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Lopersgroep ALV in beeld: 2003-2017 
door Ad Burgmans: uit het foto-achief 

 

 
2003  VAALS-VENLO: Irus Rondeel en Jan Hoeijmakers 
 

 
2007 5x5 Staffellauf Weeze: Jeanette Vlenterie en Paul van Dijk 
 

 
2009 onze topdames in Weeze: Wendy Lenssen, Marjan Geertsen, Marij Uylings, Ria Verweij en Irus Rondeel 
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2011 VAALS-VENLO Suzanne Brandsma aan de start op het drielandenpunt 
 
 

 
2011 Kustmarathon Zeeland Jeanette Hendikx en Jan Hermkes 
 
 

 
2011 Kustmarathon Zeeland Maris Jacobs, Henk ten Have en Jan Hermkes 
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2012 Berden Voorjaarsloop Wil Engels, Jack van den Hombergh, Karel Gerrits, Martijn Faassen, Jan Hermkes en Erik Vergeldt 
 
 

 
2012 Molendijkcross revival 
 
 

 
2012 Kustmarathon Zeeland de supporters 
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2012 Feestavond met ABBA 

2013 Venloop: koud! 

2014 Oudejaarsontbijt Jagersrust 
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2015 Bootcamp 

 

2016 Kwaakerrun 

 

2017 Warming-up CONTOUR Run op Velden 
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Trainen voor twee: mijn ervaring en de kennis van ex-
perts over hardlopen tijdens en na de zwangerschap 
door Carla Arts 

 

Nadat de eerste misselijkheid en moeheid verdwenen waren tijdens mijn zwangerschap vorig jaar, wilde 
ik graag zo lang mogelijk blijven hardlopen. Maar hoe pak je dat dan aan, vroeg ik me af. Er is een hele 
hoop informatie te vinden op internet. Vaak is die informatie tegenstrijdig, dus ik heb me beperkt tot een 
aantal websites waarvan ik dacht dat de inhoud redelijk betrouwbaar zou zijn, namelijk de websites van 
Ouders van Nu en Losse Veter.  

Een aantal decennia geleden was het advies aan zwangeren duidelijk: Rust! Niet sjouwen, maximaal 10 
minuten wandelen per dag en zeker, zeker niet hardlopen. Ondertussen is die richtlijn behoorlijk aange-
past en wordt matig intensieve inspanning aangeraden. Voor je eigen gezondheid en dat van je ongebo-
ren kind, aldus www.losseveter.nl.  

Daarnaast schrijft www.oudersvannu.nl het volgende over hardlopen tijdens de zwangerschap:  
Door te blijven bewegen tijdens de zwangerschap, zorg je voor een goede doorbloeding naar de placenta 
en een optimaal leefklimaat voor de baby tot het einde van de zwangerschap. Maar er zijn nog meer 
voordelen: 

 na het sporten heb je meer energie dan ervoor 
 na het sporten slaap je vaak beter 
 je houdt je conditie op peil, en dat is fijn in voorbereiding op de bevalling 
 sporten zorgt voor meer endorfines, wat je vrolijker en gelukkiger doet voelen 

Mijn hardlopen ging ook prima, ik heb ongeveer tot de 25e zwangerschapsweek training gegeven en zelfs 
nog meegedaan aan de Staffellauf in Weeze. De verloskundige adviseerde me om goed op mijn lichaam 
te letten en bij bekkenklachten of andere pijn direct te stoppen met hardlopen. Gelukkig heb ik daar nooit 
last van gehad. Maar ik merkte wel dat ik langzamer ging lopen, sneller buiten adem was en kleinere 
passen ging maken. Dat is heel normaal, las ik op Losse Veter: 

Veranderingen tijdens je zwangerschap  
Sta niet vreemd te kijken als je tijdens het hardlopen steeds kleinere passen gaat nemen. Dit is een 
natuurlijke reactie van je lichaam om de veiligheid van jou en je ongeboren kindje te waarborgen. Ook 
is het normaal dat je hartslag in rust een aantal slagen stijgt. Gemiddeld is dit 8 slagen in je 16e week en 
16 slagen aan het eind van je zwangerschap. Tussen 10 en 20 weken neemt je bloedvolume aanzienlijk 
toe. Je plasma met ongeveer 1000 ml en je rode bloedplaatjes met 500 ml. Aangezien het plasma meer 
toeneemt dan het volume van de rode bloedcellen vind er een relatieve verdunning plaats en is er vaak 
sprake van een milde vorm van bloedarmoede. Bij een meerling kan de toename in bloedvolume nog 
extremer zijn. Je bloeddruk zou, onder normale omstandigheden, gelijk moeten blijven en tijdens het 
midden van je zwangerschap zou je diastolische (onderdruk) zelfs iets moeten dalen (met gemiddeld 15 
mmHg). 

Behoud van je conditie  
Wanneer je tijdens je zwangerschap actief blijft, blijft je maximale zuurstofvermogen (VO2max) intact. 
Door het extra gewicht dat je moet dragen wordt je lichaam uitgedaagd tijdens de inspanning. Dus al  

 



8 
 

 

wandel of loop je wat minder snel, je lichaam moet harder werken. Je anaerobische (oftewel sprint)ca-
paciteit neemt wat af, net als je maximale hartslag (met gemiddeld 4 slagen per minuut). Beide herstel-
len zich weer naar de oude waarden wanneer je na je zwangerschap weer actiever wordt. Het energie-
verbruik tijdens fietsen is ongewijzigd wanneer je zwanger bent. Tijdens hardlopen of wandelen zorgt je 
extra gewicht voor een verhoogd energieverbruik.  

Na de 25e week van mijn zwangerschap, kon ik de beginnersgroep niet goed genoeg meer bijhouden en 
ben ik gestopt met training geven en zelf hardlopen. Om niet stil te zitten, begon ik aan een cursus Zwan-
gerfit onder begeleiding van twee fysiotherapeuten. Tijdens die cursus sport je samen met een aantal 
andere zwangeren of net bevallen dames. Je houdt je conditie op peil en doet daarnaast sociale contac-
ten op met mensen die in dezelfde levensfase zitten. De fysiotherapeuten zorgen ervoor dat je het niveau 
oefening doet dat je aankunt, dat je een goede houding houdt en dat je – als je klachten hebt – oefenin-
gen doet die die klachten verhelpen.  

Intussen ging ik ook nog door met poweryoga, wat ik al een tijdje voor mijn zwangerschap deed. Bij 
poweryoga rek en strek je je spieren en pezen om soepel te blijven. Daarnaast train je je conditie en 
spierkracht door spieroefeningen als lunges, squats en planken in een vrij hoog tempo af te wisselen. Je 
sluit af met een ontspanningsoefening. Bij zowel Zwangerfit als poweryoga kreeg ik het advies nooit te 
ver te gaan. Losse Veter beschrijft het als volgt: 

Voorkom pijn en blessures   
Tijdens je zwangerschap (en direct daarna) zorgen hormonen ervoor dat je banden en pezen ‘losser’ 
worden zodat de bevallig straks makkelijker verloopt. Dit betekent echter tevens een verhoogd risico op 
blessures. Om deze blessures te voorkomen doe je er ook goed aan de intensiteit laag te houden en na 
je zwangerschap voldoende rust te nemen. Hoewel topsportsters (waaronder Paula Radcliffe) erom be-
kend staan al na enkele dagen weer hard te lopen na de bevalling is een terugval na enkele maanden 
hen niet vreemd. Ook moet je extra aandacht besteden aan een goede sportbh. Onder invloed van je 
zwangerschap kunnen je borsten een (aantal) cup(s) toenemen. Om te voorkomen dat je striae krijgt 
rondom je borsten en/of last van je rug tijdens het sporten is een goede sportbh (of meerdere paar over 
elkaar) onontbeerlijk.  

De combinatie van poweryoga en Zwangerfit deed mij heel goed tijdens de zwangerschap. Als ik me een 
keer wat minder fijn of moe voelde, dan hielp bewegen om me af te leiden. Daarna voelde ik me zonder 
uitzondering beter dan voor het sporten. Zelfs de avond dat mijn bevalling begon, ben ik nog bij Zwan-
gerfit geweest en voelde ik me ontspannen en sterk. Wellicht dat dat heeft geholpen bij mijn voorspoe-
dige bevalling.  

Op het moment dat ik dit schrijf, is Lilly ruim zes maanden en heb ik de poweryoga weer opgepakt. Ook 
heb ik zes weken na de bevalling weer een aantal sessies Zwangerfit gedaan om de eerste spierkracht op 
te bouwen en het herstel te stimuleren. Daar deden we bijvoorbeeld buikspieroefeningen. Tijdens de 
zwangerschap gaan de buikspieren uiteen. Daarom letten de fysiotherapeuten op dat je de juiste oefe-
ningen doet nadat de buikspieren weer bijeen zijn getrokken. Wat me opviel na de bevalling, is dat je 
veel minder mag dan tijdens de zwangerschap. De avond van de bevalling heb ik nog medicijnballen van 
8 kilo staan gooien. Na de bevalling mocht dat niet meer en moest ik goed opletten dat ik niet teveel 
vroeg van mijn lichaam. Ook kreeg ik het advies in ieder geval te wachten met hardlopen tot zes maanden 
en liefst negen maanden na de bevalling. Ouders Van Nu schrijft het volgende over het oppakken van het 
hardlopen na een bevalling. 

Hardlopen na bevalling  
Bewegingsdeskundige Esther van Diepen raadt aan om een week na de bevalling een eerste wandeling 
in te plannen van zo’n vijf minuten. Maak kleine passen, dan heb je minder trekkrachten op de bekken-
bodem. Als dit goed voelt, kun je het verlengen naar tien minuten en zo rustig opbouwen. Tot zes maan-
den na de bevalling train je alleen low-impact, dus zonder zweefmoment. Dat betekent dat er altijd één  
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voet op de grond staat en er niet gerend of gesprongen wordt. Dit omdat de bekkenbodem en de buik-
spieren nog moeten herstellen en de klappen van high-impact nog niet goed kunnen opvangen. 

In de low-impact fase kun je heel goed powerwalken, oftewel in een stevig tempo wandelen. Zo gaat je 
hartslag toch omhoog, maar belast je het bekken niet teveel. In de eerste zes maanden na de bevalling 
moet het bekken nog herstellen, vandaar dat je dan beter low-impact oefeningen kunt doen. 

Begin je te vroeg met springen en rennen, dan loop je het risico dat de bekkenbodem niet goed herstelt 
waardoor (blijvende) incontinentie kan optreden. Vanaf zes maanden na de bevalling kun je weer rustig 
gaan beginnen met hardlopen. Het liefst aan de hand van een opbouwschema en mits er geen bekken-
klachten zijn (zoals pijnklachten of urineverlies). 
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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. 

 

 

  
  
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zie ook het bericht in ‘van de bestuurstafel’. Iedereen wil dat de Nieuwsbrief 
blijft bestaan. Maar dan moeten er ook mensen zijn die er hun schouders onder 
willen zetten. In ieder geval zal de redactie versterking nodig hebben. 

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 
 
Beste leden, 
 
het bestuur heeft donderdag 1 november vergaderd, de volgende zaken willen we graag met jullie 
delen: 
 
Marloes Beerkens geslaagd voor examen Looptrainer 3 !!!: 
Laten we beginnen met het heuglijke nieuws dat onze trainster Marloes Beerkens op zaterdag 6 ok-
tober 2018 is geslaagd voor haar examen Looptrainer 3. De examinator was na afloop van de prak-
tijktraining vol lof over het portfolio van Marloes en vooral ook over de wijze waarop zij de examen-
training had geleid, chapeau !!! 
Bij zo’n resultaat horen bloemen en die werden dan ook na afloop aan Marloes uitgereikt door Ellen 
Gijsen, onze trainingscoördinator. Bloemen waren er ook voor Irus Rondeel die Marloes tijdens de 
opleiding heeft begeleid, Irus bedankt !! 
Dank ook aan de leden die deze zaterdagochtend tijd hebben vrijgemaakt om deel te nemen aan de 
examentraining van Marloes. 
Marloes, wij wensen jou nog veel trainersplezier binnen onze mooie vereniging !! 
 
CONTOUR Run op Velden 2019: 
In de nieuwsbrief van augustus hebben jullie kunnen lezen dat het allerminst zeker was of er in 2019 
een volgende editie van de CONTOUR Run op Velden georganiseerd zou (kunnen) worden. Dit i.v.m. 
het feit dat een aantal commissieleden hebben aangegeven na de editie van 2018 te zullen stoppen. 
Nu kunnen wij jullie mededelen dat het de commissie is gelukt enkele nieuwe vrijwilligers aan zich te 
binden, hetgeen betekent dat we de CROV ook in 2019 zullen organiseren. 
Inmiddels is er ook overeenstemming bereikt met onze hoofdsponsor CONTOUR voor de verlenging 
van het sponsorcontract met 1 jaar, dit tot grote tevredenheid van beide partijen.  
De datum is nog niet helemaal definitief maar we willen gaan voor zaterdag 15 juni 2019, dat zou dan 
(net als dit jaar) de zaterdag met de Veldense kermis zijn. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte 
van de verdere voorbereidingen. 
 
Trainingen reanimatie en gebruik AED: 
Samen met de gemeente Venlo organiseren wij wederom trainingen reanimatie + gebruik AED voor 
“nieuwelingen” en herhalingslessen voor mensen die de eerder opgedane kennis willen opfrissen. 
Exacte data zijn nog niet bekend maar waarschijnlijk zullen de trainingen eind december 2018 (nieu-
welingen) en begin januari 2019 (herhaling) gaan plaatsvinden. 
De trainingen zullen wederom plaatsvinden in het BMV te Velden en deelname is gratis, aanmelden 
kan via jackvdhombergh@home.nl. Graag even vermelden of het de 1e keer is dat je meedoet aan 
een dergelijke training of dat het een herhaling betreft. 
 
Oudejaarsontbijt zondag 16 december 2018: 
Zondag 16 december organiseren we wederom het inmiddels traditionele oudejaarsontbijt bij Jagers-
rust in Velden, voorafgegaan door een wandeling in de mooie omgeving aldaar. 
Volgende week ontvangen jullie een nieuwsflits waar precies in vermeld staat wat de bedoeling is en 
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hoe je je voor deze leuke activiteit kunt aanmelden. 
Wij hopen op een grote opkomst zodat we er met zijn allen weer een gezellig samenzijn van kunnen 
maken !! 
 
Redactie nieuwsbrief: 
Het bestuur heeft op 16 oktober gesproken met Ad Burgmans en Carla Arts over de toekomst van de 
nieuwsbriefredactie en de Nieuwsbrief in het bijzonder. Het was een prettig en constructief gesprek 
waarbij weer wat nieuwe inzichten zijn verkregen over “hoe nu verder”. 
In de volgende Nieuwsbrief zullen we jullie meer inhoudelijk informeren hoe we in 2019 verder gaan  
met de nieuwsbriefredactie en het samenstellen c.q. uitbrengen van de Nieuwsbrief. 
 
Weekendwandelen: 
Zoals jullie weten hebben Anja Heijligers, Toos Peters en Antoinette van den Hombergh enkele 
maanden geleden het initiatief genomen om wandelingen op de zondagochtend te organiseren. 
De afspraak is om tot 1-1-2019 proef te draaien en de wandelingen toegankelijk te maken voor zowel 
leden als niet-leden. 
Inmiddels zitten er 4 wandelingen op en kijken organisatie en het bestuur terug op een succesvolle 
start van deze nieuwe activiteit binnen onze vereniging. 
De komende periode gaan we gezamenlijk kijken hoe we het wandelen op de zondagochtend als re-
guliere activiteit kunnen inbedden binnen onze vereniging, ook hierover in onze volgende nieuws-
brief meer detailinformatie. 
Kijk voor de verdere planning Weekendwandelen 2018 op http://www.lopersgroep-alv.nl/weekend-
wandelen.  
    
Besluit van onze trainerscoördinator Ellen Gijsen: 
Tot onze grote spijt heeft Ellen ons op 24 oktober laten weten per 1-1-2019 te zullen stoppen als trai-
nerscoördinator, Ellen blijft gelukkig wel als trainster actief binnen onze vereniging. 
Wij betreuren het besluit van Ellen aangezien zij zeer enthousiast en voortvarend deze taak van Mar-
tijn heeft overgenomen een half jaar geleden. 
Van de andere kant respecteren wij dat Ellen tijdig inziet en heeft aangekondigd dat dit voor haar de 
juiste beslissing is voor dit moment. Het bestuur gaat zo spoedig mogelijk met de trainers in gesprek 
over de ontstane situatie om te kijken hoe hier verder mee om te gaan. 
 
Ellen heeft ons de volgende tekst aangeleverd om te publiceren via onze nieuwsbrief naar onze le-
den: 
 
“Beste leden van de lopersgroep,  
 
Met volle energie, vertrouwen en ideeën heb ik in april de rol als trainers coördinator overgenomen 
van Martijn Faassen. In de afgelopen maanden kwamen we als trainers korps en bestuur voor een 
aantal uitdagingen te staan. Ook daar hebben we, in overleg en met input vanuit de lopers/leden een 
mooie invulling aan kunnen geven door toch zoveel als mogelijk trainingsmomenten te behouden.  
Nu, een aantal maanden verder heb ik toch het besluit moeten nemen om mijn taak als coördinator 
neer te leggen.  
Een functie verandering, die in mei op mijn pad kwam op het werk, vraagt meer aandacht dan dat ik 
van te voren had ingeschat. Om deze reden kan ik de taak als coördinator niet uitvoeren zoals ik 
graag had gewild en de aandacht geven die het verdient. In samenspraak met het bestuur ga ik mijn  
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taak per 1 januari aanstaande neerleggen. Natuurlijk blijf ik als trainer en  lid bij de vereniging en zal 
ik dit met alle enthousiasme doen!  
 
Groet Ellen Gijsen”  
 

 
Personalia 
 
Afgemeld als lid: 

Anne Vink uit Velden 
Marissa Verhaegh uit Velden  
 
 

Trainingen…….locatie, tijden en programma 
Raadpleeg LOCATIE en TIJDEN op de website. Daar zie je waar de training wordt gegeven en wie de 
trainers c.q. assistent-trainers zijn,  www.Lopersgroep-alv.nl/trainingen . 
Raadpleeg voor het programma het JAARPLAN TRAININGEN op de website van de Lopersgroep voor 
het programma, www.Lopersgroep-alv.nl/jaarplan-najaar 2018. 
 

 
Nieuwe opzet 

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. 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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Geslaagd als trainer 
 
Op 6 oktober 2018 heeft Marloes Beerkens met succes examen gedaan voor het diploma Looptrainer 
3 van de KNAU. Zij is de jongste aanwinst van het trainersgilde van de Lopersgroep Arcen Lomm Vel-
den. Aan het examen hebben een aantal vrijwilligers van de Lopersgroep deelgenomen. 
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Wandelen op zondag 
·  
Wil jij wandelen in een groep? En wil je eens een andere route wandelen dan je vaste rondje? Sluit je 
dan aan bij onze nieuwe wandelgroep!  

Twee zondagochtenden per maand organiseren we een wandeling tussen 1 uur en 1,5 uur. De ene 
zondag start deze wandelgroep op een locatie buiten Velden en de andere zondag vanuit Pannen-
koekenhuis Jagersrust in Velden of vanuit ’t Wapen van Velden.  

Programma, startlocaties met adressen voor 2018 staan op de site www.lopersgroep-alv.nl vermeld. 
Honden zijn niet toegestaan! 
 

 

 
Datum  

startpunt 

  

Zondag 4 november  
de Herberg Arcen 
Lingsforterweg 49, 5944 BB Arcen 
  

Zondag 25 november 
’t Wapen van Velden' 
Rijksweg 101, 5941 AC Velden 
  

Zondag 9 december 
Zwart Water 
Schandeloselaan Parkeerplaats 
  

Zondag 16 december 
Jagersrust 
Straelseweg 35, 5941 NJ Velden 
  

 
Antoinette van den Hombergh keltjens61@gmail.com 
Toos Peters   toosenfranspeters@gmail.com 
Anja Heijligers   anjajohn@home.nl 
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Wandelen op vrijdag 
door Ton Kortenoeven/ Ad Burgmans   
 
 
 

 
De wandeling van vrijdag 9 november is kort bij huis. We vertrekken om 9:30 uur bij de Genuujerie 
en lopen vandaaruit naar het Zwart Water. Na de wandeling koffietijd! Afstand ± 9 km. 
 
Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond de Venkoelen, een oude meander van de 
Maas. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heide-restanten.  

De Weerd, onderdeel van het Zwart Water, is een berken-eikenbos tussen Venlo en Velden. Het 
grootste water in het gebied is de Venkoelen, gelegen in een oude Maasbedding. De plas is ontstaan 
door vervening tot in het begin van de 19e eeuw. Ook was hier de winning van rivierklei mogelijk 
voor de baksteen-industrie. De achtergebleven gronden zijn tegenwoordig grasland, heide en bos in 
de omgeving van de Ossenberg. Een bijzonder bostype, nog herkenbaar aan de boomsoorten die er 
staan, is het zogenaamde stadsbos. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit ingericht als park met een 
grote afwisseling van boomsoorten. In 1971 kocht de natuurvereniging Het Limburgs Landschap de 
eerste delen van het Zwart Water aan.  

Het Zwart Water is in 2001 geheel uitgebaggerd. De verlanding kan nu opnieuw beginnen. Het Diep-
broek en Schaapsbroek zijn grotendeels bedekt met open berkenbroekbos. Langs de randen van de 
broekgebieden liggen opgestoven rivierduinen. Deze zijn nu veelal met berken-eikenbos begroeid. 
Verspreid over de graslanden ligt een aantal drinkpoelen. De Venkoelen is een belangrijke broed-
plaats voor amfibieën. Ieder voorjaar vindt de paddentrek plaats. Tegenwoordig gaan de padden on-
der de Schandeloseweg door.  
 
 

 
Koffietijd na de wandeling van 14 september 2018  
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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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Fysieke & mentale wedstrijdvoorbereiding:  
hoe doe je dat? 
DOOR YVONNE JANSSEN, PRORUN 11 SEPTEMBER 2018  
 

 
 
Het belang van fysieke én mentale wedstrijdvoorbereiding 
Als je ervan uitgaat dat een wedstrijdprestatie niet alleen bepaald wordt door je fysieke gesteldheid, 
maar in belangrijke mate ook mentaal is, zul je voor de wedstrijd je hoofd net zo goed moeten trainen 
als je lichaam om optimaal te kunnen presteren. Hiervoor is de ideale wedstrijdvoorbereiding dan ook 
tweeledig. Enerzijds moet de theorie van de inspanningsfysiologie (energiesystemen) praktisch ver-
taald kunnen worden naar een goede warming-up. Anderzijds is het van belang stil te staan bij de 
mentale aspecten (gedachteprocessen) die een rol spelen tijdens de wedstrijd.  

 
Wat is een goede warming-up? 
Een goede én inspanningsspecifieke warming-up is essentieel voor het gebruik van het juiste energie-
systeem (aeroob voor een duurprestatie of anaeroob voor een sprintinspanning) tijdens de wedstrijd 
én voor een optimale wedstrijdprestatie. Een specifieke warming-up, die na een piek in de intensiteit 
op wedstrijdniveau weer even afneemt, direct voorafgaand aan de start, is de meest gunstige voor de 
prestatie.  
 
Zie hieronder een figuur van de invloed van de warming-up op de aanwezigheid van lactaat. Lactaat, 
de zuurrest van melkzuur, is het eindproduct uit het glucosemetabolisme onder zuurstofarme omstan-
digheden (anaerobe glycolyse) en levert energie aan skeletspieren tijdens zware inspanning. Hoe ho-
ger het niveau van lactaat hoe hoger de verzuring van de spieren. Verzuring is niet wenselijk tijdens 
een wedstrijd en wil je natuurlijk voorkomen, of in ieder geval zo lang mogelijk uitstellen. Dat kan dus 
met een goede warming-up aansluitend aan de start van de wedstrijd. 
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De mentale wedstrijdvoorbereiding 
Naast aandacht voor techniek, tactiek en fysieke training is mentale wedstrijdvoorbereiding essentieel 
voor een optimale wedstrijdprestatie. De mentale uitdagingen tijdens een wedstrijd bestaan onder 
andere uit het omgaan met afleiding door weersomstandigheden, vermoeidheid, pijn & druk.  
 
Het is interessant om te analyseren waarom je de ene keer op je top presteert en het de andere keer 
minder goed gaat. Met andere woorden: om inzicht te krijgen in jouw succesfactoren en valkuilen. Ook 
is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat je niet áltijd goed kunt zijn; je moet je piekmomenten 
kiezen.  
 
De vragen die bij mentale wedstrijdvoorbereiding centraal staan zijn:  
- Wat doe jij in je wedstrijdvoorbereiding om klaar te zijn voor de wedstrijd?  
- Wat doe je om: je zenuwen in bedwang te houden, je concentratie op te bouwen & zelfver-

trouwen te voelen? 
 
De U-curve van Yerkes-Dodson laat zien dat er een balans bestaat tussen het spanningsniveau en de 
optimale prestatie. Met andere woorden: om optimaal te presteren heb je optimale spanning nodig. 
Te veel of te weinig spanning heeft het tegenovergestelde effect.  
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Om je zenuwen in bedwang te houden helpt het om structuur aan te brengen in je wedstrijdvoorbe-
reiding, dus om te plannen wat je doet in de week tot dag voor de wedstrijd en op de wedstrijddag 
zelf, om ademhalingsoefeningen (via neus, mond, long en diafragma) te doen en om afleiding te zoe-
ken (bijvoorbeeld muziek luisteren en contact maken met andere atleten) voorafgaand aan de wed-
strijd. 
 
Je concentratie voor de wedstrijd kun je voorts opbouwen door te weten wat je afleiders zijn, door in 
aandachtscirkel 1 te zijn & blijven, door je te focussen op het hier & nu en door je succeservaring te 
visualiseren. Om te visualiseren en je goed op de wedstrijd voor te bereiden kun je gebruik maken van 
je zintuigen (voelen, horen, zien & ruiken), het perspectief (hoe je over de finish komt, wat je staat te 
wachten, hoe het parcours eruit ziet), de controle (over welke factoren heb ik controle (gedachtes, 
ademhaling, pasfrequentie, houding, wedstrijdopbouw) en hoe kan ik daar tijdens de wedstrijd opti-
maal gebruik van maken?) en 'what if' scenario's (beeld je verschillende scenario’s in en bereid jouw 
reactie daarop voor, zodat je direct weet wat je moet doen als een van de scenario’s zich voordoet). 
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Hoe zorg je ervoor dat je vertrouwen voelt in jezelf? Dat kun je doen door te focussen op wat je kan 
en goed doet en door je ‘interne stemmetje’ te controleren. Als je namelijk controle hebt over je ge-
dachten, heb je controle over je emoties en uiteindelijk ook over je gedrag & de wedstrijdprestatie. 
Het komt jouw wedstrijd dus ten goede om te kiezen voor positieve gedachten die jou helpen je doel 
te bereiken. 

 

 
 

 
 
.  
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Wedstrijduitslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irus Rondeel 3e plaats V40 5 km 
Jeanette Vlenterie 2e plaats V50 5 km 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dam tot Dam Loop, Amsterdam Zaandam, 23 september 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jussi van Keeken 16,090 01:40:06 9,644 

Kwaakerrun, Venlo 23 september 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 5,000 00:20:15 14,815 
Guido Albers 5,000 00:21:48 13,761 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:22:18 13,453 
Irus Rondeel 5,000 00:23:50 12,587 
Christel van de Venne 5,000 00:24:42 12,146 
Wendy Duys 5,000 00:24:52 12,064 
Marloes Beerkens 5,000 00:26:39 11,257 
Ria Fitten 5,000 00:33:16 9,018 
Jan Hermkes 10,000 00:46:29 12,908 

Posbankloop, Arnhem 30 september 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 15,000 01:10:29 12,769 

Marrathon Warschau, 30 september 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Martin Motowidlo 42,200 03:42:43 11,369 

Kermisloop, Belfeld 30 september 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 5,000 00:21:17 14,096 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:21:52 13,720 

LadiesRun, Zoutelande 5 oktober 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Climmy Lommen 10,000 01:04:44 9,269 
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Irus Rondeel 1e plaats V40 5 km 
Jeanette Vlenterie 1e plaats V50 5 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Irus Rondeel 3e plaats V40 5 km 
Jeanette Vlenterie 2e plaats V50 5 km 

  

Kustmarathon, Burg Haamstede-Zoutelande 6 oktober 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Maris Jacobs 42,200 03:27:22 12,210 
Jan Hermkes 42,200 05:03:20 8,347 

Océ Loop, Venlo 7 oktober 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 5,000 00:21:28 13,975 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:21:45 13,793 
Irus Rondeel 5,000 00:23:02 13,025 
Christel van de Venne 5,000 00:24:21 12,320 
Jos Verheijen 5,000 00:25:54 11,583 
Marloes Beerkens 5,000 00:25:57 11,561 
Jacqueline Verhaegh 5,000 00:27:15 11,009 
Louis ter Beek 5,000 00:29:13 10,268 
Anita Albers 5,000 00:30:21 9,885 

Marathon Eindhoven, 14 oktober 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 21,100 01:45:11 12,036 
Jac Verbeek 42,200 04:23:13 9,619 

Bridge to Bridge, Blerick Venlo 21 oktober 2018 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 5,000 00:20:59 14,297 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:21:50 13,740 
Tom Gorissen 5,000 00:22:46 13,177 
Irus Rondeel 5,000 00:23:25 12,811 
Climmy Lommen 5,000 00:24:23 12,303 
Christel van de Venne 5,000 00:24:37 12,187 
Jacqueline Verhaegh 5,000 00:27:03 11,091 
Corine van der Pas 5,000 00:30:13 9,928 
Anita Albers 5,000 00:31:35 9,499 
Marjolein Crommentuijn 5,000 00:32:28 9,240 
Guido Albers 10,000 00:45:43 13,124 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

    
Zondag 04-11 
 

3e Maalbeekcross 
 

Belfeld 
 

www.scopias.nl 
 

Zondag 11-11 
 
 

Molenvencross (Limbra) 
4,2 en 8,4 km 
 

Stiphout 
 
 

www.hac-helmond.nl 
 
 

Zaterdag 17-11 
 
 

Zevenheuvelennacht 
7 km 
 

Nijmegen 
 
 

www.zevenheuvelenloop.nl 
 
 

Zondag 18-11 
 
 

Zevenheuvelenloop 
15 km 
 

Nijmegen 
 
 

www.zevenheuvelenloop.nl 
 
 

Zondag 02-12 
 
 

Zandboscross (Limbra) 
4,95 en 9,8 km 
 

Deurne 
 
 

www.av-lgd.nl 
 
 

Zondag 22-12 
 
 

Neelder Veldloop (Limbria 
4,7 en 9,7 km 
 

Roermond 
 
 

www.neelderveldloop.nl 
 
 

Dinsdag 26-12 
 
 

Interchalet Kasteelloop 
5 en 10 km 
 

Horst aan de Maas 
 
 

www.kasteelloop.nl 
 
 

Zondag 31-12 
 
 

Sylvesterlauf 
 
 

Pfalzdorf 
 
 

www.sylvesterlauf.de 
 
 

2019 2019 2019 2019 
Zondag 06-01 
 
 

Jaspercross (Limbra) 
korte en lange cross 
 

Asten 
 
 

www.jaspersport.nl 
 
 

Zondag 07-01 
 
 

Nieuwjaarsloop De Boekend 
5 en 10 km 
 

Blerick/de Boekend 
 
 

www.orionvenlo.nl 
 
 

Zondag 20-01 
 
 

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

Helden 
 
 

www.atletiekhelden.nl 
 
 

Zondag 27-01 
 
 

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

Venray 
 
 

www.atvvenray.nl 
 
 

Zondag 17-02 
 
 

Leudal Cross  
4,63 en 9,40 km 
 

Haelen 
 
 

www.atletiekleudal.nl 
 
 

 


