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Voorwoord redactie 
 
Ad Burgmans is in december 2018 als hoofdredacteur van de Nieuwsbrief ALV gestopt. Er is in de ver-
eniging  geen opvolger gevonden.  
 
Het bestuur wil de Nieuwsbrief behouden voor de vereniging. De leden hechten er veel belang aan 
en lezen graag over de activiteiten die in het kader van de Lopersgroep plaatsvinden. De Nieuwsbrief 
brengt op die manier verbinding tussen de leden. Daarom heeft het bestuur tot het volgende beslo-
ten. Het is een voorlopige oplossing. 
 
- Het bestuur neemt de eindverantwoordelijkheid voor de Nieuwsbrief op zich for the time being. 
- Wil Engels is vanuit het bestuur toegetreden tot de redactie for the time being. 
- De Nieuwsbrief ALV komt in 2019 vier keer uit (lente, zomer, herfst en winter). De overige bericht-

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

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

slogan: veel handen maken licht werk. 

 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 11-03-2019 
 
1.  Welkomstwoord van de voorzitter 
De voorzitter Wil Engels opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Verslag algemene ledenvergadering 12 maart 2018 
Het verslag wordt, zonder op-aanmerkingen, onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.  
 
3. Samenstelling bestuur: 
 Wil Engels (voorzitter) en Jack van den Hombergh (secretaris) zijn aftredend. Wil stelt zich her-

kiesbaar. Jack is niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt Jack voor zijn voortreffelijk werk als se-
cretaris en overhandigt hem een attentie en bloemen.  

 Het bestuur heeft Anita Albers benaderd en bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als lid 
van het bestuur. Door de leden zijn geen kandidaten voorgedragen. De vergadering stemt in met 
de benoeming van Anita Albers tot lid van het bestuur.   

 Het bestuur bestaat uit: Wil Engels (voorzitter), Karin Cortjaens (penningmeester) en Anita Albers 
(secretaris). 

 De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Karin is in 2020 aftredend, Wil en 
Anita in 2022.  
 

4. Financiën: 
De financiële overzichten zijn vooraf ter beschikking gesteld bij de agenda van deze vergadering, hier-
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bij is de leden de mogelijkheid geboden om vooraf vragen in te dienen bij Karin Cortjeans. Anne-Ma-
rie Wolfs heeft hiervan gebruik gemaakt, deze vragen zijn door Karin per mail beantwoord. Mochten 
er toch nog vragen zijn, stel ze dan gerust. 
 

●  Financieel jaarverslag 2018: 
 Geen vragen, dus vastgesteld. 
● Verslag kascommissie (Anita Thiesen en Ria Fitten): 
 Namens de kascommissie informeert Ria de aanwezigen over hun bevindingen: “de boekhou-
 ding zag er netjes uit en er zijn geen vreemde zaken aangetroffen, hiermee wordt décharge ver-
 leend aan de penningmeester”. 
●  Benoeming nieuwe kascommissie (Ria is aftredend): 
 De voorzitter bedankt Anita en Ria voor hun inzet bij de kascommissie. Ad Burgmans steekt de 

   vinger op en wordt zomede dus lid van de kascommissie (met Anita Thiesen) voor de komende  
  2 jaar. 

●  Begroting 2019: 
  Jack Küppers vraagt waarom het bedrag van de post activiteiten is verhoogd. De voorzitter ant-

 woordt dat het bestuur meer activiteiten wil (laten) organiseren.   
 
5. Activiteiten 
  Wandelen op vrijdag  
  Huib Noten geeft een korte toelichting. De wandelroutes zijn ongeveer 6 km. Gewandeld wordt 
  op een rustig tempo, met aansluitend napraten onder het genot van een kop koffie. Iedereen is  

        welkom! 
 Weekend wandelen  
 Helaas is de organisatie, bestaande uit: Anja Heijligers, Antoinette van den Hombergh en Toos 

Peters, verhinderd om een toelichting te geven. Het bestuur heeft in september 2018 het voorstel 
ontvangen om twee wekelijks een wandelevenement te organiseren. Ze heeft dit een proefperi-
ode van 2 à 3 maanden gegeven. Al snel blijkt het een succes te zijn. De wandelgroep bestaat 
momenteel uit ongeveer 25 personen. De wandelroutes zijn ongeveer 7,5 km. Mocht je nog een 
mooie route hebben, neem dan contact op met de organisatie. Anne-Marie Wolfs deelt enthou-
siast  haar ervaringen met de aanwezigen. 

 Toekomst Nieuwsbrief 
 De Nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar. Ad heeft vorig jaar tijdens de leden vergadering al 

aangegeven eind 2018 te stoppen als hoofdredacteur. Wil Engels is uit pure noodzaak ad interim 
toegetreden als derde redactielid. Iedereen is van mening dat de Nieuwsbrief een prachtig com-
municatiemiddel is.  

 Willen we de nieuwsbrief laten bestaan, dan zal vanuit de leden zich iemand moeten melden 
voor het invullen van de functies eindredacteur en redactielid!!! Voor meer informatie kan 
men contact opnemen met Ad Burgmans of Wil Engels.  

 CONTOUR Run op Velden op zaterdag 25 mei 2019 
 Wegens zieke van Jac Verbeek geeft Ans een korte toelichting. Nieuw is dit jaar dat de 5km en 

10km tegelijkertijd starten. Het parcours is aangepast. Vrijwilligers kunnen zich melden via de tab 
op de website. De inschrijving is inmiddels geopend. Meer informatie is te vinden op de website.  

 Oudejaarsontbijt zondag 15 december 2019 
 Noteer deze datum in jullie agenda! 
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 Informatieavond basis en sportvoeding vrijdag 22 maart 2019 
 In het kader van een verbindingsactiviteit voor alle leden heeft Arnold Driessen samen met Mar-

tijn Faassen deze voedingsavond  georganiseerd. Deze avond is ook toegankelijk voor leden van 
andere sportverenigingen. Zij hebben als gastspreker sportvoedingsdeskundige Henk-Jan Koers-
huis uitgenodigd.  Immers één ding hebben we allemaal gemeen: ETEN.  Arnold nodigt de leden 
uit om zich nog tijdens de vergadering of via e-mail aan te melden. Voor meer informatie verwijst 
hij naar de reeds verstuurde nieuwsflits en de website: https://www.debesteverliezer.com/ 

 Reanimatietraining 
 Het is een prettige gedachte dat als er iets gebeurt men elkaar kan helpen. De eerste training 

heeft inmiddels plaatsgevonden op 7 maart jl. Jack van den Hombergh vult aan dat men zich nog 
kan aanmelden voor de training op 14 maart a.s. 

 Roparun 
 Ook dit jaar nemen weer enkele leden van de vereniging deel aan dit prachtige evenement. 

Waarvoor dank! 
 Zeelandweekend 
 Het eerste weekend van oktober zijn er leden vertegenwoordigd bij de Zeeland Marathon, la-

diesrun en de wandelmarathon. Heb je interesse om deel te nemen of wil je meer informatie, 
neem dan contact op met Wil Engels. 

 
6. Trainers en trainingen 
 Op dit moment hebben we als trainers: Ellen Gijsen, Carla Arts, Marloes Beerkens, Martijn Faas-

sen, Rens Simons en als assistent trainer Fred Janssen. Trainers waar we trots op mogen zijn, zij 
staan toch maar iedere week in weer of geen weer voor de groep om een leuke en verantwoorde 
training te verzorgen.  

 Ellen staat even buiten spel tot aan na de zomerstop in verband met drukte op het werk en studie. 
We hopen met z’n allen dat ze na de zomervakantie weer fris kan aanhaken.  

 Carla is afgelopen jaar bevallen van een prachtige dochter Lilly. Zij is weer bijna de oude en kan 
weer snel de trainingen hervatten. Welkom terug Carla.  

 Rens Simons is een jonge getalenteerde hardloper uit Velden die traint bij het Venloop Running 
Team. Hij studeert aan het Cios en heeft de trainersopleiding via Scopias gedaan. Rens geeft op 
dit moment trainingen bij Scopias, de Running Academie en bij ons. Tot nu toe bevalt het hem 
bijzonder goed bij ons, laten we dat zo houden zodat we hem voor langere tijd binnen onze ver-
eniging kunnen houden. 

 In oktober 2017 zijn Marloes Beerkens en Gabriëlle Janssen gestart met de trainers opleiding 3. 
Marloes heeft in oktober 2018 haar diploma gehaald en is nu volwaardig trainster. Helaas heeft 
Gabriëlle de opleiding niet af kunnen maken in verband met werkzaamheden in Zuid Afrika. Vol-
gens de laatste berichten gaat Gabrielle vanaf april het trainers korps weer versterken. Ze is in 
ieder geval van harte welkom. 

 De bezetting van de trainingen worden afgewisseld door de diverse trainers, maar we hebben op 
iedere training in ieder geval een verantwoorde bezetting en daar gaat het om.  

 Op  8 mei staat de Coopertest op het programma. 
 
7.  Verkiezing smartrunner 
Martijn Faassen merkt op dat de Smartrunner momenteel wordt gekozen uit de hardlopers. Hij stelt 
voor dat in de toekomst  ook leden uit de wandelgroep in aanmerking kunnen komen voor de titel van 
Smartrunner.   
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Martijn wil als eerste Jacqueline Verhaegh de smartrunner van vorig jaar bedanken voor haar voor-
beeldige taak als smartrunner. Ze heeft ook afgelopen jaar bewezen er voor de groep te zijn. Veiligheid 
tijdens het hardlopen staat bij haar hoog in het vaandel en daarmee “assisteert” ze onbewust de trai-
ner en dat is heel prettig. Het afgelopen jaar heeft ze regelmatig op vrijdagavond een training voor 
haar rekening genomen en mooie routes uitgestippeld.  
  
Smartrunners zijn jullie natuurlijk allemaal omdat jullie nu eenmaal lid zijn van onze mooie vereniging. 
Je kiest hier niet zomaar voor om lid te worden. Je kiest ervoor omdat je denkt dat het je kan helpen 
blessure vrijer te gaan lopen of simpelweg fitter te worden. Maar ook om gewoon de gezelligheid op 
te zoeken in combinatie met een sportieve ont/inspanning. Omdat jullie allemaal in meer of mindere 
maten een smartrunner zijn maakt het voor de trainers des te lastiger om net die persoon eruit te 
kiezen die er dit jaar net iets bovenuit steekt. Maar waarom steek je erboven uit. Voor de smartrunner 
staat geen profielschets, het kan zijn dat het net die verantwoordelijkheid, een speciale band met trai-
ners of bestuur of het enthousiasme waar een smartrunner net die extra credits voor krijgt. Ook bij de 
trainers zorgt dit voor de nodige spanning, zij moeten het gehele jaar wikken en wegen wie er in aan-
merking komt voor deze mooie trofee en het daar gezamenlijk over eens worden. 
 
De nieuwe Smartrunner  

 Is al plusminus 10 jaar fanatiek hardloper en 7 jaar lid van de Lopersgroep. 
 Sinds een jaar of 4 zeer belangrijk voor het bestuur 
 Is een Venlonaar, net als wij allemaal 
 Komt niet uit de kerkdorpen ALV 
 Heeft vele malen de 10k en 21K van de Venloop gelopen( snelste 21k 2:10 in 2017 ) 
 Heeft de kustmarathon met succes afgelegd. 
 Heeft de meest begeerde marathon van de wereld gelopen….De marathon van New York.. 

 
Smartrunner 2019 is: Jack Küppers !!!!!! 
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8. Rondvraag 
Irus Rondeel: 
Doet de suggestie om het wandelen uit te breiden met Power Walking. Dit is een intensieve manier 
van  wandelen. Meer informatie is te vinden op internet. Jack van den Hombergh zal dit neerleggen 
bij Anja en Antoinette.  
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.13 uur de vergadering na dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst 
en waardevolle inbreng. Tijd om informeel nog even gezellig na te praten onder het genot van een 
drankje en wat bitterballen. 

 

Smartrunner 2019: Jack Küppers 

door Martijn Faassen 
 
Dit jaar gaat de Smartrunner naar een loper die in februari 2010 zijn eerste wedstrijd heeft 
gelopen. Dit smaakte naar meer en hij wilde goed getraind naar haar volgende wedstrijden. 
Hij ging naar de Running Academy van de Venloop, waar Jack al vol enthousiasme zijn rondjes 
liep. Na de Running Academy wilde hij een nieuwe uitdaging zoeken bij een loopgroep in de 
buurt. Omdat de Lopersgroep qua afstand en gezelligheid net iets beter uit de bus kwam dan 
andere hardloopgroepen, koos hij voor ons.  
Hij is een trouwe bezoeker van de dinsdag groep en af en toe op de woensdag. Inmiddels heeft 
hij volgens uitslagen.nl al 38 keer een wedstrijd gelopen en zelfs 3 marathons. Helaas bleef hij 
niet blessurevrij, zijn doorzettingsvermogen en innerlijke rust zorgden ervoor dat hij iedere 
keer sterk terugkwam en weer aansluiting met de groep heeft. Het lopen gaat niet altijd van-
zelf, hij moet er hard voor werken.  
Hij is een heel sociale loper en maakt met iedereen makkelijk contact. Daarnaast is hij al jaren 
de drijvende kracht achter onze mooie site. Een site die snel en zonder problemen beschikbaar 
is voor onze leden, nieuwsgierigen of aspirant leden. Jack staat altijd open voor nieuwe ideeën  
voor de site of op het gebied van hardlopen, Jack probeert het. Jack probeert het met verstand 
en verantwoord, vraagt advies en volgt deze op. Voor de trainers ben jij een voorbeeldige 
smartrunner. Je hebt het verdiend. 
 
 
Reactie Jack Küppers 
 
Beste trainers, 
 
ik was gisterenavond compleet verrast en totaal overrompeld, toen ik 
hoorde dat ik dit jaar de ALV SmartRunner was geworden en stond daar-
door ook met mijn mond vol tanden. Ik had dit helemaal niet zien 
aankomen, maar daarom is de waardering misschien ook wel des te groter. 
Ik herkende mij helemaal in het verhaal van Martijn en kon daar op dat 
moment niet veel aan toevoegen. Het begint nu langzaam door te dringen 
en ik kan wel zeggen dat ik stiekem, best wel een beetje trots ben. 
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Ik heb nog eens na zitten denken hoe je nu SmartRunner wordt en waarom 
ik. Ik denk dat dit niet zozeer te maken heeft met top loop-presta-
ties,  maar meer met de manier waarop je met de hardloopsport bezig 
bent. En wat dat betreft klopt het dat hardlopen voor mij meer is 
geworden dan alleen maar PR's halen. 
 
Ik denk ook dat jullie als trainers daar een groot aandeel in hebben. 
Want zonder enthousiaste trainers, geen trainingen met enthousiaste 
lopers !  
Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat ik van jullie telkens weer 
bruikbare adviezen kreeg, als ik weer eens vragen had of als het even 
niet lekker liep. Dat is ook de reden waarom ik bij lopersgroep ALV 
ben gekomen en hier nog steeds nieuwe dingen kan bijleren. 
 
Bedankt voor jullie inzet en adviezen en ik ga zeker proberen om ook 
dit jaar weer "smart" met deze mooie hobby bezig te zijn. 
 
Thanks, 
Jack # 

 
Reanimatietraining 7 en 14 maart 2019  
 
Ook dit jaar heeft de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden haar leden weer de mogelijkheid geboden om 
een (herhalings-) reanimatietraining te volgen. Velen hebben hiervan gelukkig gebruik gemaakt. Na-
tuurlijk hopen we met zijn allen het geleerde nooit in de praktijk toe te hoeven passen. Van de andere 
kant is het wel een "geruststellende gedachte", dat als er zich onverhoopt iets voordoet, de kans groot 
is dat er iemand van ons in de buurt is, die de nodige hulp kan verlenen. De deelnemers aan de trai-
ningsavonden zijn allemaal geslaagd en hebben na afloop hun certificaat ontvangen uit handen van 
Leo van Zitteren. 
Ook in 2020 zullen er weer reanimatietrainingen worden verzorgd. De leden worden hierover tijdig 
geïnformeerd. 
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meeloPEN met Fred 
 
door Fred Janssen 
 
Als de nieuwsbrief van de Lopersgroep Arcen Lomm Velden in de mailbox valt, dan open ik deze altijd 
direct in de nieuwsgierigheid naar geschreven artikelen door collega lopers. In de nieuwsbrief van de-
cember jl. ging mijn interesse dus ook uit naar de nieuwe rubriek meeloPEN. Via Carla kreeg ik de 
meeloPEN op mijn naam.  
 
Sporten is altijd goed 
Vanaf mijn elfde jaar doe ik aan sport. Hier ben ik tot op de dag vandaag blij om. Ik ben zonder meer 
van mening dat wekelijks sporten goed voor je lichaam en geest is. Hierbij merk ik wel op dat veel 
extreme sporten en het uiterste van je lichaam vergen ook averechts kunnen werken. Ik ben en blijf 
van mening dat je een goede mix van in- en ontspanning moet nastreven. 
Zonder hiertoe te zijn aangespoord ben ik met sporten begonnen.. Mijn ouders sporten namelijk bei-
den niet. Heel veel keus was er in de jaren zeventig niet om te sporten. Dus kwam ik eigenlijk vanzelf-
sprekend bij voetbal terecht. In het voetbal was ik nooit een uitblinker en moest het vooral van mijn 
inzet en doorzettingsvermogen hebben. Vrij onzichtbaar doorliep ik de diverse jeugdcategorieën tot 
en met de A-jeugd. Tot het moment dat ik tijdens een wedstrijd een gescheurde nier opliep. Na ruim 
een half jaar gestopt te zijn met actief voetballen, kwam er in Velden zaalvoetbal. Hier ben ik in verder 
gegaan. Op een gegeven moment werd ik gevraagd voor het café voetbal. Ik kwam in het eerste team 
van FC Velden terecht. Dit was een leuke en gezellige periode. Hier voetbalden veel mannen die het 
van inzet en doorzettingsvermogen moesten hebben. Tevens werd hier nagenoeg het hele jaar gevoet-
bald en behoorden afgelastingen tot een grote zeldzaamheid. Na mijn huwelijk en verhuizing naar Ar-
cen heb ik tot mijn 33e levensjaar in Arcen gevoetbald. Knieklachten maakten een einde aan mijn voet-
balcarrière. De keuze was een zware knie operatie of stoppen met voetbal. Ik koos niet voor de ope-
ratie, dus stoppen. De wil om te sporten bleef roepen. Op een gegeven moment ben ik gaan tennissen. 
Dit beviel bijzonder goed. Een sport die je vrijwel elke dag en/of elk moment van de dag kunt uitoefe-
nen. In een vaste groep heb ik jarenlang op dinsdagavond getennist. Competitie tennis op vrijdagavond 
was bijzonder gezellig. Na de competitiewedstrijden, bleef het in de kantine vaak nog erg lang “onrus-
tig”. Met een mixed team ben ik zelfs nog een keer kampioen geworden in de tenniscompetitie op 
vrijdagavond. Was bij het voetballen een warming up vrij vanzelf sprekend, bij het tennissen deed ik 
dit in zijn geheel niet. Ik ging de baan op en begon meteen met het slaan van ballen. Na verloop van 
jaren kreeg ik enkele keren last van slijmbeursontstekingen in de schouder. De laatste keer dat ik dit 
had, was de pijn zo hevig dat ik 3 dagen en nachten alleen maar op een tuinstoel kon zitten. Achteraf 
ben ik van mening dat deze blessure deels te wijten is aan het niet uitvoeren van een goede warming 
up. Uiteraard ook deels door het aanleren van een verkeerde slag. Het tennisracket heb ik aan de 
wilgen gehangen. Om toch bezig te zijn, ging ik steeds meer wandelen en ook steeds langere afstanden. 
Tot het moment dat collega Toos Peters mijn interesse wekte voor  het hardlopen. Toos zei: “als jij zo 
gemakkelijk loopt, dan is hardlopen wellicht iets voor jou. Kom gewoon eens enkele trainingen probe-
ren”. Zo gezegd, zo gedaan. En dit beviel vanaf dag één bijzonder goed. Het hardlopen ging meteen 
vrij gemakkelijk. Het moeilijkste was om dit geleidelijk aan op te bouwen. Omdat het redelijk gemak-
kelijk ging, zat het gevaar voor kleine blessures er wel in. Dit vanwege het veranderen van je lichaam. 
Ik merkte goed dat met name de spiervorming en spierkracht in de benen sterk veranderde. En het 
gewicht ging ook nog wat omlaag. Na enkele jaren voornamelijk 5 en 10 kilometer wedstrijden gelopen 
te hebben, voelde ik me klaar voor de halve marathon. Via de wekelijkse trainingen heb ik hier rustig 
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naar toe gewerkt. Mijn eerste halve marathon heb ik in Valkenswaard gelopen. Een mooie loop door 
voornamelijk natuurgebied. Een wedstrijd zonder veel publiek. Lekker lopen, zonder al te veel toeters 
en bellen. Uiteraard heb ik ook meerdere keren deelgenomen aan de Venloop. Qua deelnemers vindt 
ik de Venloop veel te massaal. Het begint al met alle drukte in het Julianapark. Dan de drukte in het 
startvak. Vervolgens is het de eerste kilometers ook nog enorm druk op het parcours. Maar de enorme 
sfeer en het vele publiek heeft wel iets speciaals bij de Venloop. Qua training voor wedstrijden heb ik 
op een gegeven moment de sportrusten methode gevolgd. Geen zware belastingen en vooral fit en 
uitgerust aan de start verschijnen. Dit is mij met name voor de halve marathon en voor de marathon 

uitstekend bevallen. Trainen met minder kilometers en ei-
genlijk via het omslagpunt van de hartslag. Dit laatste heb ik 
nooit gedaan. Van het aanbevolen schema, heb ik een eigen 
variant gemaakt. Ik wil namelijk iets meer kilometers trainen, 
dan het voorgeschreven schema. Voor de halve marathon 
wil ik toch wel eens de 18 kilometer aangetikt hebben en bij 
de marathon wil ik ook wel eens de 25 kilometer aangetikt 
hebben. Aan de hand van dit schema heb ik halve marathons 
van Valkenswaard, Eindhoven en Venlo gelopen en 2 x de 
marathon van Rotterdam. Mijn pr op deze afstanden heb ik 
middels mijn eigen sportrusten schema aangescherpt.  
Dit jaar staan er wederom een halve marathon (plaats nog 
onbekend) op het programma en de kustmarathon van 
Zeeland. Met name in de kustmarathon van Zeeland heb ik 
erg veel zin. Een echte uitdaging in de vorm van duinen, kust, 
strand, wind en wat er nog meer in de aanbieding is. De voor-

bereiding hiervoor is in een mooie periode, namelijk juni, juli, augustus en september. Middels vier 
trainingen per week, ben ik 4 oktober klaar voor deze uitdaging.  
Kortom, van een leven lang sporten blijven je lichaam en geest fit. Het houd tevens de dokter op af-
stand.  Ik besef me ook best, dat je een klein beetje geluk moet hebben met het kunnen blijven sporten. 
Toch hoop ik nog heel veel jaren van de loopsport te kunnen blijven genieten. En vooral, dat ik me met 
name door het sporten nog heel lang “40” blijf voelen. Ik geef de pen door aan onze kersverse smart-
runner Jack Küppers. Die mag voor de volgende nieuwsbrief een stuk schrijven en daarna de pen door-
geven aan een loper naar keuze. 
 

 
Van de bestuurstafel   

door Anita Albers, secretaris bestuur 
 
Op  11 maart jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden bij het “Wapen van 
Velden”. Tijdens deze bijeenkomst zijn vele zaken en onderwerpen de revue gepasseerd. Vandaar deze  
keer een korte bijdrage met mededelingen “van de bestuurstafel”. 
 
 Nieuw bestuurslid Anita Albers 

Het bestuur is zeer verheugd met het feit dat Anita voor de komende 3 jaar zitting neemt in het 
bestuur van de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden. Zij zal in haar rol als bestuurslid de taak van se-
cretaris op zich nemen. Wij heten Anita van harte welkom en wensen haar veel succes in deze 
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mooie- en uitdagende functie binnen onze prachtige vereniging. Langs deze weg danken wij ook 
Jack van den Hombergh voor de afgelopen 6 jaar, waarin hij zich als bestuurslid/secretaris heeft 
ingezet en zijn rol met verve heeft vervuld. 
 

 Ontwikkeling algemene website  
Graag stelt het bestuur de leden op de hoogte van het feit,dat zij in een oriënterende fase gesprek-
ken voert in dit kader. De huidig algemene website voldoet niet meer geheel aan de eisen van deze 
tijd. Daar wij de algemene website een belangrijk (communicatie) middel vinden voor onze leden 
en uiteraard ook bezoekers van buitenaf, willen wij eenieder een toekomstbestendige website 
kunne n bieden. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en voort-
gang. 

 

Personalia 
Aangemeld als lid: 
Henny van de Kerkhof (55) uit Velden  
Dominique van Wijlick (53) uit Lomm 
Yvonne Pynenburg (52) uit Velden 
Karin Driessen (55) uit Lomm 
Helmi Driessen (53) uit Lomm 
Nelly Lommen-Broekmans (71) uit Arcen 
Elly Lommen-van Wanroy (75) uit Velden 
Mariet Czirr-Geelen (70) uit Arcen 
Anne-Marie de Wolf-Cantrijn (70) uit Velden 
Els Clabbers-Ewalts (73) uit Velden 
Ivon Hinssen (45) uit Velden 
Antoinette Otjens (58) uit Velden 
Kitty Erren-Collin (52) uit Velden 
Toos Peters (71) uit Venlo 
Marie José Vermeulen (51) uit Velden 
 

Afgemeld als lid: 

Monique Kuijpers uit Velden 
Gwen Willemsen uit Velden 
Johan Caris uit Velden 
Heike Neuber uit Velden  
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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. 

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

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

Het trainers korps wenst iedereen heel veel loopplezier en hopelijk kunnen we samen weer veel mooie 
doelen bereiken! 
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CONTOUR Run op Velden 2019 in voorbereiding 
Met bijdragen door: 

 Jac Verbeek – Voorzitter CONTOUR Run Op Velden 

 Marij Vervoort – Sponsorcommissie 

 Dennis Knelissen – PR commissie 

 Jack van den Hombergh – Wedstrijdsecretariaat & PR commissie 

 Mariëlle van Keulen – Wedstrijdsecretariaat en inschrijving 

 Frank van de Vorstenbosch – Sfeercommissie 

 Tom Gorissen – Parcourscommissie 

 Ans Verbeek & Ria Fitten  – Vrijwilligerscommissie 

 Karin Cortjaens – Financiën 
 

Woordje van de voorzitter. 

25 mei a.s. is het weer zover, de 11e editie van de CONTOUR Run op Velden alweer en voor de 3e keer 
aan de oostkant van Velden rondom de BMV waar we alle faciliteiten binnen handbereik hebben. 
We hopen de stijgende lijn, 10% meer deelnemers, die we vorig jaar hadden t.o.v. 2017 voort te zetten, 
ondanks het warme weer hadden we extreem veel na-inschrijvingen. 
We kregen van de deelnemers veel positieve reacties over het parcours, de sfeer, de organisatie en de 
gezelligheid rond het start/finishgebied. 
We hebben intern een aantal stoppende commissieleden moeten vervangen om met voldoende en-
thousiaste mensen, dit evenement in goede banen kunnen leiden. We zijn al een aantal maanden in 
de weer met de voorbereidingen om er weer een leuk evenement van te maken 
We zijn dit seizoen voor het 2e jaar lid van het Midden Limburgs Avondcriterium. We zijn met de deel-
nemende verenigingen een reclamecampagne op aan het zetten om de dalende tendens van het aan-
tal deelnemers een halt proberen toe te roepen en om te buigen in een opgaande lijn. 
We hebben toch een aantal wijzigingen doorgevoerd, de 5 en 10 km starten gelijk en het parcours 
loopt niet meer zover het buitengebied in, waar bijna geen toeschouwers staan, maar voor een veel 
groter deel door de kern van Velden-Oost, wat normaal gesproken de sfeer ten goede komt. 
Wij wensen alle deelnemers een gezellige en sfeervolle wedstrijd toe. 
 
Jac Verbeek, 
Voorzitter CONTOUR Run commissie Velden. 
_________________________________________ 
 
Sponsorcommissie: Marij van de Voort Als sponsorcommissie zorg ik voor de financiële ondersteuning 
van de Contour Run op Velden. Door met name bedrijven te benaderen en hen te overtuigen dat  zij 
met een sponsoring op onze mooie Run een heel mooi Veldens initiatief steunen, alsook zichzelf hier-
mee kunnen presenteren, kunnen wij met de Contour Run op Velden ieder jaar weer een waardige run 
aan onze deelnemers aanbieden. 
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PR commissie: Dennis Knelissen 
Mijn naam is Dennis Knelissen, 33 jaar en ik woon in Velden. Sinds dit jaar ben ik toegetreden tot de 
PR commissie van de CROV. Samen met Jack vd Hombergh ben ik verantwoordelijk voor alle promotie 
rondom de loop. Zowel print- (posters en flyers) als digitale middelen (social media en website). In mijn 
dagelijks leven werk ik als Marketing Specialist bij BVB Substrates in Grubbenvorst. 
___________________________________________ 
 
Wedstrijdsecretariaat en inschrijving: Mariëlle van Keulen 
Mijn naam is Mariëlle van Keulen en ben sinds een aantal jaar wedstrijdsecretaris bij de CONTOUR Run 
op Velden. Ik verzorg in het voortraject de inschrijvingen en alles wat er bij hoort zoals uitgifte start-
nummers, communicatie met de lopers en niet geheel onbelangrijk de incasso's van de wedstrijdgel-
den. Op de dag zelf voel ik me altijd de spin in het web van de loop. Ik regel de na-inschrijvingen, de 
uitslagen voor de prijsuitreikingen en natuurlijk dat alle uitslagen op de website komen. Hopelijk heb-
ben we ook dit jaar weer een mooi aantal inschrijvingen zodat ik het lekker druk heb op 25 mei!  
___________________________________________ 
 
Sfeercommissie: Frank van de Vorstenbosch 
Als sfeercommissie van de CROV zorg ik voor de aankleding van het parcours en omgeving en start/fi-
nishgebied. Zowel voor de lopers als voor het publiek is onze run veel aantrekkelijker om aan deel te 
nemen/bezichtigen als het er feestelijk en warm uitziet. Deels kan dat opgevangen worden door mu-
ziek, springkussen, versiering. Het belangrijkste is echter een enthousiast publiek wat de lopers aan-
moedigt. Daarom hierbij ook een verzoek naar alle leden: als je niet als vrijwilliger of deelnemer be-
trokken bent zou het, voor het slagen van de run, geweldig zijn als je komt kijken en de lopers komt 
aanmoedigen! 
__________________________________________ 
 
Parcourscommissie: Tom Gorissen 
courscommissie: Tom Gorissen 
 
5 km = 1 ronde  
10 km = 2 ronden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
Vrijwilligerscommissie: Ans Verbeek en Ria Fitten 
Als echtgenote van de voorzitter van de Contour Run op Velden krijg je natuurlijk van alles mee.Wat 
een mooi evenement voor onze vereniging. Wat een werk gaat ermee gepaard. Gertie de Swart en 
Wendy Willemsen hebben vorig jaar aangegeven te stoppen met de vrijwilligerscommissie en daarom 
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had Jac ons, Ria Fitten en mij, gevraagd om het stokje over te nemen. Gertie en Wendy hebben ons 
verteld wat de bedoeling is en wij weten dat zonder vrijwilligers er geen Contour Run op Velden ge-
houden kan worden, dus bij deze nogmaals een oproep aan iedereen die niet gaat rennen: geef je op 
als vrijwilliger (vrijwilligers@lopersgroep-alv.nl) Ria en ik weten eigenlijk nog niet zo goed wat ons te 
wachten staat, we zitten wel steeds bij de vergaderingen en komen steeds meer te weten over dit 
prachtige evenement en we gaan er alles aan doen om samen met de vrijwilligers er een mooi evene-
ment van te maken. Ik heb er zin in. Ans Verbeek 
 
Ja,ja deze keer heb ik me laten strikken om mee te helpen met de voorbereiding van de Contourrun.  
Samen met Ans Verbeek proberen we om vrijwilligers te motiveren om ons te helpen bij het slagen 
van dit evenement! Ik heb in het verleden in verschillende besturen gezeten en weet…zonder vrijwil-
ligers lukt het niet!! Ik ben dan ook heel blij dat verschillende mensen zich al hebben aangemeld!! Met 
name die de jeugd gaan motiveren tijdens de clinics…de jeugd is de toekomst!  En ….vele handen ma-
ken het voor iedereen leuk om mee te doen. Laten we samen 25 mei tot een mooie sportieve dag 
maken! Ria Fitten  
__________________________________________ 
 
Financiën: Karin Kortjaens  
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Berden Voorjaarsloop  
door Ad Burgmans 
 
Op zondag 24 februari 2019 vond de Berden Voorjaarsloop plaats. Dit was de laatste testloop voor de 
Venloop. Voor de 10 km lopers een afstand van 7,5 km en voor de halve marathonlopers een afstand 
van 15 km. Hieronder foto’s van deelnemers van de Lopersgroep ALV. 
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Venloop voor de wandelaars 30 maart 2019 
 
Anja, Yvonne en Wendy wandelen samen 40 kilometer van de Venloop 
 
Om 06:15 uur hebben we afgesproken om op de fiets te verzamelen om dan richting Venlo te gaan. 
Yvonne en Wendy staan er op tijd, maar Anja is in geen velden of wegen te bekennen. Dit terwijl Anja 
normaal gesproken altijd al voor dag en dauw wakker is. Een paar minuten later dan afgesproken, komt 
ze door de bocht vliegen en zegt: ‘ik heb me verslapen, dat gebeurd me normaal nooit”! Nouja, niet 
echt verslapen, want ze lag wakker in bed met haar rug naar de wekker toe…haha! Dat nou net Anja 
dat moet gebeuren! Gelukkig kwamen we evengoed ruim op tijd aan in Venlo waar we aansloten in 
het startvak. 
Om 7:00 uur precies gaan we van start. Wat een gezelligheid zo ’s morgens in de vroegte! Veel publiek 
staat ons op Stalbergweg al aan te moedigen, echt ongelooflijk! Na een uurtje wandelen komt de zon 
al door, het belooft een mooie dag te worden. Na ongeveer 11 kilometer komen we aan in Velden 
waar  Frank (van Wendy) buiten staat te wachten aan de statafel. Waarop koffie, paaseitjes, fris en 
druiven voor ons klaar staan (Prima geregeld Frank want dit werd je pas een kwartier voor onze komst 
medegedeeld).We verruilen onze lange broek en jasjes, voor korte broek en korte mouwen. We lopen 
door richting Jagersrust en besluiten om onze eerste pauze (en later bleek ook meteen de laatste ) 
in Arcen in te lassen. In Arcen hebben we 25 kilometer op de teller staan en we zijn het er snel over 
eens dat het wel fijn is als de pauze in ieder geval over de helft is. Het eerste terrasje dat we tegen 
komen is dan ook meteen van ons! Yvonne heeft zin in een verse tomatensoep, Anja houd het bij koffie 
en Wendy is al toe aan een dosis suiker en besteld een flesje Fanta. Ineens merkt Wendy op dat ze 
haar portemonnee is vergeten op het toilet, snel naar de bar en een trouwe vinder heeft hem gelukkig 
afgegeven. Tijdens het insmeren tegen de zon en  het plaatsen van “wandelwol” op de hielen, komen 
we aan de praat met een paar bevriende mannen. Ze zijn aan het trainen voor de Dodentocht in België. 
Het blijkt een wandeltocht van 100 kilometer te zijn, waarvoor ze op de wachtlijst staan. Jeetje; een 

wachtlijst voor de dood. Wie wil daar 
nu op staan….?? We wensen ze veel 
succes met trainen en vervolgen onze 
tocht. Er volgt een mooi stukje door de 
kasteeltuinen en dan richting Lomm. 
Als we de versboerderij passeren, ziet 
Anja nog wat oude bekenden en kletst 
gezellig bij.   
We zijn bijna in Velden als we een wat 
oudere man inhalen. Hij is flink aan het 
brommen en vloeken, omdat hij zijn 
knipkaartje kwijt is. Dit kaartje wordt 
bij iedere post geknipt en bij de finish 
krijg je dan een medaille. Hij is bang dat 

hij geen medaille krijgt….  Hij is erg ontdaan en vraagt of wij dan voor hem willen getuigen dat hij echt 
de 40 km heeft gelopen. Op zo’n brompot zitten we eigenlijk niet te wachten, maar we hebben best 
wel medelijden met hem, dus we nemen hem op sleeptouw. Vanaf nu lopen we dus met z’n vieren.  
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Op de Markt in Velden is de sfeer super goed, familie en vrienden staan klaar om te ons een hart onder 
de riem te steken voor de laatste 7,5 km. Het wordt druk op het parcours omdat alle afstanden samen 
komen, maar we proberen ons tempo toch aan te houden. Onze (verzuurde) benen kunnen namelijk 
niet meer langzamer lopen…. Ons nieuwe wandelmaatje blijft goed bij ons in de buurt, maar het lijkt 
of hij het zwaar heeft. Onze vermoedens worden inderdaad werkelijk als hij bij ’t Kapelletje van Genuuij 
ineens naar een bankje sprint en gaat zitten. Helaas hebben we hem daarna niet meer gezien. 
Nog even doorbijten (in een appel die we krijgen) en dan zijn we in Venlo! Yes, het is ons gelukt en 
ineens lopen we dan toch de parade op, jeetje wat is het druk! Ongelooflijk dat die mensen allemaal 
zijn gekomen!! Het laatste stuk was vooral voor Wendy erg zwaar. Niet raar als je niet meer getraind 
hebt dan 1,5 uur per week en 2 weken voor de Venloop besluit je in te schrijven voor de 40 km)  Anja 
en Yvonne hebben er samen voor gezorgd dat ook zij de finish heeft gehaald!  Wendy knappe presta-
tie!!!  Na 7 uur en 24 minuten was het klusje geklaard, op naar volgend jaar!  
Wandelend of rennend  
(Anja Heijligers, Yvonne Pynenburg en Wendy Janssen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo van Keeken 

Mijn 7e Venloopwandeling was de afsluiting van de hartfalenrevalidatie. Vorig jaar liep ik 4,5 km/u 
en dit jaar 5. Revalidatie geslaagd. Ik liep alleen, maar met een muziekje op de telefoon. In één ruk 
naar Velden, even rusten en door naar Venlo. Ik hoop het volgend weer van de partij te zijn. 
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Wandelaars van de Lopersgroep ALV in de Venloop 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sraar Maessen          Ria Verweij     
  

Venloop wandelen, Venlo 30 maart 2019 
Naam Afstand 
Anja Heijligers 40 km 
Yvonne Pynenburg 40 km 
Wendy Janssen 40 km 
Henny van de Kerkhof 30 km 
Karin Driessen 30 km 
Sraar Maessen 30 km 
Els Clabbers 20 km 
Jan Hoeijmakers 20 km 
Jo van Keeken 20 km 
Jolanda Cobbeb 20 km 
Ria Verweij 20 km 
Mariet Czirr-Geelen 10 km 
Nelly Lommen-Broekmans 10 km 
Riet Schreven-Broekmans 10 km 
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Venloop voor de hardlopers 31 maart 2019 
door Guido Albers 
 
Eind vorig jaar ben ik begonnen met de voorbereidingen om een marathon te gaan rennen ergens eind 
2019. Tijdens de Nieuwjaarsloop in de Boekend , waar ik de 10 kilometer heb gerend, heb ik blijkbaar 
mijn heup geblesseerd in het stukje dat we door de bos moesten. Ik ben met mij linker voet in een gat 
terecht gekomen. Na de wedstrijd en de eerste dagen voelde ik niets. Maar na een lange duurloop van 
meer dan 25 kilometer kreeg ik midden in de week toch wat problemen. Ik heb de fysio gebeld, omdat 
ik uitstraling in mijn linker been  voelde.  Eerst hebben ze geprobeerd om het probleem te verhelpen 
met masseren en later met dry needling. Hierdoor moest ik toch een aantal weken wat rustiger aan 
doen, geen lange duurlopen, geen interval training en ook niet door het bos rennen of ergens waar 
het erg ongelijk is. 
 
Net voor de Berden voorjaarsloop kreeg ik groen licht en mocht ik de 15 kilometer gaan rennen. Na de 
Berden Voorjaarsloop netjes te hebben gerend, ben ik verder gaan trainen voor de halve marathon 
van de Venloop. Op carnavalszondag heb ik weer  voor het eerst een rondje gerend van bijna 22 kilo-
meter. Ik heb vanuit Velden door Venlo over de Zuiderbrug en via Blerick en de stadsbrug weer terug 
naar huis gerend. 
 

 
 
Twee weken voor de Venloop heb ik mee gedaan met de halve marathon van de Stevensloop in Nij-
megen.  Ik vind het een erg mooie wedstrijd, goed georganiseerd en een mooi parcours. De start is 
bij de Stevenskerk in het Centrum van Nijmegen, daarna door de uiterwaarden van de Waal richting 
Bemmel en via Lent weer terug naar de Stevenskerk in Nijmegen. 
Een parcours met veel bruggen en dijken. Tijdens de wedstrijd stond er veel wind. Ik heb diverse ke-
ren mijn startnummer moeten vasthouden. Over de eindtijd ben ik erg tevreden. Ik heb lekker gelo-
pen en genoten. 
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De laatste twee weken heb ik het rustig aan gedaan. Op de zondag voor de Venloop heb ik nog een 
rustige duurloop gedaan van ongeveer 20 kilometer, daarna heb ik rust gepakt tot aan de Venloop. 
 
Op zondagmorgen zijn we met de hele familie om half 10 vertrokken. Kylian en Jarno deden allebei de 
5 kilometer, Anita de 10 en ik de 21 kilometer.  Het eerste stuk heb ik samen met Wil Engels gerend.  
De eerste 10 kilometers gingen vanzelf.  Het was toch stiekem warmer als gedacht, daarom bij iedere 
drankpost een bekertje met water gepakt. Na Steyl moesten we toch wel tegen de wind in rennen. 
Over een stukje dijk van Tegelen naar de Zuiderbrug was het ook wel erg druk met mede Venloop 
renners. Ik merkte wel dat ik iets aan het terug zakken was met het tempo, maar ik bleef in verhouding 
lekker lopen.  De laatste 3 kilometers gingen ook weer een stuk makkelijker  vooral als je Venlo bij C&A 
de stad binnen komt. Wat een mensen die je daar staan aan te moedigen.  Het laatste stuk tot aan de 
finish heb ik nog flink kunnen versnellen. Ik heb erg lekker gelopen en nog meer genoten. Het is ge-
woon geweldig hoeveel mensen er langs de kant staan en hoe mooi het versiert is op sommige plaat-
sen.  Min punt is dat het parcours ieder jaar hetzelfde is en het op sommige stukken erg druk is. Toch 
zou ik de Venloop niet willen missen. Voor mij blijft het toch een speciaal evenement.   
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Wandelen met de Lopersgroep  
 

Op zondagmorgen om de twee weken 

Een keer per 2 weken vindt deze wandeling plaats met steeds wisselende locaties als vertrekpunt. Het 
mooie is dat iedereen kan deelnemen, of je nu terugkomt van een blessure, niet meer kan hardlopen, 
afwisseling wil in je trainingsschema of simpelweg eens met andere leden van de Lopersgroep kennis 
wil maken. Hoe mooi is dat!!  

 
·  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels bestaat de groep al uit ruim 20 deelnemers!! Onderstaand treffen jullie het programma aan 
voor het eerste halfjaar van 2019, als ook de reacties van enkele (nieuwe) wandelaars/leden. 

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

 
Programma 1e helft 2019 datum en startpunt 
 

6 januari 2019  Arcen (start Hamert Pannenkoekenhuis) 

20 januari 2019  Velden (start Wapen van Velden) 

3 februari 2019  Lomm (start parkeerplaats De Voort) 

17 februari 2019 Velden (start Jagersrust) 

3 maart 2019  Carnaval (geen wandelen) 

10 maart 2019  Grubbenvorst (start veer Velden-Grubbenvorst) 

24 maart 2019  Velden (start Wapen van Velden) 

7 april 2019  Velden (start parkeerplaats in Schandelo bij de Wittenberg) 
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21 april 2019  Pasen (geen wandeling 

28 april 2019  Duitsland (start parkeerplaats bij de Wittsee) 
 

 

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

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

 

  2 juni 2019  Arcen (start Arcense Herberg) 

  16 juni 2019  Velden (start Wapen van Velden) 

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

 

 

 
 
Op vrijdagmorgen 2e vrijdag van de maand 
 
 
Programma 1e helft 2019 datum en startpunt 
 

11 januari 2019  Swalmen (start Herberg de Bos in Swalmen) 

8 februari 2019  Rondje Blerick/Hout-Blerick (start Laurentiusplein) 

8 maart 2019  Reindersmeer/Well (start parkeerplaats bezoekerscentrum) 

12 april 2019  Langs de Leemkuilen  (start parkeerplaats Droompark Maasduinen Belfeld) 

10 mei 2019  Aspergedorp Grubbenvorst (start parkeerplaats bij de kerk) 
   Zie volgende pagina …….. 
14 juni 2019  …….. 

 

 

  12 juli 2019     .……. 
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De beste verliezer – een gouden boodschap 
Door Jeanette Vlenterie 

Op vrijdagavond 22 maart’19, op locatie BMV de Vilgaard, werden we welkom geheten door Arnold 
Driessen. De samenstelling van de aanwezige deelnemers bestond uit vele verschillende sport disci-
plines. In zijn welkomstwoord gaf hij aan dat de avond in het teken stond van informatie over basis- 
en sportvoeding. Hierna introduceerde hij de gastspreker van de avond de sportvoedigsdeskundige 
Henk-Jan Koershuis. Henk-Jan is zelf fanatiek sportman, liep zijn eerste marathon onder de 3 uur 
en is de sportvoedingskundige van tal van professionele sporters en teams. Hij liep zelf meerdere ma-
rathons, noteerde diverse podiumplekken bij verschillende hardloopwedstrijden en is daarnaast au-
teur van de Bestseller: De Beste Verliezer, een gouden boodschap:  https://www.debesteverlie-
zer.com/het-boek/   

  

Henk-Jan opende zijn presentatie met “wie heeft er nu al een vraag”. Schoorvoetend werden en en-
kele vragen gesteld. Henk-Jan zag direct het verschil tussen een groep mensen vanuit Limburg en 
Amsterdam. In Amsterdam waren er al direct zoveel vragen dat er bijna geen tijd meer over bleef 
voor zijn presentatie.  

Henk-Jan nam ons mee in de wonderlijke wereld van basis- en sportvoeding. Zo had hij enkele leuke 
anekdotes; Als ik in de stad loop zie ik vrijwel iedereen eten of drinken, veelal ongezonde voeding. 
Ook kwam hij mensen tegen op het tankstation die een flesje sportdrank kochten. Henk-Jan vroeg 
dan of de desbetreffende man hardlopend naar huis ging? Ook maakte hij ons duidelijk dat we van-
daag de dag een epidemie hebben; overgewicht & hoge bloedsuikerspeigel. Ook nam hij ons mee in 
zijn grote Supermarkt Tour, de voornaamste plek waar je de meeste ongezonde basisvoeding koopt. 
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Ook raakte hij ons met de uitspraak van; Voor het eerst in de historie is de kans aanwezig  dat de hui-
dige generatie jonger overlijdt dan de vorige generatie.  Door zijn inleiding waren we direct allemaal 
bij de les. Als echte Tukker was zijn manier van spreken erg ontvankelijk. 

Tijdens zijn presentatie werd ons duidelijk dat we eten VERKEERD, we eten TE VAAK en we eten TE 
VEEL. Na zijn uitleg over de basisbegrippen over basisvoeding kwam het vervolg wat de toegevoegde 
waarde kan zijn van sportvoeding. Middels grafische plaatjes liet hij ons zien welk type sportvoeding 
wanneer wenselijk is. Er zijn immers een aantal momenten wanneer sportvoeding een functionele 
toevoeging heeft op het lichaam. Dit moet dan wel worden gerelateerd aan een duursport, dus een 
inspanning welke langer duurt dan 60 minuten. 

 De avond werd afgesloten met een overzicht van alle aanwezige sportvoedingsproducten. Deze kon-
den op verzoek worden gekocht. Tevens was er de mogelijkheid om zijn onlangs verschenen boek te 
kopen.  

Al met al konden we terugkijken op een gezellige en leerzame presentatie over basis- en sportvoe-
ding. Onze dank voor het organiseren van deze informatie avond door Arnold en Martijn. 
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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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Wat loopt zuiniger?  
Een hogere cadans of grotere paslengte? 
HANS VAN DIJK & RON VAN MEGEN  
OVERGENOMEN UIT NIEUWSBRIEF PRORUN 21 FEBRUARI 2019  
 

 
Foto Rob Pauel 

In onze vorige artikelen op ProRun hadden we het over de 4 belangrijke loopparameters die we met 
onze hardloophorloges meten en met elkaar worden omschreven als de ‘Running Dynamics’: 
 
• de paslengte (in meters) 
• de pasfrequentie of cadans (het aantal passen per minuut) 
• de grondcontacttijd of GCT (in milliseconden) 
• de verticale beweging of oscillatie (dit is de op en neergaande beweging van je bovenlichaam 
in  centimeters) 
 
Omdat je snelheid bepaald wordt door het product van paslengte en cadans, betekent dit dat je naar 
keuze de paslengte of de cadans kunt vergroten om een bepaalde snelheid te bereiken. In de praktijk 
heeft de ene loper meer de neiging om zijn paslengte te vergroten, terwijl andere lopers makkelijker 
hun cadans vergroten. Ook zit er bij veel lopers meer rek in het vergroten van de paslengte dan in het 
verhogen van de cadans. Er zijn ook grote verschillen tussen lopers onderling. Maar wat is nu het 
beste? En wat is efficiënter, bij welke pasgrootte loop je het zuinigst? Daar gaan we in dit artikel nader 
op in. 
 
Het Hardloopmodel 
 
We hebben laten zien wat de samenhang van paslengte en cadans is en hoe je deze kunt ontrafelen in 
zweeflengte in je pas en de verticale beweging in je pas.  
 
Met ons hardloopmodel kunnen we theoretisch rekenen aan alle aspecten en dan blijkt: 
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• Het verticale energieverbruik stijgt niet of nauwelijks bij hogere snelheden! Dit komt omdat de ho-
gere zweefhoogte wordt gecompenseerd door de grotere zweeflengte. 

• Het verticale energieverbruik is duidelijk lager bij hogere waarden van de cadans. Dit komt omdat 
de zweefhoogte dan minder is. De verklaring hiervoor is weer dat de zweefhoogte kwadratisch af-
hankelijk is van de zweeftijd en de zweeflengte lineair afhankelijk. 

 
De grafieken bevestigen deze verbanden en conclusies. Volgens deze berekeningen is het dus het 
meest energiezuinig om met een hoge cadans te lopen! We moeten hierbij nog wel de kanttekening 
maken dat we nog geen rekening gehouden hebben met het energieverbruik van de pendelbeweging 
van je benen tijdens het lopen. Omdat bij een hogere cadans extra energie nodig zal zijn voor deze 
pendelbeweging zal dit aspect het beeld enigszins beïnvloeden. Overigens hebben we ook nog geen 
rekening gehouden met de energierecovery door de veerwerking van de achillespees en de voetboog. 
De veerwerking van de schoenen kan hier ook aan bijdragen. 
 

 
 

 
 
 
 
Wat is nu de conclusie? 
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Om een hoge snelheid te bereiken heb je in theorie de keuze tussen het vergroten van je paslengte en 
het verhogen van je cadans. Het blijkt dat het verhogen van je cadans energiezuiniger is dan het verg-
roten van je paslengte. Dit sluit aan bij de ervaring van veel lopers en coaches dat veel aandacht be-
steed moet worden aan het verhogen van de cadans. Het verhogen van je cadans kun je ook makkelij-
ker trainen en het risico’s op blessures is minder.  
 
In de praktijk zullen vele lopers zowel hun paslengte als hun cadans willen verhogen om zo snel moge-
lijk te lopen. Een grote paslengte heeft zonneklaar grote voordelen, want het valt niet mee om je na-
tuurlijke cadans in de praktijk met meer dan 10 - 15% te verhogen. Iemand met een natuurlijke cadans 
van 160 ppm zal in de wedstrijd met 180 ppm al moeite hebben. Je paslengte kun je daarentegen wel 
met 50% of meer vergroten. Iemand met een natuurlijke paslengte van 1 meter (in de training) kan in 
de wedstrijd wel 1,50 meter halen (als die wedstrijd niet te lang is).  
 
De conclusie is dus dat ook het vergroten van je paslengte een zeer belangrijk doel van je training zou 
moeten zijn. Het probleem is echter dat het in de praktijk niet meevalt om een grote paslengte ook 
gedurende langere tijd vol te houden. Dit vergt kracht en uithoudingsvermogen. Bij de meeste lopers 
daalt de paslengte aanzienlijk naarmate de afstand toeneemt. Het is niet echt duidelijk wat de beste 
trainingsstrategie is om je paslengte te vergroten. Diverse middelen worden hiervoor genoemd: 
krachttraining, heuveltraining, intervaltraining, sprongtrainingen (plyometrics) en het lopen van baan-
wedstrijden over kortere afstanden. Waarschijnlijk zijn alle trainingsvormen van belang en dienen ze 
gedurende langere tijd gestructureerd volgehouden te worden om effect te sorteren.  
 
Hier past wel een waarschuwing: ga vanwege het risico op blessures niet al te fanatiek je paslengte 
vergroten. De weg der geleidelijkheid is ook in dit opzicht de beste! 
 
Deze theoretische berekeningen zijn belangrijk voor het inzicht wat je moet verbeteren om efficiënter 
te lopen en daardoor betere hardloopprestaties neer te zetten. We beloven binnenkort met de resul-
taten van wetenschappelijk gefundeerd nieuw praktijkonderzoek over deze aspecten te komen op Pro-
Run.   
 
Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons boek Hardlopen met Power! 
Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het boek legt de achtergronden en voordelen uit 
van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt verschijnen. Net als wielrenners, kunnen 
hardlopers nu ook hun prestaties in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra informa-
tie van hun wattage!. 
 
De ISBN nummers zijn: paperback 978-90-821069-7-8?e-book (ePub3) 978-90-821069-8-5 
e-book (Adobe DRM pdf) 978-90-821069-9-2 
 
Hans van Dijk en Ron van Megen 
www.hardlopenmetpower.nl 
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Wedstrijduitslagen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeanette Vlenterie 1e plaats 5 km V50 
Irus Rondeel 3e plaats 5 km V40 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeanette Vlenterie 1e plaaats 7,5 km V50 
Christel van de Venne 3e plaats 7,5 km V40  

Nieuwjaarsloop, Boekend 6 januari 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:22:38 13,255 
Irus Rondeel 5,000 00:23:06 12,987 
Charles Roosen 5,000 00:24:40 12,162 
Christel van de Venne 5,000 00:25:57 11,561 
Anita Albers 5,000 00:30:00 10,000 
Marjolein Crommentuijn 5,000 00:31:56 9,395 
Louis ter Beek 5,000 00:32:20 9,278 
Guido Albers 10,000 00:44:17 13,549 
Jos Verheijen 10,000 00:56:00 10,714 

Heldense Bossen Verloscross, Helden 20 januari 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 4,604 00:22:59 12,019 
Jan Hermkes 9,064 00:43:14 12,579 
Irus Rondeel 9,064 00:47:16 11,506 

Vlakwatercross, Venray 27 januari 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 4,020 00:19:11 12,573 
Jan Hermkes 8,040 00:36:02 13,388 

Berden Voorjaarsloop, Venlo 24 februari 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jeanette Vlenterie 7,500 00:33:17 13,520 
Jussi van Keeken 7,500 00:38:21 11,734 
Christel van de Venne 7,500 00:38:30 11,688 
Marloes Beerkens 7,500 00:41:17 10,900 
Jacquekine Verhaegh 7,500 00:42:46 10,522 
Anita Albers 7,500 00:46:50 9,609 
Marjolein Crommentuijn 7,500 00:50:54 8,841 
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Berden Voorjaarsloop, Venlo 24 februari 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Karel Gerrits 15,000 01:02:46 14,339 
Martijn Faassen 15,000 01:04:14 14,011 
Guido Albers 15,000 01:12:12 12,465 
Martin Motowidlo 15,000 01:16:05 11,829 
Guido Janssen 15,000 01:18:50 11,416 
Job Ewals 15,000 01:21:26 11,052 

Stevensloop, Nijmegen 17 maart 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 21,100 01:41:36 12,461 

Venloop 10 km, Venlo 31 maart 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Martin Motowidlo 10,000 00:43:02 13,943 
Jeanette Vlenterie 10,000 00:46:00 13,043 
Roy in 't Zand 10,000 00:50:10 11,960 
Luc Pelzer 10,000 00:50:47 11,815 
Richard van Eck 10,000 00:50:58 11,772 
Christel van de Venne 10,000 00:51:56 11,553 
Bas Scheffer 10,000 00:54:32 11,002 
Marloes Beerkens 10,000 00:56:50 10,557 
Jacqueline Verhaegh 10,000 00:57:20 10,465 
Marij van de Voort 10,000 00:57:30 10,435 
Wendy Willemsen 10,000 00:57:44 10,393 
Gertie de Swart 10,000 00:57:55 10,360 
Marloes Pelzer 10,000 00:59:14 10,129 
Jelle Hoeijmakers 10,000 01:00:04 9,989 
Anita Albers 10,000 01:03:46 9,409 
Corine van der Pas 10,000 01:05:26 9,170 
Ria Verweij 10,000 01:06:24 9,036 
Marjolein Crommentuijn 10,000 01:08:23 8,774 
Louis ter Beek 10,000 01:11:30 8,392 
Ria Fitten 10,000 01:17:41 7,724 
Irus Rondeel (Dreamteam) 10,000 01:17:43 7,720 
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  Venloop Halve Marathon, Venlo 31 maart 2019 

Naam Afstand Tijd Snelheid 
Karel Gerrits 21,100 01:30:22 14,010 
Maris Jacobs 21,100 01:32:09 13,738 
Arnold Driessen 21,100 01:34:10 13,444 
Jan Hermkes 21,100 01:38:11 12,894 
Martijn Faassen 21,000 01:39:44 12,634 
Guido Albers 21,100 01:42:33 12,345 
Tom Gorissen 21,100 01:44:43 12,090 
Wil Engels 21,100 01:48:02 11,719 
Jac Verbeek 21,100 01:50:21 11,473 
Kaj Gruintjes 21,000 01:50:36 11,392 
Dennis Creemers 21,100 01:56:32 10,864 
Charles Roosen 21,100 01:57:54 10,738 
Guido Janssen 21,100 02:00:24 10,515 
Will Voesten 21,100 02:01:01 10,461 
Clem Honig 21,100 02:01:06 10,454 
Job Ewals 21,100 02:03:38 10,240 
Jussi van Keeken 21,100 02:04:03 10,206 
Climmy Lommen 21,100 02:04:29 10,170 
Jos Verheijen 21,100 02:06:19 10,022 
Jeroen Rondeel 21,100 02:09:46 9,756 
Sandra Stoopen 21,100 02:13:09 9,508 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

    
Maandag 22-04 
 
 

Zjwamer Paosloup 
5 en 10 km 
 

Swalmen 
 
 

www.zjwamerpaosloup.nl 
 
 

Zondag 28-04 
 
 

Roermond City Run 
5 en 16,1 km 
 

Roermond 
 
 

www.roermondcityrun.nl 
 
 

Zaterdag 11-05 
 
 

Rundje um ut Hundje 
avondloop 5 en 10 km 
 

Horst 
 
 

www.peelrunners.nl 
 
 

Zaterdag 18-05 
 
 

Guus Wokke Opticién Loop 
Avondloop 5 en 10 km 
 

Kessel 
 
 

www.atletiekhelden.nl 
 
 

Zondag 19-05 
 

Marikenloop  5,  7,5 en 10 km 
 

Nijmegen 
 

www.marikenloop.nl 
 

Zaterdag 25-05 
 
 

Contour Run op Velden 
Avondloop 5 en 10 km 
 

Velden 
 
 

www.crov.Lopersgroep-alv.nl 
 
 

Zondag 16-06 
 
 

Maastrichts Mooiste 
5, 10  en 21,1 km 
 

Maastricht 
 
 

www.maastrichtsmooiste.nl 
 
 

Zaterdag 22-06 
 
 

Kragten Avondloop Herten 
5 en 10 km 
 

Herten 
 
 

https://kragtenavondloop.nl 
 
 

Zondag 23-06 
 
 

5e Venlostormt 
hindernissen stormloop 
7 – 9 - 18 en 44 km 

Venlo 
 
 

www.venlostormt.nl 
 
 

Vrijdag 28-06 
 
 

Mediweert Singelloop 
5 en 10 km 
 

Weert 
 
 

www.avweert.nl 
 
 

 


