet omhoog te tillen, gaat er geen tijd verloren, en kan je snel weer afzetten. Zowel frequentie als 
snelheid gaat omhoog, simpelweg door het hebben en gebruiken van lichaamsspanning en -kracht. 

 
 
Meten? 
Je kan de pasfrequentie op allerlei manieren meten. Het gemakkelijkst is gewoon tellen en als het 
ergens in de buurt van de 170 a 180 zit is het prima. Je kan ook op geavanceerder manieren meer 
meten. 
 
Met de MilestonePod, bijvoorbeeld, kan je de samenhang meten: pasfrequentie, contacttijd, voetlan-
ding. In onderstaand (niet uitputtend) tabelletje is te zien hoe je de diverse metingen kan interprete-
ren: 
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Meting Interpretatie Actie 

Frequentie hoog, contact-
tijd lang, haklanding 

Wellicht contacttijd verkorten door op 
middenvoet te landen en hierdoor ook 
meer elastische-energie teruggave te 
hebben wat efficiënter is 

Midden-voorvoet lan-
den, eventueel kracht-
oefeningen. Loopscho-
ling. 

Frequentie hoog, contact-
tijd kort, haklanding 

Weliswaar haklanding maar deze is bij 
hoge frequentie en korte contacttijd 
meestal niet nadelig 

Geen (hoewel loop-
scholing en dergelijke 
altijd goed zijn) 

Frequentie erg hoog, mid-
voet landing, contacttijd 
kort 

Dit lijkt efficiënt maar het gevaar bestaat 
bij een dergelijke hoge frequentie (niet 
passend bij snelheid) dat je je pas niet af-
maakt: je strekt je heup niet uit en 
maakt kunstmatig kleine pasjes 

Let op heupstrekking, 
maak je pas af, lagere 
frequentie is het ge-
volg 

 
Oefeningen: ritme, maar ook kracht! 
Er zijn goede frequentie-oefeningen zoals skippings op frequentie: op 180 of 190 per minuut, eventu-
eel met metronoom. Ook zeer geschikt zijn techniekloopjes op frequentie: 80 meter lopen met tellen 
van het aantal passen, bij verschillende snelheden. Bijvoorbeeld bij 80 meters:  
* 12 km/u moet ca 75 passen zijn (= cadans 180) 
* 15 km/u moet ca 65 passen zijn (= cadans 195) 
* 18 km/u moet ca 60 passen zijn (= cadans 200) 
 
Hier komt een mooi "frequentiebeeld” uit naar voren. Usain Bolt doet overigens de 100 meter in 44 
passen. Met een cadans van 250! 
 
Lichaamsspanning: het blijkt uit metingen dat je zo’n 70% van je energie gebruikt om te voorkomen 
dat je door je benen zakt, om je lichaamsgewicht te dragen. Ik lees weleens beweringen dat 80% van 
de energie gebruikt zou worden voor het naar voren-achteren bewegen van de benen. Dit is niet zo: 
uit metingen blijkt dat dit slechts 15% kost.  We hebben gezien dat het vermogen om niet in te zakken, 
om je lichaamsgewicht te dragen, belangrijk is bij het kunnen behouden van pasfrequentie. Om deze 
redenen zijn krachtoefeningen nuttig. Squats zonder en met gewicht, squat-sprongen, core.  
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Wedstrijduitslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Trail des Fantômes 2018 

 
 
 
 

  

Knooppunt Baarlo Loop,  7 juli 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 5,000 0:21:23 14,030 
Irus Rondeel 5,000 0:24:39 12,170 

Trail des Fantomes, La Roche en Ardennes 12 augustus 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 23,000 2:56:08 7,835 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

    
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 30-09 
 
 

Fysio Fitness Kermisloop Belfeld 
5 en 10 km 
 

Belfeld 
 
 

www.cultuurensportbelfeld.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 
 
 

Zondag 07-10 
 
 

Océ-loop 
5 en 10 km 
 

Venlo 
 
 

www.oce-loop.nl 
 
 

Zondag 14-10 
 
 

Halve en hele marathon 
21,1 en 42,2 km 
 

Eindhoven 
 
 

www.marathoneindhoven.nl 
 
 

Zondag 21-10 
 
 

Bridge to Bridge Run 
5,1 en 10,2 km 
 

Venlo-Blerick 
 
 

www.orionvenlo.nl 
 
 

Zondag 04-11 
 
 

2e Maalbeekcross 
 
 

Belfeld 
 
 

www.scopias.nl 
 
 

 


