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Voorwoord redactie     
 
 
Half maart 2020 zijn alle sportactiviteiten tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis. Dat betekende 
voor de Lopersgroep ALV dat de trainingen vervielen en dat ook de georganiseerde wandelingen niet 
meer konden doorgaan. Na half mei  2020  is het weer toegestaan om buiten te sporten op voorwaarde 
dat de 1,5 meter zou worden gehandhaafd en op voorwaarde dat er gesport zou worden in groepen 
van maximaal 10 personen inclusief de trainer. Dat gold ook voor de wandelaars. Per 1 juni 2020 is een 
verdere versoepeling doorgevoerd door de maximale grootte van de groep los te laten.  
De trainingen zijn hervat en de wandelgroepen zijn alweer op pad geweest. 
 
Dit nummer is kleiner dan je gewend bent. Dat heeft natuurlijk te maken met bovenstaande. Alles 
heeft enkele maanden stilgelegen en er zijn geen wedstrijden geweest.  
 
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 en wil graag zijn plaats overgeven aan een ander.  
 

Dus………..meld je aan! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foto op voorpagina 
Op 1 juni 2020 mochten weer buitenactiviteiten plaatsvinden op voorwaarden dat de 1,5 meter gehandhaafd zou 
worden. Op de foto de vrijdagwandelgroep op 12 juni. Totaal 17 personen. De fotograaf (Ad Burgmans) ontbreekt. 
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Coronarichtlijnen Gemeente Venlo 
 
Beste vereniging/sportaanbieder, 
 
Op 24 juni heeft het kabinet wederom versoepeling aangekondigd ten aanzien van het sporten, het 
gebruik van kleedlokalen, douches en toiletten. 
Belangrijk is om de spelregels die het kabinet heeft meegegeven  in de praktijk goed toe te passen, 
zowel voor de gemeente maar natuurlijk ook voor de vereniging en de  sportaanbieder. Uitgangspunt 
is dat veel weer mag maar dat de afstandsregels leidend zijn in alles dat we doen. 
 
Een aantal van de nieuwe spelregels, die vanaf 1 juli gelden, benoemen we hier kort even, deze zijn 
in genoemde protocollen en richtlijnen verder gespecificeerd. 

 De horeca kan weer worden gebruikt. 
 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainin-

gen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 
 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 

1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 
 Kleedlokalen, douches en toiletten mogen weer gebruikt worden. Ook hiervoor geldt de 1,5 

meter afstandsregel in het kleedlokaal, de douche en bij het verlaten van het toilet. 
 Sportscholen mogen weer open; de richtlijnen en maatregelen kan je terugvinden  via jullie 

eigen overkoepelende organisatie of https://www.vrln.nl/nieuws/coronavirus. 
 

Richtlijnen en aanvullende voorwaarden 
Gezondheid en veiligheid staan voorop tijdens de coronacrisis. Daarom heeft de veiligheidsregio 
richtlijnen opgesteld die via deze link, https://www.vrln.nl/nieuws/coronavirus zijn terug te vinden. 
Uiteraard gaan we er van uit dat we met z’n allen hetzelfde doel nastreven en veilig willen sporten.  
 
Protocol verantwoord sporten vanuit NOC*NSF en VSG  
Via bijgevoegde links  https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport  en  https://sportengemeenten.nl/ vin-
den jullie het aangepaste protocol verantwoord sporten met daarin aanvullende richtlijnen vanuit 
het NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten  
Het advies is om deze goed te lezen en actief met de leden te communiceren.  
 
Protocol Koninklijke Horeca Nederland 
Via deze link https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar? vinden jullie het 
protocol van de KHN met daarin aanvullende richtlijnen. 
 
Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen via info@sportloketvenlo.fit of 
077-3596734. Voor de meest actuele informatie verwijzen we jullie naar www.venlo.fit en Venlo.nl.  
 
Met vriendelijke groeten,     
 
Roel de Jong 
Teamleider Buitendienst, Beheer en Sportexploitatie 
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Global Running Day 2020 
door Gabrielle Janssen/ Ad Burgmans (foto’s) 

 
Eerste baantraining na COVID-19    
 
Woensdagavond 3 juni 2020..Jaja, we mochten weer gaan trainen met de groep nadat we in lockdown 
zijn geweest! Dit was weer een erg leuk moment om na 2,5 maand weer onze mede sporters te mogen 
begroeten op de baan. Sommige sporters waren al eerder gaan trainen op de overige avonden, wat 
weer mocht na 13 mei 2020. Natuurlijk moesten we COVID-19 maatregelingen toepassen gedurende 
onze gehele bijeenkomst, maar dat mocht de pret niet drukken. En het was tevens Global Running day. 
Hiervoor hadden we speciaal van Run2Day Venlo, wedstrijdnummers ontvangen, welke we konden 
gebruiken gedurende de training. Global Running Day is een dag om samen te vieren dat rennen ie-
dereen kan motiveren om te gaan bewegen. Zeker in deze COVID-19 tijd. 

 
De opkomst was gezellig, 16 lopers, welke weer aan de slag mochten. We hadden zelfs een fotograaf 
geregeld voor wat leuke kiekjes en natuurlijk een groepsfoto. Deze training was ook  spannend voor 
mij, als trainster in opleiding. Dit zou namelijk weer mijn eerste formele training zijn die ik mocht gaan 
geven, die dan ook meteen mee zou tellen voor mijn portofolio (examen werkstuk). Ik moest me dus 
extra goed voorbereiden, zeker met de speciale maatregelingen omtrent COVID-19.  
Bij aankomst kreeg iedere loper een nummer met wat speldjes om op hun kleding vast te maken. We 
zouden maar eerst een groepsfoto maken (zo min mogelijk bezwete gezichten ). Na de foto gingen 
we snel aan de slag met de warming up, lekker 2 rondjes warm rennen op de baan en verder op het 
grasveld met de overige warming up oefeningen. Natuurlijk nog niet te zware oefeningen na een peri-
ode met wat meer rust voor de meeste lopers. Na de warming up moest ik snel de pionnen goed neer-
zetten voor kern 1, de loopscholing. Gelukkig was ook mijn mentor voor de opleiding aanwezig, Martijn 
om me begeleiding te geven gedurende dit technische gedeelte van de training. Hier merk je snel dat 
je als beginnend trainster, veel kan leren van een meer ervaren trainer. Dit heeft veel te maken met 
ervaring, goed inzicht en verbanden leggen tussen alle bewegingen en de bouw van het menselijk li-
chaam.  
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Na kern 1, zijn we overgegaan naar kern 2: rennen op de baan! Deze training bestond uit 6 tot 8 keer 
de volledige 400M rennen, waarbij de eerste 100M meteen op T3 van start mochten gaan, dan 100M 
tot rust komen en dan weer 200M op T3, met weer een rust pause van 100M. En dan weer opnieuw 
en opnieuw, enz. T3 betekend hier: tempo 3, zijnde dat je niet meer instaat zou moeten zijn om mak-
kelijk volledige zinnen te maken, vaak alleen ja of nee. Dat is een manier om voor ieder persoon indi-
vidueel aan te geven hoe snel de run moet zijn, waarbij iedere loper juist op zijn of haar eigen snelheid 
kan lopen en daardoor het meeste uit de training kan halen. Tevens proberen we ook in omvang te 
differentiëren en niet alleen in snelheid. Dat houdt in dat er lopers zijn die niet 8 keer de 400M gaan 
lopen maar bijvoorbeeld 6 of 7 keer. Doel is meestal om op deze manier iedere soort loper van ieder 
niveau te kunnen laten meedoen. Samen te kunnen werken om de omvang te verlengen en tevens aan 
de snelheid te werken gedurende dit soort interval trainingen en ongeveer iedere loper tegelijk klaar 
te zijn met de kern 2 training.  
Natuurlijk hadden we de fotograaf nog niet laten gaan, waardoor het ook mogelijk was om een aantal 
erg leuke foto’s te krijgen van de lopers gedurende de loopscholing en kern 2. Deze foto’s zijn gedeeld 
met de groep en een paar foto’s zijn stiekem bij dit artikel gestopt. 
Na kern 2 hebben we altijd de cooling down, onze spieren en ademhaling weer tot rust laten komen 
na onze intensieve inspanning. En dan zijn we klaar voor de avond. Ik kijk met plezier terug aan deze 
eerste aparte baantraining gedurende de COVID-19 tijdsperk op Global Running Day. En gelukkig kreeg 
ik ook nog een redelijk goede beoordeling voor mijn training. Op na de volgende training maar weer! 
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Solo 5 km Lopersgroep ALV 
door Rens Simons en Huib Noten (foto’s) 
 
Ik ben zelf een fanatieke loper.  Ik train weken/maanden naar een wedstrijd toe. Toen ik in maart 
hoorde dat er geen wedstrijden meer zouden zijn was dat voor mij natuurlijk een flinke domper. Ik 
bleef natuurlijk wel gewoon doortrainen maar ik miste wat, de wedstrijd prikkel.  
Via sociale media kwam ik er achter dat twee concurrenten van mij (Tom de Gelder en Jelmer van der 
Linden) een digitale wedstrijd organiseerden, de coronasolo5k. Iedereen moest op dezelfde dag een 
5km lopen en daar werd een klassement van gemaakt. Dat was voor mij de prikkel die ik nodig had. 
Uiteindelijk deden er bijna 1800 lopers aan mee. Een aantal weken later hadden ze ook nog een 10km 
met het zelfde idee. 
Toen ik eind mei weer training kwam geven was ik blij om te zien dat de meesten nog fit waren. En na 
2 maanden zonder wedstrijden was er behoefte om er een te lopen. Helaas zullen die in Nederland 
niet plaatsvinden voor 1 September vanwege de corona maatregelen. Ik heb mijn ideeën op papier 
gezet en gedeeld met de andere trainers. Na een goede response heb ik het in de groep gegooid en 
werd de inschrijving voor de loop geopend. 
De voorbereiding ging mij goed af. Ik had een leuke en snelle route uitgestippeld waarbij we nauwelijks 
last zouden hebben van ander verkeer. Om het zo echt mogelijk te houden heb ik startnummers gere-
geld bij de run2day. En natuurlijk een verrassing ; ) voor alle finishers. 
Op de dag zelf zijn we vanaf de BMV met 15 man vertrokken naar de start. Daar hebben we kort wat 
oefeningen gedaan en zijn we gestart met de loop. De lopers zijn 30 seconden na elkaar vertrokken 
om zo het veld wat te spreiden. Zo heeft iedereen (behalve de eerste) iemand waar hij/zijn naar toe 
kan lopen, wat ook wel fijn is. Ondanks dat het warm was zijn er pr's gesneuveld, wat een bonus is. 
Nadat iedereen gefinished was heeft iedereen wat lekkers gekregen en zijn we terug gelopen naar de 
BMV. Nog even nagepraat en toen we naar huis. Al met al een geslaagde dag met veel blije gezichten. 
 

  Solo 5 km ALV, Velden 21 juni 2020 
 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Arnold Driessen 5,000 00:19:48 15,152 
Karel Gerrits 5,000 00:19:52 15,101 
Wil Engels 5,000 00:20:05 14,938 
Jan Hermkes 5,000 00:20:12 14,851 
René Clabbers 5,000 00:20:40 14,516 
René van den Borst 5,000 00:20:58 14,308 
Martijn Faassen 5,000 00:21:43 13,814 
Guido Albers 5,000 00:22:45 13,187 
Bas Scheffer 5,000 00:24:58 12,016 
Guido Janssen 5,000 00:25:04 11,968 
Jack Küppers 5,000 00:25:25 11,803 
Gabrielle Janssen 5,000 00:26:55 11,146 
Anita Albers 5,000 00:27:29 10,916 
Louis ter Beek 5,000 00:31:35 9,499 
Anita Thiessen 5,000 00:34:30 8,696 
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Start en finish Schandeloseweg 

 
Warming-up Zijlandweg 
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Wil Engels en Guido Albers gestart 

Guido Janssen gestart 
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René Clabbers ’t Schellehoès 
 

 
Bas Scheffer, Gabrielle Janssen en Arnold Driessen Schandelo 
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  Gabrielle Janssen Hasselderheide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Anita Albers en Anita Thiessen Hasselderheide     Louis ter Beek finish  
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De 5K race op Vaderdag 21 juni 2020  

door René van den Borst 
 
VADERDAG! 7:30 uur, de wekker gaat…waarom? Waar is mijn ontbijt op bed? Huh? Moet ik zelf ontbijt 
maken op deze speciale dag? Dan word ik verder wakker en spring uit mijn bed, want vandaag mogen 
we onszelf weer eens gaan bewijzen: een kleine 5K race in Velden met de club. Dus dan toch maar zélf 
een ontbijtje maken en oké, ook voor mijn vriendin, want ook zij gaat meedoen aan de race. Beide 
willen een nieuwe PR neerzetten, derhalve is een goed ontbijt op tijd voor de race, wel erg belangrijk! 
 
Kleren waren al klaargelegd de avond ervoor door mijn vriendin, dat scheelt weer zoeken. Het zou 
weer warm worden, derhalve om een wit ren shirt gevraagd. En dan hup op tijd naar Velden rijden 
vanuit Reuver, want ja daar wonen wij. 
 
Bijeenkomst is bij BMV, vanuit daar waren we verzameld. Eerst werd de laatste (last but not least) 
trainer 'Martijn' in het zonnetje gezet met een fonkelnieuw, knalgeel trainingsjack. Daarna snel alle 
trainers op de foto met hun nieuwe coole jack! en we kunnen beginnen. 
 
Rens, de organisator van de race was op de fiets om ons zo te begeleiden gedurende de rustige war-
ming up naar het punt van de start. Daar aangekomen kregen we nog een korte loopscholing om zo 
goed mogelijk voorbereid aan de start van de race te verschijnen. We hadden van te voren een start-
schema ontvangen. Vol spanning ging de eerste van start, ik was nummer 10. Tussen iedere loper was 
er 30 seconden tijd, dus dan nog maar een klein sprintje trekken om mijn spieren klaar te maken. Lek-
ker trance muziekje op (...dat is zeker 1 minuut tijdwinst...haha) én GO! 
 
Het eerste stuk gaat een beetje beschut onder de bomen en kijk daar zie ik zomaar mijn vriendin ren-
nen, die 30 seconden eerder vertrokken is dan mij. Na een snelle korte aanmoediging weer snel verder. 
Wow, wat gaat dat snel de eerste kilometer! (3.52 min), dat was niet echt mijn bedoeling. Dan maar 
wat rustiger aan rennen. Ik wil een PR rennen van de 5K onder de 21 minuten, maar om nu meteen de 
eerste kilometer onder de 4 minuten te rennen is misschien niet goed voor de laatste kilometers. De 
weg gaat wat verder naar links en dan weer verder naar links. Grootste gedeelte komt me gelukkig 
bekend voor omdat we al een verkenningstocht gedaan hadden met Marloes Beerkens in de training 
twee weken eerder. Dat scheelt. Maar ehhh, wacht effe, moet ik hier niet links bij de speeltuin? Oh 
nee, hier dus net iets anders en gewoon rechtdoor! Focus en op tempo blijven. Pfff, het wordt nu wel 
wat warmer als de zon toch af en toe doorbreekt. Laatste stuk is dan geheel zonder beschutting en 
dan ook meteen het zwaarste stuk van de race. Effe nog gas geven en door rennen tot net voorbij het 
bankje waar al een paar toeschouwers staan om me binnen te halen! 
Klaar, gedaan! En wat is mijn tijd? Oh néé…net geen 5K op mijn hor-
loge (4,98K), dat is dan weer effe jammer. Had ik toch die buiten-
bocht moeten nemen. Wel nét onder de 21 minuten, maar met die 
20 mtr extra, was ik toch op zo'n 21.04 uitgekomen,(...grrrr, net niet 
gehaald), maar toch nog steeds een zeer voldaan gevoel. Weer lek-
ker om te racen en een meeting hebben om te weten waar ik sta. 
 
Ik ga snel teruglopen op het parcours om te kijken waar mijn vriendin 
is. Oh ze rent ook al op de laatste kilometer, maar ze zegt dat het ook 
wat lastiger is in de volle zon op het laatste stuk. Samen met haar 
effe rennen en aanmoedigen tot ze over de finish is. En ja hoor, zij 
heeft haar doel zelfs met meer dan 30 seconden verbeterd, wat met-
een een nieuw PR is voor haar.  
Heerlijk zo’n begin van de zondag/Vaderdag.     René en Gabrielle vieren 
          hun overwinning…. 

 
 



 

13 
 

 

 
Van de bestuurstafel 
door Anita Albers, secretaris bestuur 
 
 
 
 
 

 
Beste leden, 
 
Inmiddels zit de eerste helft van het jaar 2020 erop. Even een korte terugblik. 
Vol enthousiasme zijn we dit jaar begonnen. Op 9 maart 2020  hebben we onze ledenvergadering  ver-
gadering gehouden. We kregen te maken met een pandemie genaamd COVID-19.  
Op 12 maart 2020 heeft het bestuur het besluit genomen om de activiteiten stop te zetten tot nader 
bericht van de overheid. Woensdag 9 mei 2020 ontvingen we het bericht dat de sportactiviteiten voor 
volwassenen vanaf 13 mei 2020 worden hervat, mits we voldoen aan de richtlijnen. Enthousiast zijn 
we aan de slag gegaan. We vinden het gezellig om elkaar weer te ontmoeten, onze hobby in groeps-
verband uit te oefenen en de ervaringen van de afgelopen maanden uit te wisselen. Op het moment 
dat het bestuur dit bericht schrijft is COVID-19 zover onder controle dat de maatregelen steeds worden 
versoepeld.  
Op 1 juni 2020 was het “Global Running Day” de trainers en deelnemende hardlopers hebben dit ge-
vierd met een leuke alternatieve baantraining.  Ad bedankt voor de leuke foto’s.  
Begin juni 2020 heeft het bestuur de trainers in een nieuwe jasje gestoken. De trainersjasjes zijn  mooi 
geworden en dragen bij aan de herkenbaarheid en veiligheid van de trainers.  
Vanwege het feit dat er geen hardloopwedstrijden meer mochten worden georganiseerd heeft Rens 
Simons samen met de andere trainers op zondag 21 juni 2020 een “coronaproof” testwedstrijd van 
5km georganiseerd. Het was een leuke happening en zeker voor herhaling vatbaar. Huib bedankt voor 
de prachtige foto’s. 
Het bestuur wil zeker niet voorbij gaan aan de verrassend hoge opkomst bij de start van de eerste 
weekendwandelingen zowel op de zondag als op de vrijdag.  
 
De ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe website zijn in volle gang, meer informatie vinden 
jullie hierover elders in deze nieuwsbrief.   
 
Het vorig jaar hebben we dankzij de leden van Rabobank een mooi bedrag ontvangen voor ons beste-
dingsdoel “de ontwikkeling en totstandkoming van een nieuwe toekomstbestendige website”. De Ra-
bobank heeft besloten om na de zomer van 2020 te starten met een nieuwe Rabo Clubsupport actie. 
Het bestuur wil hierbij ook de leden betrekken. Heb je een suggestie voor een bestedingsdoel, mail dit 
naar secretariaat@lopersgroep-alv.nl. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met iemand van het 
bestuur.  
 
In tegenstelling tot andere jaren gaan de hardlooptrainingen dit jaar in de vakanties door, dus ook in 
de zomervakantie. Wij hopen dan ook op een hoge opkomst.  
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Het bestuur, 
Wil, Anita en René 
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Ontwikkeling nieuwe ALV website - de stand van zaken 
door Jack Küppers en Jack van den Hombergh 
 
Zoals in de afgelopen ALV jaarvergadering is aangegeven, hebben we bij de 2019 "Rabobank Clubactie" 
een mooie bijdrage ontvangen voor het (laten) ontwikkelen van een nieuwe ALV website. We waren 
net voor deze jaarvergadering al in gesprek met een mogelijk kandidaat, maar helaas heeft de web-
ontwikkelaar op het laatste moment afgehaakt. Daarom hebben we na de jaarvergadering een docu-
ment van eisen opgesteld en dit onder de leden verspreid. Hieruit zijn een aantal bruikbare reacties 
gekomen. We hebben de reacties naast elkaar gelegd en onderzocht welke het beste zouden kunnen 
passen. We hadden graag een alles-in-één oplossing willen hebben, maar dat bleek praktisch niet haal-
baar. We zijn uiteindelijk bij 2 partijen uitgekomen, die ons (en elkaar) kunnen helpen bij het realiseren 
van de nieuwe ALV website. 
 
Het ontwikkelen van de nieuwe website bestaat uit 2 
blokken : het zoeken naar een nieuw webhosting be-
drijf (de plek waar alles komt te staan) en iemand zoe-
ken die de nieuwe website kan bouwen. We hebben 
ervoor gekozen om deze blokken in 2 stappen in te 
gaan vullen. We zijn gestart met de zoektocht naar 
een geschikt hostingbedrijf. 
 
En plotseling was daar Corona/Covid-19 en heeft het 
wat langer geduurd dan we zelf hadden gewild. 
In mei hebben we een webhosting bedrijf gevonden 
die aan onze eisen voldoet. We hebben een contract 
afgesloten met Foxxl Hosting. Op 3 juni zijn onze beide 
websites (ALV en CROV), alle mailboxen en andere in-
stellingen overgezet naar de nieuwe webhoster. 
 
Hier heeft bijna niemand iets van gemerkt. Dat was 
ook de bedoeling want alleen het onderliggende systeem is veranderd, maar (nog) niet de ALV website. 
Dit was een belangrijke eerste stap om met een nieuwe website te kunnen beginnen. 
Direct daarna zijn we op zoek gegaan naar een webbouwer voor de nieuwe website. Half juni hebben 
we een eerste gesprek gehad met een webontwikkelaar, om te zien of hij een website kan ontwikkelen 
volgens het eisen-document. Inmiddels hebben we besloten om met hem in zee te gaan. We moeten 
zelf nog wat huiswerk doen en daarna kan hij starten met het ontwikkelen van onze nieuwe ALV web-
site. 
 
Tot slot willen we alle leden bedanken, die een positieve reactie hebben gegeven op onze oproep, ná 
de ALV jaarvergadering. 
 
Wordt vervolgd .... 
 
P.s. kijk nog even goed naar het plaatje van de huidige website, want de nieuwe ALV website zal er 
waarschijnlijk heel anders (en nog beter !) uit gaan zien. 



 

16 
 

meeloPEN met Monique  
door Monique Gerrits-Hooijer 
 
Mij is gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over mijn Pieterpad-wandeling, die ik samen met Karel 
heb gedaan. Ik ben lid van de Lopersgroep sinds er op zondag gewandeld wordt. Ik ben getrouwd met 
Karel, die meer van rennen houdt, maar voor lange afstandswandelingen wel te porren is. We zijn drie 
jaar geleden begonnen om samen naar Santiago de Compostella te wandelen, waarbij we thuis begon-
nen zijn. Dit doen we in etappes die in het begin een weekend besloegen: het terugreizen met open-
baar vervoer was toen nog goed te doen. Sinds we verder weg zitten willen we wel minimaal een week 
lopen: het terugreizen naar de startplek (waar de auto staat) is in Frankrijk een hele toer. 

   
Maar dit jaar gooide corona roet in het eten, vandaar het plan om het Pieterpad te gaan lopen.  Het 
Pieterpad loopt van Pieterburen (Groningen) naar de Sint Pietersberg in Maastricht. Wij wilden weer 
thuis beginnen, en lopen dus slechts een deel, naar het noorden. In het eerste weekend (van konings-
dag) zijn we van Velden naar Afferden gelopen, met een overnachting in Geijsteren. Onze dochters 
hadden wegens corona weinig omhanden, en zijn gezellig mee geweest. Met lijn 83 weer terug naar 
Velden. Met hemelvaart de bus terug naar Afferden en in 3 dagen gelopen naar Gaanderen (bij Doe-
tinchem), overnacht in Milsbeek, Millingen aan de Rijn en Braamt.   
Omdat het wandelen in eigen land zo goed beviel, en corona buitenlandse plannen nog steeds dwars-
boomde, hebben we in juni twee weken vakantie genomen om het ‘af te maken’. Dat wil zeggen tot 
de stad Groningen, het terugreizen is vandaar uit makkelijker dan vanuit Pieterburen. En het Gronings 
landschap is ons te veel polderen.  

 
Voor mij begint de voorpret met het boeken van de overnachtings-adressen. Omdat het lekker is om 
na een dagje wandelen te zwemmen, wilden we zoveel mogelijk adressen met zwemmogelijkheid. Dus 
liefst een trekkershut of stacaravannetje op een camping met zwembad of aan een meertje. Daarnaast 
hebben we onderweg nog een paar keer een natuurplas aangedaan, om samen te zwemmen. Nou ja, 
samen: sinds Karel serieus aan triatlons doet, is dat een beetje voorbij. 
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Daar tussendoor B&B’s en hotelletjes en nog wat adresjes van ‘vrienden-op-de-fiets’, dat is overnach-
ten en ontbijten bij mensen thuis. Vaak gezellig, soms ongemakkelijk. Zoals bij de Drentse mevrouw 
die duidelijk maakte dat we best een tweede keer mochten douchen, maar dat we dan wel een euro 
moesten betalen voor de tweede keer. Dan voel je je niet echt welkom.  Afsluiting in Groningen was 
een overnachting midden in de stad op een woonboot, geweldige ervaring. De boot was een soort uit-
de-kluiten-gewassen studentenkamer, boordevol met prullaria. Prachtig om ’s ochtends op het dek te 
ontbijten. 

  
Nog wat random ervaringen: 

 Nederland is ongekend mooi, met veel onbekende prachtige natuurgebieden, zowel dichtbij 
(Schuitwater, landgoed Geijsteren) als verder weg (Sallantse heuvelrug).  

 Mooiste boerderijen en buitenhuizen/kasteeltjes zijn te vinden in de Achterhoek 
 Drenthe heeft uitgestrekte bossen en heide-gebieden, maar niet zo mooi en afwisselend als 

bij ons (zoals de Hamert) 
 Als Pieterpad-tegenliggers een praatje aanknopen zijn het 9 van de 10 keer Brabanders 
 Ook als de weervoorspelling matig is, is het meestal prachtig loopweer: van de 20 loopdagen 

hebben we maar één dag met regencape gelopen 
 Een afstand van zo’n 20 km per dag is het fijnst, heb je nog een middag (en energie) over om 

wat anders te doen, zoals zwemmen of fietsen (lenen/huren).   
 In Nederland is het veel makkelijker om zowel overnachtingen te regelen, als terrasjes of res-

taurants/winkels onderweg. Ligt hier dichter gezaaid dan in de Ardennen of Frankrijk.  

Kortom, een aanrader voor iedereen die van wandelen houdt! 
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Weet je nog van vroeger…..? 
door Ad Burgmans 
 
In deze rubriek worden herinneringen opgehaald uit het sportieve verleden van de Lopersgroep ALV.  
Bron: het archief van de Nieuwsbrieven 
 
1987 In de bosrijke omgeving van Velden, Lomm en Arcen gingen ze regelmatig een stukje rennen. 

Eerst ieder op zichzelf, maar na een poosje ook wel eens met een paar andere mannen die ze 
onderweg tegenkwamen. Toen ze vaker ‘solisten’ tegenkwamen, ontstond het idee om een 
trimgroepje op te richten.  

 Jean Geurts en Huib Noten uit Velden en Huub Duif en Huub Hendrickx uit Arcen vormden een 
werkgroepje en schreven een informatieavond uit voor iedereen die als trimmer, jogger of 
recreatie-loper belangstelling had om samen met anderen deze sport te beoefenen. Die avond 
vond op 13 april 1987 plaats in café-restaurant “De Witte Berg” (Pingen) in Lomm. De entree 
was f 2,50. 

 Zo is in de kiem de Lopersgroep Arcen Lomm Velden ontstaan. 
1989 In “informatiebrief nummer 7” (voorloper van de Nieuwsbrief) staan oefeningen die een hard-

loper thuis zou kunnen doen vóór het hardlopen: de zgn. Weisenfeld Warming up. Speciaal 
ter voorbereiding op de training van zaterdagmorgen. 

 Deze oefeningen kunnen in bed gedaan worden vóór u ’s morgens opstaat. 
1. Foot press 
Deze oefening versterkt de quadriceps. Ook ter behandeling van een lopersknie, ter verster-
king van de voorste beenspieren. En ter behandeling van shin splints. 

 2. Binnen- en buitendijen 
Oefening ter versterking van de dijbeenspieren. Geschikt om lopersknie en verrekte liesspie-
ren te behandelen en te voorkomen. 

 3. Knee press   
Strekt de hamstrings en lage rugspieren. Ter behandeling en voorkoming van verrekte ham-
strings en lage rugpijn. 

 Sta op en doe dan de volgende oefeningen 
4. Three level leg lift 
Versterkt de lage rug en de hamstrings 

 5. Muur push-ups  
Rekt de kuit en soleusspier. Ter behandeling of ter voorkoming van een ontsteking van achil-
lespezen, shin splints en verrekte spieren. 

 6. Voet op tafel – knie omhoog 
Rekt de hamstrings. Ter voorkoming van hamstring blessures. 

 7. Flying exercise 
Ontspant de spieren aan het bovenste deel van de rug 

 8. Schouderophalen 
Ontspant schouder- en hoge rugspieren. 
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1991 Coopertest 
Uit informatiebrief nr. 24 2 mei 1991: Op zaterdag 27 april  verzamelden 26 leden met hun 
huisgenoten zich op de atletiekbaan in Venlo voor onze coopertest. Het was prima loopweer, 
de kunststofbaan is zeer snel (bijna iedereen behaalde een nieuw persoonlijk record), maar de 
basis voor de werkelijk uitstekende prestaties werd gelegd in de afgelopen maanden op de 
trainingen. 

 Hieronder de resultaten van de leden die ook in 2020 nog lid zijn van de Lopersgroep ALV. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1991 Een ingezonden stuk in het jaar dat de Lopersgroep zijn eerste lustrum vierde. 

uit informatiebrief nr. 29 20 november 1991 

 

  

Coopertest, Atletiekbaan Herungerberg, 27 april 1991 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hoeijmakers 3,225 00:12:00 16,125 
Huib Noten 3,200 00:12:00 16,000 
Hay Steegh 3,125 00:12:00 15,625 
Mart Mols 3,065 00:12:00 15,325 
René Smeets 3,005 00:12:00 15,025 
Marga Kortenoeven 2,775 00:12:00 13,875 
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Personalia 
 

Aangemeld als lid:  
Bep van den Hoef-Koldijk (76) uit Venlo 

Afgemeld als lid: 
Eric Vergeldt uit Maassluis 
Sandra Stoopen 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. 
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Van de trainers 
 
Lopen onder verschillende weersomstandigheden:  
dit keer hardlopen bij warm weer 

 

In de afgelopen maanden en zeker in de afgelopen weken hebben we best warm weer ervaren. Zelfs 
een aantal keren boven de 30 graden gedurende onze trainingsavonden. Dit vergt van ons als trai-
ners een kleine aanpassing in het programma, maar ook voor jullie als loper.  

In het algemeen geldt met hardlopen en temperatuur: pak de temperatuur zoals hij is en voeg daar 
10 graden bij. Dat is de temperatuur welke je in gedachten moet houden als je gaat rennen en niet 
alleen met warm weer.  

Drinken, drinken en nog eens drinken is dan het belangrijkste gedurende de dagen dat de tempera-
turen boven de 20 graden zijn. Door de hogere temperaturen, ga je sneller of meer zweten. Door te 
drinken vul je het verlies weer aan, dit verbetert je prestatie, je uithoudingsvermogen en het voor-
komt krampen.  

Omdat water zo belangrijk is, hebben we als trainers het volgende besloten: indien de temperatuur 
boven de 25 graden is, is iedere loper verplicht om zelf drinken mee te nemen. Indien geen drin-
ken, geen training. Dit is om jou als loper in bescherming te nemen en valt onder de verantwoorde-
lijkheid van ons als trainer. Wij vragen dan ook voor begrip voor dit besluit. 

Bij het warme weer, helpen ook de volgende elementen om verkoeling te krijgen: 

 De juiste kleding. Probeer zoveel mogelijk functionele kleding en geen katoenen kleding te 
dragen. Zodat zweet zo snel wordt afgevoerd. Katoenen kleding kan ook schuurplekken ver-
oorzaken.  

 Een buff/pet op je hoofd. Dit beschermt je tegen verbranding en wellicht tegen de zon in je 
ogen. 

 Niet tussen de 11:00 en 15:00 uur rennen 
 Op schaduwrijke plekken rennen 
 In buurt van water rennen 
 Niet voor de verkoeling maar voor de muggen: muggenspray! 
 Ook niet voor de verkoeling maar gedurende deze periode: probeer uit de buurt van de ei-

kenprocessierupsen te blijven 
 

Dus laat je niet weerhouden om te gaan rennen, maar volg de tips en neem voortaan water mee naar 
de training bij temperaturen boven de 25 graden! 
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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 zomervakantie is er op zondagmorgen in de maanden juli en augustus geen wandeling. 
Het programma na de zomervakantie staat binnenkort op de website.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

De vrijdaggroep heeft nog een wandeling op vrijdag 10 juli.  
Vanwege de zomervakantie is er in augustus geen wandeling. 
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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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Wat is motivatie? En hoe krijg je het terug? 
Een wetenschappelijke kijk op motivatie: wat is het en hoe krijg je het (terug)? 
UIT NIEUWSBRIEF VAN PRORUN / DOOR MIRIAM VAN REIJEN / 6 JUNI 2020 

 
Foto: Sjansarazzi 

Wedstrijden die afgezegd worden, trainingen die (nog) niet door mogen gaan en geen uitzicht op een 
race in de toekomst. Je motivatie om te trainen kan hierdoor een flinke dreun krijgen. Maar waar be-
staat motivatie eigenlijk uit? En belangrijker: hoe zorg je dat je weer vol motivatie de deur uitgaat? We 
nemen een (diepe) duik in de wetenschap. 

Proces- of prestatie-oriëntatie 

Er bestaan tal van verschillende theorieën over motivatie. Afhankelijk van het wetenschappelijk veld 
werd motivatie anders benaderd en gedefinieerd. Tegenwoordig praten we over ‘motivation science’ 
waarbij kennis uit de sociale, cognitieve en arbeidspsychologie en neurologie wordt gecombineerd. 
Motivatie is simpelweg hetgeen je aanzet tot bepaald gedrag. Motivatie en doelgericht kunnen niet 
los van elkaar worden gezien: motivatie betekent namelijk dat je een bepaald doel wil bereiken. Dit 
kan zijn dat je wilt eten omdat je honger hebt of dat je wilt trainen omdat je sneller wilt worden. 
In training voor een wedstrijd kun je twee verschillende doelen nastreven. Het kan zijn dat deze doelen 
overlappen of dat er soms meer sprake is van één doel en dan weer van het ander. Maar onderzoek 
laat zien dat de ene persoon meer door het ene doel wordt gedreven dan door het andere doel. 
Het ene doel is wat we noemen een mastery goal (procesdoel). Hierbij is je doel om iets nieuws te 
leren en om iets beter te kunnen dan je kon. Je wilt bijvoorbeeld een snellere tien kilometer lopen. 
Het andere doel is wat we noemen een performance goal (prestatiedoel) Hierbij wil je goed presteren, 
ten opzichte van anderen. 

Om na te gaan of jij meer proces- of meer prestatie-georiënteerd bent kun je jezelf de volgende vraag 
stellen: word je liever eerste in een 10 kilometer wedstrijd in een minder snelle tijd dan je PR? Of word 
je liever 5e in een nieuw persoonlijk record? Het een is niet beter dan het ander. Maar vooral atleten 
die prestatie-georiënteerd zijn kunnen in periodes zonder wedstrijden hun motivatie verliezen. Het 
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wordt namelijk moeilijker om je te meten met anderen. Proces-georiënteerde atleten kunnen, ook in 
trainingen, uitdaging zien. 

Waar vind ik mijn motivatie? 

De eerste stap is te achterhalen of je meer prestatie- of meer proces-georiënteerd bent? Als jij vooral 
gemotiveerd wordt door het verbeteren van je vaardigheden (of snelheid) kan deze periode je helpen 
om aan bepaalde skills te werken. Het kan juist in je voordeel werken dat er nu even geen wedstrijden 
zijn. Zo kun je meer aandacht besteden aan je techniek, kun je oefenen met je sportvoeding, kun je 
werken aan extra kracht door middel van alternatieve training of kun je een periode focussen op extra 
duur of juist snelheid. Het kan helpen om dit proces voor jezelf meetbaar te maken om te zien wat je 
in deze periode hebt geleerd en hoe je vooruit bent gegaan. Ben je meer prestatie-georiënteerd dan 
zijn er verschillende manieren om de competitie op te zoeken. Maak gebruik van Strava om loopseg-
menten aan te vallen, doe mee met een virtuele run of daag je trainingsmaatjes uit voor een gezamen-
lijke hardloopwedstrijd – eventueel op afstand. 

Motivatie is besmettelijk 

Een andere manier om meer of weer gemotiveerd te raken is door je te omringen met mensen die 
heel graag hardlopen. We noemen dit motivatie-besmetting. Door anderen met plezier te zien hardlo-
pen kun jij onbewust ook gemotiveerd(er) raken. We willen namelijk ook het plezier ervaren dat we 
bij de ander zien. Opvallend detail: Het werkt alleen als de mate van motivatie van de ander niet té 
veel afwijkt van die van jou. Als jij helemaal geen zin hebt om hard te lopen en iemand anders staat te 
juichen om te vertrekken dan kan het ook tegen je keren. Liever heb je dan een maatje die zegt: kom, 
we gaan er gewoon een leuk rondje van maken. 

Kijk naar de lange termijn 

Waardoor jij gemotiveerd raakt veranderd voortdurend. Zo kan het zijn dat je, door een veranderende 
situatie, ineens minder belang hecht aan hardlopen. Dat wil niet zeggen dat je motivatie om hard te 
lopen weg is. Tijdelijk zijn er andere zaken in de plaats gekomen die je belangrijker vindt. Wil je weer 
beginnen met hardlopen? Kijk dan eens naar de doelen die je stelt. Bovendien maakt het voor je mo-
tivatie ook nog uit wat het doel is dat je voor ogen hebt. Wil je morgen een betere hardloper zijn? Of 
wil je over een jaar een betere hardloper zijn? Onderzoek laat zien dat je voor dingen die je niet zo 
interessant vindt beter korte termijn doelen kan stellen. Hierdoor krijg je al snel een ‘beloning’ en 
wordt je gemotiveerd om door te gaan. Het gaat dan om dingen die je wel moet doen maar waarbij de 
motivatie niet uit jezelf komt. Bij zaken die je graag doet – wellicht hardlopen – waarbij de motivatie 
wat weggezakt is, stel je beter lange termijn doelen. Het gaat dan om dingen waar we intrinsiek gemo-
tiveerd voor zijn. Of zoals de bekende onderzoeker en psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi (de beden-
ken van het concept ‘flow’) zegt: ‘autotelische activiteiten’ (van het Griekse auto = zelf en telos = doel). 
Lange termijn doelen geven je meer flexibiliteit en keuzemogelijkheid hoe je die doelen wilt bereiken. 
Zie het als volgt: Als je weet dat je over een jaar een marathon wilt gaan lopen dan heb je een heel jaar 
de tijd om de beste loper te worden. Je kunt bedenken dat je in dat jaar aan verschillende zaken wilt 
gaan werken en wilt experimenteren met het soort training dat het beste bij jou passen. Je kunt op 
onderzoek gaan en spelenderwijs leren hoe je beter wordt. Omdat het proces zelf ook leuk is heb je 
niet steeds een kleine beloning nodig. 



 

27 
 

Visualiseer je doel én de weg erheen 

Stel je voor dat je een doel hebt. Je wilt bijvoorbeeld de tien kilometer in een nieuw persoonlijk record 
lopen. Onderzoek laat zien dat visualiseren je kan helpen om het doel te bereiken. Jezelf een nieuw 
record zien neerzetten kán helpen om je motivatie te verhogen om daadwerkelijk te deur uit te gaan. 
Er is echt wel een belangrijke voorwaarde voor succes. Je moet óók de weg naar dat nieuwe PR visua-
liseren. Dus de moeite die je ervoor moet doen om het doel te bereiken. De keren dat je de deur uitgaat 
als het regent, je geen zin hebt of als je moe bent. Door jezelf voor te bereiden op de – soms lastige – 
weg die gaat komen verhoog je jouw kans van slagen. En de kans dat je gemotiveerd blijft, ook als het 
lastig wordt onderweg. 

 
 
Wedstrijduitslagen 
 

In verband met de coronacrisis zijn er na de Berden Voorjaarsloop geen wed-
strijden meer geweest.. 
 

Wedstrijdkalender 
In verband met de coronacrisis zijn tot nader orde geen wedstrijden gepland. 
Daarom ontbreekt de wedstrijdkalender. 


