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Voorwoord redactie     
 
 
Half maart 2020 zijn alle sportactiviteiten tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis. Dat betekent 
o.a. dat de Venloop 2020 niet kon plaatsvinden. Dat is ook jammer voor deze Nieuwsbrief, want 
daarin zou uitgebreid verslag worden gedaan van deze mooie wedstrijd, in het bijzonder van de pres-
taties van leden van Lopersgroep Arcen Lomm Velden. 
We hopen allemaal dat deze gedwongen pauze van korte duur zal zijn. 
 
 
Ondertussen zijn wij nog steeds op zoek naar uitbreiding van de redactie van deze Nieuwsbrief. Onze 
voorzitter, Wil Engels zit slechts tijdelijk in de redactie.  
 

Dus………..meld je aan! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foto op voorpagina 
Helaas was er dit jaar geen Venloop vanwege de coronacrisis. Op de foto van de voorpagina staat het team van de 
Lopersgroep ALV in de eerste Venloop in 2006. De shirtjes werden gesponsord door Pulse. 
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Verslag algemene ledenvergadering Lopersgroep ALV 
 
 
1. Welkomstwoord van de voorzitter 
De voorzitter Wil Engels opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het be-
stuur is verrast door de hoge opkomst. We hebben ook enkele afmeldingen voor deze vergadering 
ontvangen. Een korte terugblik naar het afgelopen jaar:  
Momenteel hebben we 132 leden, waarvan een kwart wandellid is. De toevoeging van de weekend 
wandelgroep die 1 keer in de 2 weken op zondag wandelt heeft positief uitgepakt.  
Helaas is in 2019 de 11e en laatste editie van de CONTOUR Run op Velden geweest. Het is spijtig dat 
het zo is gelopen, maar we moeten ook realistisch zijn. Op grond van het afwegen van de voor- en 
nadelen is een juist besluit genomen. 
Jammer dat de verbindende activiteit wegens te weinig aanmeldingen niet is doorgegaan. 
Het is positief dat veel leden zowel individueel als in groepsverband hun doelstellingen hebben be-
haald. De voorzitter noemt als voorbeeld de Zeelandmarathon in Zoutelande waaraan namens de Lo-
persgroep 30 leden hebben deelgenomen.  
Het doel van onze vereniging is dat een ieder laagdrempelig op eigen tempo zijn/haar sport met ple-
zier kan beoefenen.  
 

2. Verslag algemene ledenvergadering 
11 maart 2020 
Het verslag wordt, met het verwerken 
van de opmerking inzake de achternaam 
van Anne-Marie “Wolfs” in “de Wolf”, 
onder dankzegging aan de notulist goed-
gekeurd. De secretaris biedt haar excuses 
aan. 
 
3. Financiën: 
De financiële overzichten zijn vooraf ter 
beschikking gesteld bij de agenda van 
deze vergadering, hierbij is de leden de 

mogelijkheid geboden om vooraf vragen in te dienen bij Karin Cortjaens. Twee leden hebben hiervan 
gebruik gemaakt. De penningmeester heeft deze vragen per e-mail beantwoord. Mochten er toch 
nog vragen zijn, stel ze gerust. 
● Financieel jaarverslag 2019: 
Geen vragen, dus vastgesteld. 
● Verslag kascommissie (Anita Thiesen en Ad Burgmans): 
Helaas heeft Anita zich afgemeld wegens ziekte. Namens de kascommissie informeert Ad de aanwezi-
gen over hun bevindingen: “de boekhouding zag er netjes uit en er zijn geen vreemde zaken aange-
troffen. Hij vraagt de leden  décharge te verlenen aan de penningmeester”. De leden gaan hiermee 
akkoord door middel van een groot applaus. De kascommissie complimenteert de penningmeester 
en het bestuur. 
● Benoeming nieuwe kascommissie (Anita Thiesen is aftredend): 
De voorzitter bedankt Anita en Ad voor hun inzet bij de kascommissie.  Anne-Marie de Wolf steekt 
haar vinger op en wordt zomede dus lid van de kascommissie (met Ad Burgmans) voor de komende 2 



4 
 

jaar. 
● Begroting 2020: 
 Anne-Marie de Wolf vraagt waarom er een bedrag van € 2.000,00 in de begroting is opgenomen 

voor de ontwikkeling van een nieuwe website. Zij informeert waarom de huidige website vervangen 
moet worden. De voorzitter legt uit dat € 2.000,00 een geschat bedrag is. De huidige website is aan 
vervanging toe. Hij vraagt Jack Küppers om dit onder agendapunt 5 toe te lichten.  

 Jac Verbeek wil graag weten hoe het bestuur het tekort van € 2.800,00 wil oplossen. De penning-
meester antwoordt door in te teren op ons eigen vermogen.  

 Gertie de Swart is opgevallen dat € 300,00 is gereserveerd voor huur kunstgrasveld + kleedlokalen. 
Zij  merkt op dat sinds eind 2019 geen gebruik is gemaakt van deze faciliteiten. De voorzitter deelt 
mee dat met betrekking tot de huur van de kleedlokalen terecht de vraag is gesteld of dit moet 
worden voortgezet. Dit wordt nader onderzocht. De voorzitter meent dat van de kunstgrasvelden 
wel gebruik wordt gemaakt. Carla Arts vult aan dat bij de woensdagavondtrainingen vanaf de 
tweede helft van 2019 weinig gebruik is gemaakt van de kunstgrasvelden. Soms zijn ze bezet door 
de leden van SV Velden. Ze geeft aan dat vanuit de trainers wel behoefte is aan het gebruik van de 
kunstgrasvelden. De voorzitter stelt voor dat het bestuur in gesprek gaat met het bestuur van SV 
Velden inzake de gemaakte afspraken en de daaraan verbonden kosten.   

 Anne-Marie de Wolf informeert waarom de verenigingskosten die in 2019  nog € 45,83 bedragen 
zijn verhoogd naar € 625,00 in 2020. De voorzitter legt uit dat het bedrag is verhoogd in verband 
met de aanschaf van nieuwe trainersjacks, die worden voorzien met de opdrukken: het logo van de 
Lopersgroep ALV en het woord TRAINER. De voorzitter antwoordt desgevraagd dat deze uitgave 
financieel verantwoord is ondanks het negatieve resultaat.  

 Jack Küppers informeert of we nu alleen nog de contributie als inkomstenbron hebben. We hebben 
toch ook geld ontvangen vanuit de actie Rabo Clubsupport? De penningmeester legt uit dat je de 
inkomsten vanuit de actie Rabo Clubsupport niet kunt begroten, omdat niet bekend is of deze actie 
jaarlijks wordt gehouden. Het bedrag dat we in 2019 hebben ontvangen is gereserveerd voor de 
website. 

 Gertie de Swart vraagt waarom de trainersvergoedingen van € 675,00 in 2019 stijgen naar € 
1.000,00 in 2020. Komt dit omdat er meer trainingen worden gegeven? De penningmeester ant-
woordt dat in de begroting wordt uitgegaan dat alle trainers de vergoedingen declareren. In de 
praktijk wordt dit niet gedaan. De voorzitter vult aan dat indien iedere trainer de vergoedingen de-
clareert het bestuur uitkomt op een bedrag van € 1.000,00.  

   
4. Samenstelling bestuur: 
 Karin Cortjaens (penningmeester) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt 

Karin voor haar voortreffelijk werk als penningmeester en inbreng in het bestuur. Zij heeft zich met 
hart en ziel ingezet. Hij benadrukt de actieve rol van haar in de CROV commissie die zij ook met 
verve heeft vervuld en overhandigt haar een attentie en bloemen.  

 Het bestuur heeft René Clabbers 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 René Clabbers tot lid van het bestuur. Binnen het bestuur zal René formeel in de rol 
als penningmeester worden benoemd. René stelt zich in het kort voor. 

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

 De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Wil en Anita zijn in 2022 aftredend 
en René in 2023. 

 
5. Ontwikkeling nieuwe website 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur in gesprek is geweest met een beoogde partij inzake het ver-
nieuwen, upgraden en laten bouwen van een nieuwe website. Helaas hebben wij op enig moment 
een bericht ontvangen van onze gesprekspartner dat het ontwikkelen en hosten van de website niet 
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meer tot hun core business hoort. Jammer, maar het is helaas niet anders. Het bestuur heeft wel en-
kele partijen op het oog, maar wil ook een oproep doen aan de leden of zijzelf of iemand weten die 
onze nieuwe website wil ontwikkelen, bouwen en hosten. Hiervoor is in de begroting een bedrag van 
€ 2.000,00 opgenomen onder aftrek van het ontvangen bedrag vanuit de actie Rabo Clubsupport ad. 
€ 467,98. Jack Küppers legt uit dat door de gesprekken met de eerdere aanbieder inmiddels een 
wensen en eisen pakket is opgesteld. De voorzitter spreekt af dat het wensen- en eisenpakket met 
het verslag wordt meegezonden. Heb je suggesties neem dan contact op met het bestuur.  
Anne-Marie de Wolf kent iemand die over dit onderwerp advies wil geven. Zij vindt het begrote be-
drag aan de hoge kant. Ze maakt de opmerking dat de huidige website niet is beveiligd. Jack Küppers 
vertelt dat hieraan extra kosten zijn verbonden. Volgens Anne-Marie kost dit € 60,00 per jaar. Afge-
sproken wordt dat de voorzitter samen met Jack Küppers en Anne-Marie de Wolf een afspraak ma-
ken na afloop van de vergadering. 
 
6. Activiteiten 
 Wandelen op vrijdag  
Huib Noten geeft een korte toelichting. De wandelroutes zijn ongeveer 6 tot 8 km. De wandelingen 
zijn iedere tweede vrijdag van de maand en beginnen om 9.30 uur op een wisselende locatie. Gewan-
deld wordt op een rustig tempo, met aansluitend napraten onder het genot van een kop koffie. Som-
mige leden kunnen helaas niet meer meewandelen en kiezen ervoor om tijdens de tweede helft aan 
te sluiten. Positief is de ontwikkeling dat ook leden van de zondaggroep met de vrijdaggroep wande-
len. Iedereen is welkom! 
 Weekendwandelen  
De organisatie bestaat uit: Anja Heijligers, Antoinette van den Hombergh en Toos Peters. Antoinette 
geeft een korte toelichting. Ze vertelt dat we inmiddels 32 wandelleden hebben. De wandelingen zijn 
iedere twee weken op zondag en beginnen om 9.30 uur vanuit een wisselende locatie. De mogelijk-
heid is om vanuit de BMV te carpoolen. De routes zijn ongeveer 7 tot 8 km lang. Ze hebben een 
groepsapp om de wandelaars bij wijzigingen te informeren. 
Antoinette wil graag terugkomen op de vraag die tijdens de vorige jaarvergadering is gesteld inzake 
het powerwalken. De organisatie staat hier wel open voor, maar zoeken hiervoor iemand die dit be-
geleid.  
Gertie de Swart informeert hoeveel externe leden het weekendwandelen heeft opgeleverd. Antoi-
nette antwoordt dat we hierdoor ongeveer 15 nieuwe aanmeldingen hebben ontvangen.  
 Toekomst Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar. Inmiddels heeft Frank van Rengs de taak als eindredacteur 
van Ad Burgmans overgenomen. Ad heeft dit jaren met veel plezier en toewijding gedaan. Hij blijft 
wel voor  bepaalde tijd actief als lid van de redactie nieuwsnieuwsbrief. Wil Engels is ad interim toe-
getreden als  redactielid. Gezien zijn andere activiteiten voor de vereniging doet Wil wederom de op-
roep dat iemand anders deze taak van hem overneemt. Al is het maar voor een bepaalde tijd! Heb je 
interesse meld je dan bij het bestuur.  
 Oudejaarsontbijt zondag 20 december 2020 
Noteer deze datum in jullie agenda! 
 Verenigingsactiviteit 
Helaas is vanwege te weinig deelnemers de verenigingsactiviteit in 2019 niet doorgegaan. Vanuit het 
bestuur wordt een oproep gedaan aan de leden om met een voorstel te komen voor een verenigings-
activiteit in 2020. 
 Reanimatietraining en gebruik AED 
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Het is een prettige gedachte dat als er iets gebeurt men elkaar kan helpen. Het bestuur organiseert 
jaarlijks de reanimatietraining. Zij adviseren elk lid of je nu hardloper of wandelaar bent deze training 
te volgen. De volgende trainingen worden waarschijnlijk in december 2020/januari 2021 gehouden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Trainers en trainingen 
Toelichting door Carla Arts. 
 Op dit moment hebben we als trainers: Carla Arts, Marloes Beerkens, Martijn Faassen, Rens Si-
mons en als assistent-trainer Fred Janssen. Gabriëlle Janssen is in opleiding voor hardlooptrainer en 
hoopt deze in juni 2020 succesvol af te ronden. 
 De opkomst van de trainingen is over het algemeen goed.  
De trainingen worden op zondag in wisselende trainersbezetting gegeven aan ongeveer 16 deelne-
mers.  
De dinsdagavondtrainingen worden door Martijn en Rens verzorgd. De opkomst is goed. Het is een 
vaste groep.  
 
De woensdagavondtrainingen worden gegeven door Carla, Marloes en Martijn. De opkomst is wisse-
lend. De vrijdagavond wordt gegeven door Marloes aan een vaste groep met een wisselende op-
komst.  
 Ans Verbeek informeert of Ellen Gijsen nog trainster is. Carla antwoordt dat Ellen momenteel 
geen trainingen geeft vanwege privé omstandigheden. Ad Burgmans vraagt of Ellen wel de ambitie 
heeft om terug te komen. De voorzitter bevestigt dat Ellen dit heeft aangegeven. Momenteel is niet 
duidelijk binnen welke termijn. Met Ellen is afgesproken dat zij zich te zijner tijd meldt bij het bestuur 
en de trainers. 
 Guido Albers vraagt of er nog behoefte is aan assistent-trainers. Martijn bevestigt dit. Guido heeft  
interesse om deze taak weer op te pakken.  
 
8.  Verkiezing smartrunner 
Carla Arts geeft een toelichting op de nieuwe Smartrunner 2020. 
Smartrunners zijn jullie natuurlijk allemaal omdat jullie nu eenmaal lid zijn van onze mooie vereni-
ging. Je kiest hier niet zomaar voor om lid te worden, je kiest ervoor omdat je denkt dat het je kan 
helpen meer blessurevrij te gaan lopen of simpelweg fitter te worden. Maar ook om gewoon de ge-
zelligheid op te zoeken in combinatie met een sportieve ont/inspanning. Het feit dat jullie allemaal in 
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meer of mindere mate 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 trainers of bestuur of het enthousiasme waar een smartrunner net die extra cre-
dits voor krijgt. Ook bij de trainers zorgt dit voor de nodige spanning, zij moeten het gehele jaar wik-
ken en wegen wie er in aanmerking komt voor deze mooie trofee en het daar gezamenlijk over eens 
worden.  
 
De smartrunner van dit jaar: 
 Is al heel lang fanatiek hardloper en al jaren lid van de Lopersgroep 
 Heeft een directe relatie met het bestuur 
 Is een zeer veelzijdig hardloper 
 Heeft vele malen de 10K en 21K van de Venloop gelopen en inmiddels 1 marathon 
 Houdt daarnaast van trails en crosslopen 
 
Smartrunner 2020 is: Guido Albers  
 
9. Rondvraag 
Jac Verbeek: 
Wil graag weten hoe het gat in de begroting wordt gedicht. De optie om hiervoor eigen vermogen 
aan te wenden is duidelijk, maar volgend jaar hebben we mogelijk weer een tekort. De voorzitter 
geeft aan dat er dit jaar vanuit de  CROV geen kosten worden gemaakt. De kosten van voor de bouw 
van de nieuwe website zijn éénmalig. De onderhoudskosten van de website bedragen ongeveer € 
100,00 à € 150,00 per jaar. Mocht in de toekomst de begroting negatief uitvallen dan zal naar oplos-
singen gezocht worden,  mogelijk door sponsoring of het verhogen van de contributie. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.10 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. Indien iemand nog nieuwe verenigingsbuff nodig heeft kan deze worden 
opgehaald bij de secretaris. 
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Smartrunner 2020 
 
Smartrunners zijn jullie natuurlijk allemaal omdat jullie nu eenmaal lid zijn van onze mooie vereni-
ging. Je kiest hier niet zomaar voor om lid te worden, je kiest ervoor omdat je denkt dat het je kan 
helpen meer blessurevrij te gaan lopen of simpelweg fitter te worden. Maar ook om gewoon de ge-
zelligheid op te zoeken in combinatie met een sportieve ont/inspanning. Het feit dat jullie allemaal in 
meer of mindere mate 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 trainers of bestuur of het enthousiasme waar een smartrunner net die extra cre-
dits voor krijgt. Ook bij de trainers zorgt dit voor de nodige spanning, zij moeten het gehele jaar wik-
ken en wegen wie er in aanmerking komt voor deze mooie trofee en het daar gezamenlijk over eens 
worden. De smartrunner van dit jaar: 

 Is al heel lang fanatiek hardloper al jaren lid van de Lopersgroep 
 Heeft een directe relatie met het bestuur 
 Is een zeer veelzijdig hardloper 
 Heeft vele malen de 10K en 21K van de Venloop gelopen en inmiddels 1 marathon 
 Houdt daarnaast van trails en crosslopen 

Smartrunner 2020 is: Guido Albers 
 

Dit jaar gaat de Smartrunner naar een loper die volgens uitslagen.nl al 93 (!) wedstrijden heeft gelo-
pen. In 2007 liep hij zijn eerste wedstrijd: de 10 km bij de Venloop.  
In 2019 heeft hij zijn eerste marathon gelopen met een gemiddelde snelheid van 11,19 km/u. Dit 
smaakte naar meer en hij zit nu in de voorbereiding op (onder andere) zijn volgende marathon. Deze 
topvorm heeft Guido nu al een paar jaar, maar zijn loopcarrière heeft ook downs gekend. In april 
2012 kreeg Guido een ongeluk en mocht hij een aantal maanden niet hardlopen. Ongemerkt kwam 
hij kilo’s aan en toen hij weer wilde beginnen met hardlopen, ging het niet meer zo lekker als daar-
voor. 

Van 2012 tot 2017 kwam er langzaam maar zeker steeds meer gewicht 
bij. Na een confrontatie met de weegschaal besloot hij dat het anders 
moest. Hij viel af door minder te eten en weer meer te gaan bewegen: 
eerst wandelen, daarna ook weer rennen. Het afvallen ging hard, en het 
rennen ging ook steeds harder met 
als resultaat zelfs een podiumplaats 
bij de OCÉ-loop! 
Guido, hoewel de trainers toen je zo 
fanatiek ging lopen eerst sceptisch 
waren of dit niveau vol te houden 
zou zijn voor je, blijkt dat je heel ver-
antwoord traint, direct hulp zoekt 

bij eventuele pijntjes en je goed op jezelf let. En je houdt dit nu al 
drie jaar vol. Voor de trainers ben jij een voorbeeldige smartrun-
ner. Je hebt het verdiend! 
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Dankwoord van Guido 
 
Ik moet zeggen dat ik dit helemaal niet had verwacht dat het om mij ging toen de tekst van de Smart-
runner werd voorgelezen. Ik was totaal verrast dat mijn naam werd genoemd, op dat moment viel pas 
het kwartje. 
Het verhaal dat Carla over mij vertelde klopt. Ik heb een tijdje alleen getraind, vanwege blessures en 
het feit dat ik amper plezier in de loopsport had. Eind 2017 ging het beter en besloot ik om weer mee 
te trainen met de Lopersgroep. Ik begrijp ook dat ze me erg fanatiek vonden en ook sceptisch waren. 
Natuurlijk ben ik erg trots om Smartrunner te worden en te zijn. 
 
Smartrunner heeft niets te maken met je snelheid, welke afstand je aflegt, hoeveel wedstrijden je 
hardloopt, ook niets met PR’s of podiumplaatsen. 
Natuurlijk heb ik veel ups en downs gehad, maar ik weet nu dat als je met veel plezier de hardloopsport 
uitoefent je veel makkelijker loopt, je veel meer kunt dan je zelf denkt en dan kan ook iedereen Smar-
trunner worden.  
Zeker ook een bedankje aan de trainers van de Lopergroep ALV met hun adviezen en tips waardoor ik 
ook nog altijd dingen kan verbeteren. 
 
Ik heb nog wel een mooie uitspraak voor iedere hardloper : JE GAAT SNELLER ALS JE LACHT en ik denk 
dat dit echt waar is. 
Hopelijk blijft iedereen gezond en zien we mekaar weer binnenkort op de traingen. 
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Van de bestuurstafel 
door Anita Albers, secretaris bestuur 
 
 
 
 
 

 
Op  9 maart jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden bij het “Wapen van 
Velden”. Tijdens deze bijeenkomst zijn vele zaken en onderwerpen de revue gepasseerd.  

 Nieuw bestuurslid René Clabbers  
Het bestuur is zeer verheugd met het feit dat René voor de komende 3 jaar zitting neemt in 
het bestuur van de Lopersgroep ALV. Hij zal als bestuurslid de taak van penningmeester op 
zich nemen. Wij heten René van harte welkom en wensen hem veel succes in deze mooie- en 
uitdagende functie binnen onze prachtige vereniging. Het mailadres van René is penning-
meester@lopersgroep-alv.nl. 
Langs deze weg danken wij ook Karin Cortjaens voor de afgelopen 3 jaar, waarin zij zich als 
bestuurslid/penningmeester met hart en ziel heeft ingezet.  

 Ontwikkeling algemene website 
Het bestuur in gesprek is geweest met een beoogde partij inzake het vernieuwen, upgraden 
en laten bouwen van een nieuwe website. Helaas hebben wij op enig moment een bericht 
ontvangen van onze gesprekspartner dat het ontwikkelen en hosten van de website niet 
meer tot hun core business hoort. Jammer, maar het is helaas niet anders. Het bestuur doet 
daarom een oproep aan de leden of zijzelf of iemand weten die onze nieuwe website wil hos-
ten en bouwen. Het wensen- en eisenpakket van onze nieuwe website is reeds meegezonden 
met het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 1 april 2020. Onze voorkeur gaat uit 
naar iemand die beide aspecten (hosting + bouwen website) kan invullen. Heb je zelf inte-
resse, kun je iemand aanbevelen of heb je nog vragen, neem dan s.v.p. contact op met ie-
mand van de bestuursleden (voorzitter@lopersgroep-alv.nl) of de webmaster (webmas-
ter@lopersgroep-alv.nl). Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de verdere ontwikke-
lingen en voortgang. 

 Reanimatietraining d.d. 21 en 23 januari 2020  
De Lopersgroep ALV heeft haar leden weer de mogelijkheid geboden om een (herhalings-) 
reanimatietraining te volgen. Velen hebben hiervan gelukkig gebruik gemaakt. Natuurlijk ho-
pen 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. In de-
cember 2020/januari 2021 zullen er weer reanimatietrainingen worden verzorgd. De leden 
worden hierover tijdig geïnformeerd.  

 Verenigingsactiviteit 
Het bestuur doet een oproep aan de leden om met een voorstel te komen voor de vereni-
gingsactiviteit in 2020.   

 Oudejaarsontbijt 20 december 2020 
Noteer deze datum in jullie agenda! 

 Sport Medisch Onderzoek 
Bestuur en trainers adviseren de leden van de Lopersgroep elke 2 of 3 jaar een sportmedi-
sche keuring te laten doen. Wij hebben in het kader van ‘Clubzorg’ een overeenkomst met 
Sportgeneeskunde VieCuri. Vermeld bij aanmelding dat je lid bent van de Lopersgroep. De 
reden is dat de Lopersgroep ALV per lid verricht Sport Medisch Onderzoek een kleine subsi-
die ontvangt. 
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Beste leden, lieve hardloop- en wandelvrienden, 
 
Graag willen wij als bestuur van de Lopersgroep ALV,  naast de formele mededelingen een persoon-
lijk woord tot jullie richten. 
We leven momenteel in een “vreemde” wereld als gevolg van de Covid-19/Corona pandemie. Zaken 
die we voorheen als “normaal’ beschouwden zijn nu ineens bijzonder, uitzonderlijk, bizar, uitdagend, 
onwennig, maar soms ook mooier en waardevoller. Denk hierbij aan intenser- en meer inhoudelijk 
contact met familie, vrienden en kennissen. Meer waardering, verdraagzaamheid en tijd voor elkaar. 
Op de ene of andere manier raakt deze gezondheidscrisis ons allen, direct- of indirect, financieel, op 
gezondheidsvlak, privé- of op het werk en zeker ook met het beoefenen van onze favoriete hardloop- 
en wandelsport. Helaas hebben we niet te maken met een griepje dat “wel weer overwaait”. Met de 
gevolgen van het Corona-virus zullen we nog lange tijd moeten dealen. Maar wij gaan als prachtige 
vereniging, met mooie en waardevolle onderlinge sociale contacten en vriendschappen, elkaar door 
deze moeilijke tijd heen helpen. SAMEN STERK! 
Wij vinden het heel vervelend dat onze leden elkaar vaak al weken lang niet gezien hebben, om sa-
men te kunnen trainen en wandelen op de vaste momenten. Maar uiteraard conformeren wij ons 
aan de genomen overheidsmaatregelen. Natuurlijk hopen wij als bestuur op een mogelijke (lichte) 
versoepeling van de maatregelen binnenkort, zodat er eventueel in aangepaste vorm weer getraind 
en gewandeld kan en mag worden. Echter de gezondheid van onze leden en hun naasten gaat voor 
alles!! 
Het bestuur van de Lopersgroep ALV staat zeker ook in deze moeilijke tijd voor jullie klaar. Loop je 
tegen bepaalde dingen aan, wil je ergens mee geholpen worden of heb je gewoon behoefte aan een 
persoonlijk gesprek? Neem dan s.v.p. contact op met een van de bestuursleden. 
Tot slot wensen wij alle leden het beste toe de komende tijd. Blijf gezond, let op elkaar en zorg voor 
mekaar!! 
 
Bestuur Lopergroep ALV 
Anita, René en Wil 
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meeLoPEN met Anja Heijligers 
door Anja Heijligers 
 
Guido, allereerst bedankt voor het ontvangen van de meeloPEN. 
Ik heb lang zitten denken wat ik eens zou gaan schrijven en opeens ontstond het idee een puzzel te 
gaan maken. Tijdens trainingen en wandelbijeenkomsten is iedereen lichamelijk altijd zeer actief en 
hard aan het werk, daar hoort dan ook een bepaalde vorm van ontspanning tegenover te staan. 
Vandaar dan ook deze puzzel. 
 
De oplossing van deze puzzel is diegene aan wie ik de meeloPEN doorgeef. 
Deze persoon moet zich vóór 1 juni 2020 melden bij Anja anjajohn@home.nl  
 
Succes en hopelijk veel puzzelplezier!!  
 
Om de puzzel goed te kunnen maken is het handig om de volgende 2 bladzijden eerst uit te printen 
en op papier in te vullen.  
 

 
Anja 554 tijdens Contour Run op Velden 2014 
 
  



13 
 

Anja’s puzzelpret 

                                     

                  i   2 
c 

3 
a r l a               

4 
n       

                  j     l               5 
s c h a p e n 

                  f     t               c     t       

                  t     a               h     u       

            6 
e l f i a   r               a     u       

                  e     c   7 
r           n     r       

              8 
v e n k o e l e n   

9 
b     d             

        10 
a b b a             i     r     e             

    11 
c         l       

12 
k     n     o     l             

13 
t o o s       c   

14 
m o l e n d i j k c r o s s   

15 
t     

    s         k       o     e     k             w     

    m   16 
b     x       s     r   

17 
h e r d e r b i e r   

    o   l             t     s     d             e     

    18 
s m a r t r u n n e r   m     i                   

        r             r   19 
e e n e n v i j f t i g     

        i             h     e     s                   

      20 
m a a s s e n h o f   r     d                   

        c             a         21 
m a a s b r e e       

    22 
g e u l p o 

23 
p     

24 
f r a n k   a                   

        m       25 
o o g             g                   

                e                                     

                p                                     

        26 
l e m m e n                                   

        u       n                                     

        l                                             

         t                                             
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De letter “ij” dient als twee letters ingevuld te worden (dus i + j in twee vakjes) 
 
Horizontaal 

2. Trainer van lopers groep Arcen Lomm en Velden 
5. Welke dieren heeft Jeanette Hendrikx van heel Holland bakt heel veel 
6. Bekend evenement dat in de Kasteeltuinen Arcen gehouden wordt 
8. Natuurgebied dat in Venlose carnavalsliedjes benoemd wordt 
10. Bekende coverband die live op feestavond ALV geweest is 
13. Medeoprichtster van Weekendwandelen 
14. Naam hardloopwedstrijd die lopers groep ALV jaren georganiseerd heeft 
17. Naam bier van Veldense brouwerij 
18. Hoe heet het beeldje dat jaarlijks uitgereikt wordt aan een lid van de lopers groep. 
19. Leeftijd van mij 
20. Naam van atletiekbaan waar hardlopers lopersgroep maandelijks trainen 
21. Geboorteplaats van mij 
22. Naam festival dat in Lomm plaats vindt 
24. Naam eindredacteur Nieuwsbrief lopers groep 
25. Deel van gezicht 
26. Fietsenwinkel in Arcen 
 

Verticaal 
1. Hoeveel jaar ben ik lid van lopers groep ALV 
3. Naam restaurant in Arcen 
4. Is erg mooi in de omgeving van Arcen Lomm en Velden 
5. Buurtschap in Velden waarin mijn man “John” geboren is 
7. Meer dat in Nationaal Park de Maasduinen ligt 
8. Bekende voetbalfamilie uit Arcen 
9. Dag na Gekke Maondaag Velden 
11. Naam bloemenwinkel in Velden 
12. Naam woonzorghuis dat in Arcen geopend wordt 
15. Aantal kinderen dat ik heb 
16. Naar welke middelbare school ging onze voorzitter 
23. Is erg vervelend als je dit moet tijdens training of wedstrijd 
26. Water in Velden 
 

 
Oplossing: 
 

6 26 5  2 26 10 9 16 19 7 18 
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Ontwikkeling nieuwe website 
door Jack Küppers 
 
Beste leden, 
  
zoals de meeste van jullie inmiddels wel gehoord zullen hebben, willen we voor de Lopersgroep Ar-
cen-Lomm-Velden een nieuwe website gaan ontwikkelen. 
De huidige website is er al een tijdje en is op dit moment erg lastig te onderhouden. Dit heeft ver-
schillende redenen en betekent dat de huidige website nog wel in de lucht is, maar onder water he-
laas steeds meer onoplosbare problemen oplevert. Op termijn zal de ALV website waarschijnlijk niet 
meer te onderhouden zijn. 
 
Omdat deze informatiebron geregeld door leden wordt geraadpleegd, heeft het bestuur besloten om 
een nieuwe ALV website te gaan ontwikkelen. Ook leden vinden dit schijnbaar een goed plan, want 
er is een mooi bedrag bij elkaar gestemd tijdens de Rabobank clubactie. 
 
Om dadelijk over een goede, bruikbare en onderhoudbare website te kunnen beschikken, is besloten 
om de ontwikkeling van de website uit te besteden. We willen op deze manier een ALV website neer-
zetten die representatief, informatief en optimaal bruikbaar is voor alle leden van de lopers groep. 
 
We willen nadrukkelijk ook onze leden de kans geven om een mogelijk rol hierin te spelen. Daarom 
volgt hieronder een beschrijving van een eerste eisenpakket waaraan de nieuwe ALV website zou 
moeten voldoen. We maken hierbij onderscheid tussen 2 aspecten : hosting en website 
 
Hosting : 
De volgende kenmerken / eisen zijn daarbij belangrijk : 

 Hosting van de nieuwe website, incl. (automatische) back-ups 
 Beheer van DNS domein “www.lopersgroep-alv.nl” 
 Support bij verhuizing van domein vanuit huidige provider, incl. de website “crov.lopers-

groep-alv.nl” 
 Mogelijkheid om sub domeinen aan te kunnen maken 
 Mogelijkheid om mailboxen aan te kunnen maken 
 Mogelijkheid om Email forwarders aan te kunnen maken 
 Zelfstandig back-ups kunnen restoren 
 Toegang tot hostingpakket via bv een klantenpagina 
 Faciliteren van SSL certificaat voor de website 

 
Concreet : wie kan onze website gaan hosten met bovenstaande eisen ! 
 
Website : 
De bouwer van onze nieuwe website moeten de volgende zaken gaan doen : 

 Ontwerpen/design van een nieuwe website volgens moderne standaarden 
 Bouwen van een basis framework (incl. templates) en benodigde plug-ins 
 Incidenteel support bij toekomstige (grote) uitbreidingen van de website (d.m.v. plug-ins) 
 CMS : WordPress 
 wenselijk : benodigd onderhoud van CMS en plug-ins 
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Wat willen wij zelf met de nieuwe website kunnen doen : 
 Content (tekst en plaatjes) aanpassen 
 Framework (minimaal) uitbouwen. Bv een tabje erbij of een nieuwe pagina aanmaken 

 
Wij willen starten met een compleet “ingerichte” website. Dus de structuur van de website moet 
worden gebouwd en de pagina’s erin worden gehangen. Content voor de pagina’s zullen wij dan aan-
leveren. Daarna moet het mogelijk blijven dat wij zelfstandig (minimaal) pagina’s kunnen toevoegen 
en/of (altijd) content kunnen aanpassen. 
 
Op dit moment hebben wij de inhoud van de nieuwe website nog niet concrete bepaald. Wel zijn er 
al een aantal wensen geuit : 

 Onze vereniging bestaat uit hardlopers en wandelaars. Beiden groepen  willen we prominent 
naar voor laten komen op de homepagina. 

 Op de homepagina moet een stukje beschikbaar komen, waar we kort het laatste nieuws 
kunnen weergeven 

 Het trainingsjaarplan (hardlopen) wordt vaak geraadpleegd, de broninformatie komt uit een 
Excel-bestand. We willen de weergave hiervan visueel aantrekkelijker maken. 
 

Daarnaast hebben we de volgende uitgangspunten : 
 De gehele website moet visueel aantrekkelijk worden : fris, clean, sportief en modern 
 Op de hoofdpagina moeten de meeste belangrijke ALV-zaken komen te staan of snel/duide-

lijk bereikbaar kunnen zijn. 
 Het design moet matchen met de ALV kleuren zoals de clubkleding is uitgevoerd. (leveren wij 

aan) 
 Over het algemeen zal de content van de website niet zo vaak wijzigen. 

 
Tot slot als voorbeeld een aantal websites die m.b.t. de structuur goed in de buurt komen van wat 
wij in gedachten hebben : 
 
https://www.dolichos.nl/ 
http://www.orionvenlo.nl/ 
 
Concreet : wie kan onze website gaan bouwen volgens bovenstaande eisen ! 
 
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die beide aspecten (hosting + bouwen website) kan invullen. 
 
Heb je zelf interesse, kun je iemand aanbevelen of heb je nog vragen, neem dan s.v.p. contact op met 
iemand van de bestuursleden (voorzitter@lopersgroep-alv.nl) of de webmaster (webmaster@lopers-
groep-alv.nl). 
 
Alvast bedankt voor jullie meedenken. 
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Weet je nog van vroeger…..? 
door Ad Burgmans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaals-Venlo 1989 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coopertest 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venloop 2006 
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Staffellauf Weeze 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molendijkcross revival 
2012  
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Personalia 
 

Aangemeld als lid:  
Ed Kuypers (56) uit Steyl 
Monique Gerrits-Hooijer (50) uit Velden 

Afgemeld als lid: 
Marie José Vermeulen uit Velden 
Lorette Kooiman uit Velden  
Rie-Jeanne van den Hombergh uit Lomm 
Claudia Bors 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. 

De trainingen zijn op 

- Dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 
- Woensdagavond van 19.30 tot 20.45 
- Vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 
- Zondagmorgen van 9:30 tot 11:00 

 
NOTA BENE 

Elke eerste woensdag van de maand is er baantraining op de Maassenhof in de Boekend. 

Op de vrijdagavond na de baantraining is er heuveltraining in Venlo.  

Op zondag na de baantraining is er een duurlooptraining op locatie iedere keer op een andere plek  
(zie hiervoor het jaarplan). 

Op de andere zondagen is er een duurlooptraining startend om 9:30 uur vanuit de BMV in Velden. 

De dinsdag- en woensdagtrainingen gaan in de vakanties gewoon door. 

Het jaarplan 2020 staat op de website. 

De trainingen zijn vanwege de coronacrisis tijdelijk stopgezet. 
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Wandelen met de Lopersgroep   
 
Behalve hardlopers komen ook wandelaars aan hun trekken bij Lopersgroep Arcen Lomm Velden.  
 
Iedere 2e vrijdag van de maand is er een georganiseerde wandeling van ongeveer 8 km van 9:30-11:30 
uur. De locatie is wisselend. De wandeling is in de omgeving van Velden binnen een straal van ongeveer 
25 km. De wandeling wordt maandelijks aangekondigd in een Nieuwsflits.  
 
Om de twee weken is er een wandeling op de zondagmorgen van ongeveer 8 km van 9:30-11:00 uur. 
De locatie is wisselend. De wandeling is in de omgeving van Velden binnen een straal van ongeveer 5 
km. Het programma van de wandelingen staat vermeld in de Nieuwsbrief en op de website  
http://www.Lopersgroep-alv.nl/weekendwandelen 
 

 
 
Vanwege de coronacrisis zij alle wandelingen tijdelijk stopgezet. Zodra alles 
weer veilig is zal het bestuur hierover een bericht rondsturen. 
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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, 0478-522774 
 
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 
€ 219 (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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Zet de vetverbranding aan 
uit Nieuwsbrief ProRun 31 maart 2020: door Marc Gerlings 
 

 
 

Slimme tips om je vetverbranding aan te zetten 

Hardlopen kun je uitstekend gebruiken om wat gewicht te verliezen (of om op gewicht te blijven). Aan 
de andere kant moet je wel gezond blijven eten om energie te hebben voor die kilometers. Een slimme 
combinatie van eten, drinken en trainen kan je wens om wat kilo’s kwijt te raken ondersteunen. Dat 
werkt meestal beter dan de focus op alleen één van die onderdelen. 

Veel mensen met de wens om af te vallen leggen sterk de nadruk op minder eten. Dat is lastig want 
alles wat je niet mag, is natuurlijk voortdurend in je gedachten aanwezig. Dat extra koekje of dat bakje 
chips wil je dan toch wel erg graag. Gebruik je hardlopen om gewicht te verliezen dan is dat een prima 
keuze maar spaar jezelf niet teveel eten uit. Je hebt de energie die in voeding en drinken zit hard nodig 
om goed te trainen. Nog belangrijker, voeding heb je nodig om goed na de training te herstellen. 

Verschuif je aandacht van niet eten naar gezond eten. En dat kan ook heel lekker zijn. Het is alleen niet 
meer die zak chips die je als ‘lekker’ geprogrammeerd hebt staan in je gedachten. Eten is niet verkeerd; 
gezond eten is je basis voor een gezonde levensstijl. 

Maanden 

De norm voor bewegen in Nederland is vastgesteld op 30 minuten per dag. Ga je hardlopen dan ge-
bruik je in ieder geval een intensieve sport om je gewicht omlaag te brengen. Hoe intensiever de sport, 
hoe meer calorieën je verbrandt. Op zich een goed punt maar je moet wel de tijd nemen om te wennen 
aan die intensiteit. Haak niet af na de eerste tien minuten training waarna je staat uit te hijgen. Geluk-
kig neemt de conditie snel toe. Reken enkele maanden, toch een maand of drie voordat je een kwartier 
of twintig minuten zonder problemen makkelijk kunt hardlopen. 
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De vetverbranding gaat aan 

Met hardlopen zet je de vetverbranding extra aan. Dat gebeurt al na enkele minuten. Het is bekend 
dat na ongeveer een half uur hardlopen die vetverbranding tot wel 12 uur aan blijft staan. Terwijl jij 
verder gaat met de dag is je lichaam nog bezig om die kilo’s kwijt te raken. Dat kun je in je voordeel 
gebruiken. Neem een licht ontbijt, ga daarna hardlopen. Dan werkt die verbranding de rest van je ac-
tieve dag door. Je kunt zelfs hardlopen op een nuchtere maag: dat werkt nog beter. 

3 extra tips: 

1 interval 

Kun je al een half uur hardlopen? Loop interval in een van je wekelijkse trainingen. Interval is de afwis-
seling van snelle stukken met een  pauze. Bijvoorbeeld je loopt 200 meter met een pittig tempo en 200 
meter langzaam om bij te komen. 

2 Varieer in je training 

Je lichaam raakt snel gewend aan training. Het is een wonder van aanpassingsvermogen. Loop je twee 
of drie keer in de week hetzelfde rondje dan zal hardlopen op den duur weinig meer doen voor je 
gewichtsafname. Varieer je in snelheid en in afstand, dan geef je een nieuwe prikkel af en dat zet die 
vetverbranding weer extra aan het werk. De duur van het hardlopen maakt dat je vet verbrandt maar 
ook de snelheid telt. Hoe langer maar ook hoe sneller je loopt is van invloed op je vetverbranding. 

3 Trainen geeft trek 

Trainen, presteren, maakt natuurlijk dat je lichaam het signaal afgeeft naar meer voeding. Geef daar 
niet teveel aan toe. Je wilt meer calorieën verbruiken dan dat je tot je neemt. Eet en drink gezond en 
let erop dat je niet door het sporten onbewust meer eet dan je kunt verbruiken. 
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Wedstrijduitslagen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rens Simons 1e plaats 5 km MSEN 
Jeanette Vlenterie 2e plaats 5 km V50 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maris Jacobs 2e plaats 5 km M40 
Climmy Lommen 3e plaats 5 km V40 
 

 
 
 

 
 

Kasteelloop, Horst 26 december 2019 
 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Rens Simons 5,000 00:16:33 18,127 
Jan Hermkes 5,000 00:20:50 14,400 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:23:16 12,894 
Marjolein Crommentuijn 5,000 00:33:29 8,960 
René Clabbers 10,000 00:44:57 13,348 
Jan Hermkes 10,000 00:45:27 13,201 
Luc Petzer 10,000 00:49:59 12,004 
Bas Scheffer 10,000 00:50:36 11,858 

Derde Kerstdagloop, Arnhem 27 december 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 21,100 01:41:47 12,438 

Nieuwjaarsloop Orion, de Boekend 5 januari 2020 
 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Maris Jacobs 5,000 00:19:18 15,544 
Climmy Lommen 5,000 00:23:27 12,793 
Irus Rondeel 5,000 00:23:35 12,721 
Will Voesten 5,000 00:25:23 11,819 
Marjolein Crommentuijn 5,000 00:32:50 9,137 
Jan Hermkes 10,000 00:42:45 14,035 
Wendy Janssen 10,000 00:52:45 11,374 
Jos Verheijen 10,000 00:55:47 10,756 

Vlakwatercross, Venray 26 januari 2020 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Wil Engels 8,040 00:33:32 14,386 



25 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Irus Rondeel als begeleider van lid Dreamteam 
 
 

In verband met de coronacrisis zijn er na de Berden Voorjaarsloop geen wed-
strijden meer geweest.. 
 
In verband met de coronacrisis zijn tot nader orde geen wedstrijden gepland. 
Daarom ontbreekt de wedstrijdkalender. 

Midwinter Marathon, Apeldoorn 2 februari 2020 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 25,000 02:01:27 12,351 

Scopias Trail, Belfeld 2 februari 2020 
 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
René van den Borst 10,000 01:00:52 9,858 
Climmy Lommen 10,000 01:01:53 9,696 
Wil Engels 20,000 01:55:29 10,391 
Karel Gerrits 20,000 01:55:30 10,390 
Arnold Driessen 20,000 02:00:44 9,939 
Kaj Gruintjes 20,000 02:25:05 8,271 
Jan Hermkes 30,000 02:55:56 10,231 

Berden Voorjaarsloop, Venlo 8 maart 2020 
 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Bas Scheffer 7,500 00:37:20 12,054 
Anita Albers 7,500 00:41:15 10,909 
Marjolein Crommentuijn 7,500 00:49:41 9,057 
Karel Gerrits 15,000 01:02:37 14,373 
Jan Hermkes 15,000 01:03:24 14,196 
Marcin Motowidlo 15,000 01:04:28 13,961 
Martijn Faassen 15,000 01:07:46 13,281 
Guido Albers 15,000 01:07:53 13,258 
Irus Rondeel 15,000 01:51:59 8,037 


