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VENLOOP 2017 

Wandelen is……genieten! 

door Elly Welters 

Zaterdag 25 maart stond al een hele poos in de agenda. Weer een wandeling in het kader van de 

Venloop. Door omstandigheden, gladheid, griep, vooraf maar één keer mee kunnen doen aan de 

officiële oefentochten, maar met wandelmaatje Cora Smeets toch heel wat kilometertjes in de be-

nen, zodat we toch meenden de 30 km goed te kunnen meedoen.  

Om acht uur ’s morgens fris aan de start met nog een paar 

duizend medewandelaars. Dit verliep al meteen keurig 

georganiseerd en na het heuse startschot dus gelijk volop 

beweging. Als vanouds was de Stalberg al vroeg uit de ve-

ren, heel veel enthousiaste mensen juichten de meute daar 

toe en de stemming was dus gelijk prima. Leuke start van 

een dag die verder ook erg gezellig zou verlopen. De route 

was deze keer iets anders maar prima aangegeven. Hoewel 

er nog een fris windje stond straalde de zon uitbundig en 

dat kwam de stemming beslist ten goede. Het was vooral 

genieten van de prachtige natuur, overal al zoveel kleur en 

bloesem. Vooral het flinke stuk door de Ravenvennen, waar 

ik toch ook heel wat renkilometers heb afgelegd in het 

verleden, was al verrassend mooi in dit vroege voorjaar.  

Als altijd was het onthaal in Velden weer heel spontaan en 

gezellig. Dit is steeds weer een begroeting die je niet wilt missen. Ook de rolstoelers die vanaf hier 

meededen werden geweldig aangemoedigd. 

Na Velden lijkt het laatste endje steeds sneller te gaan wetend dat een volgestroomde Parade op je 

wacht. Of je nu hardloopt of net als wij wandelend binnen komt: dit is geweldig! Zoveel mensen die 

met bloemen en muziek iedereen een warm welkom geven en dan mag je je poortje door om de 

verdiende medaille omgehangen te krijgen. Wat een rijk gevoel dat dit allemaal nog mogelijk is.  

 

Het pad van een smartrunner 
door Gerard van Kruisbergen 

Ja, en dan word je verkozen tot smartrunner 2017. Dat is even schrikken - ik 

had het niet verwacht om gekozen te worden boven alle andere leden. Toen 

Martijn het juryrapport voorlas realiseerde ik mij welke weg ik het afgelopen 

jaar heb begaan. Maar ook voelde ik mij blij en trots, een erkenning voor iets 

wat zo simpel lijkt. Daar wil ik jullie graag deelgenoot van maken. 

Begin februari 2016 kreeg ik last van mijn onderbeen. Tijdens de training 

schoot het ‘erin’ en gewoon wandelen was al pijnlijk. Ik was al voor een vage 

klacht aan mijn bovenbeen onder behandeling van een chiropractor, maar het werd eigenlijk alleen 

maar erger. Dan maar naar de fysiotherapeut, maar na een aantal behandelingen zat er niet veel  
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schot in. Ik begon te twijfelen aan de juiste inlegzolen en ging ook langs bij het Loopcentrum om daar 

te kijken naar de combinatie loopschoen en inlegzool. De klachten bleven aanhouden en werden 

alleen maar erger met name van de knie had ik veel last. Toch maar een afspraak bij de sportarts. Op 

een foto van de knie zag hij niet echt veel problemen, dan toch maar een MRI-scan. Deze gaf meer 

duidelijkheid. Botoedeem, waarschijnlijk veroorzaakt door stoten, overbelasting verkeerde loophou-

ding en niet de juiste inlegzolen. Het advies was andere inlegzolen en rustig aan doen om ervoor te 

zorgen dat de spieren rondom de knie konden versterken. 

Voor de zolen ben ik in contact gekomen met podoloog Rob Thijssen, die in eerste instantie de ge-

wone zolen heeft gemaakt en in een later stadium de sportzolen. Voor het trainen van de spieren 

ging ik naar de sportschool, maar ik vond de begeleiding niet optimaal.  

Via een bevriend echtpaar kwam ik in contact met Personal Trainer Chris Straus. Omdat ik al jaren 

kamp met overgewicht leek het mij een goede keus om ook gewichtsverlies aan mijn doel toe te voe-

gen. Via hem kwam ik in contact met Jean-René Ruitenbeek, een fysiotherapeut /bewegings-

wetenschapper. Samen met hem heeft Chris een trainingsschema opgesteld om de doelen te berei-

ken. Wat voeding betreft kreeg ik elke week een eetschema dat ik zelf binnen een bepaald kader kon 

samenstellen; als man uit de Horeca kan ik zeggen dat de schema’s er goed uitzien. Ik heb nooit het 

gevoel gehad dat ik te weinig kreeg. In het begin veel eiwitten en weinig koolhydraten. Ik heb nog 

nooit zoveel kwark gegeten en nog steeds vind ik het lekker. De kilo’s vlogen er van af. De ene week 

wat meer dan in andere week, maar toch 15 kilo in totaal eraf. 

De trainingen waren gevarieerd gericht op cardio - voor het afvallen - en kracht, voor mijn knie en de 

rest van het lichaam. De klachten zaten wel bij mijn knie, maar werden veroorzaakt door een disba-

lans in het overige stelsel. De eerste 2 maanden trainde ik drie keer per week, daarna 2 keer per 

week en dan de laatste maand januari een keer. Het waren heel gevarieerde trainingen met echt 

persoonlijke aandacht en een stimulans om je grenzen te zoeken. Het einddoel was gewichtsverlies 

en weer op mijn oude niveau kunnen lopen. En met name rechttrekken wat ik al die tijd heb gemist - 

ook de Venloop van 2016. Nou dat heb ik geweten... 

De Océloop begon al goed. Ondanks de lange tijd die ik niet had gelopen was er een resultaat waar ik 

voorheen ook al blij mee was. De 7 Heuvelenloop volgde en ook hier weer resultaat. Ook tijdens de 

looptrainingen ging het goed. Vanaf januari ging het verder bergopwaarts. Elke wedstrijd die ik liep 

was een nieuw PR.  

De Venloop, mijn ultieme einddoel om een periode van blessureleed af te sluiten, is een verhaal op 

zich. Samen met Martin Motowidlo, collega en clubgenoot, met ook een blessurejaar achter de rug, 

wilden we daar dolgraag lopen, hij als training voor de Marathon Rotterdam en ik voor mijn einddoel. 

’s Ochtends was er wat onzekerheid en dacht ik weer van alles te voelen, maar vanaf de start liep het 

al lekker. We hadden 1 uur 50 als eindtijd gesteld, voor mij een minuut langzamer dan in 2015. Het 

tempo was echter vanaf het begin al hoger, maar het voelde goed. We hebben beiden een fantasti-

sche loop gehad en ik heb geen enkel keer het gevoel gehad dat het niet zou lukken. En als de eind-

tijd 5:30 minuten sneller is als mijn PR dan voel ik mij blij en trots. Het resultaat van een bewogen 

jaar.  

Kort samengevat: het was een jaar van, pijn, onzekerheid, intensief bezig zijn met je lichaam, be-

wustwording van goede voeding en doelen halen. Een jaar waar ik trots op ben. 

 En als je dan Smartrunner 2017 wordt, voelt dat echt als een waardering. Nogmaals dank hiervoor. 
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Marathon Rotterdam 
door Fred Janssen 

Al enkele jaren was ik na aan het denken over deelname aan een marathon. Kan mijn lichaam dat 

aan, was de vraag die ik me steeds stelde. Dit jaar heb ik niet langer getwijfeld en de “stoute” loop-

schoenen aangetrokken. Gewoon aanmelden voor de marathon van Rotterdam en met de groep dit 

weekend beleven. 

Als voorbereiding had ik gekozen voor het sportrusten schema, omdat ik het belang van regelmatige 

rust voor het lichaam wel in zie. Uiteraard wijk ik tijdens het schema weleens af van de maximale 

trainingslengte van slechts 14 km. Ik wil ook een paar keer de 18 à 24 km aantikken, al is het maar 

voor het psychologische gevoel. Na een trainingsperiode van 100 dagen staat het Rotterdam week-

end voor de deur. Ik ben nagenoeg volledig fit en het lichaam bruist van de energie.  

Op zaterdagmorgen melden zich 10 lopers en 5 wederhelften bij de BMV in Velden voor vertrek naar 

Rotterdam. Het is stralend weer en het beloofd dus een prachtig weekend te worden. Een hotel in 

Ridderkerk is de bestemming. Met de waterbus naar Rotterdam, het startnummer ophalen en nog 

wat sightseeing in Rotterdam. Met de waterbus terug naar Ridderkerk, waar we ’s avonds nog genie-

ten van de pasta bij een Italiaans restaurant. Na een goede nachtrust ’s morgens weer vroeg uit de 

veren, om samen met vele lopers van het ontbijt in het hotel te genieten. Vroeg met de trein naar 

Rotterdam. Van alle kanten komen de lopers aan. Enkele straten worden nog extra afgezet met be-

tonblokken. Dit is dan toch weer een vreemde gewaarwording, maar geeft wel een veilig gevoel. In 

een café zien we onder het genot van een kop koffie/thee nog de super prestatie van Max Verstap-

pen in China. Na het inleveren van de bagage, lopen we richting het start vak. Hier is het al ontzet-

tend druk. We moeten zelfs een paar straten om lopen om in het goede start vak te kunnen komen. 

De oude bekende Lee Towers zingt het nummer “You’ll never walk alone”, voordat weldra het start-

schot klinkt. Na 21 minuten passeer ook ik de startlijn en begin aan mijn eerste marathon.  

Vanwege de enorme drukte op het parcours kun je de 

eerste kilometers zeker niet te hard gaan. Ik loop eer-

der onder mijn tempo. Het duurt tot kilometer 12, 

voordat ik mijn eigen tempo beter kan lopen. Ik kan 

echt genieten van de gehele entourage. De meege-

reisde partners zie ik op 5 en 25 kilometer staan te 

juichen en schreeuwen. Zelfs Jack en Antoinette zie ik 

enkele keren staan en ook zij moedigen mij enthou-

siast aan. Ik ben inmiddels de pacer van 4.15 en een 3-

tal pacers van 4.00 uur voorbijgelopen. Ondanks de 

warmte, gaat het mij goed en gemakkelijk af, ook al 

voel ik dat ik mijn linkerschoen te vast heb aangetrok-

ken. Dit gaat goed tot kilometer 32, dan voel ik een 

blaar onder de bal van mijn linkervoet opkomen. Ik 

prent mij in dat ik niets voel, dus gewoon dit tempo 

aanhouden. Vanaf kilometer 35 verzuren mijn boven-

benen volledig. Vanaf kilometer 35 tot kilometer 40 

moet ik echt buffelen om vooruit te komen.  
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Een enkele keer zelfs een kort stukje lopen om te overleven. Van alle drinkposten en sponsposten 

maak ik dankbaar en gretig gebruik. Vanaf kilometer 40 gaat het weer vanzelf. Met de gedachte dat 

de finish nadert en het enorme enthousiasme van het publiek, vergeet ik echt alles en geniet alleen 

nog maar van het finishen bij mijn eerste marathon.  

Na de finish loop ik langzaam richting afgesproken meetingpoint van de deelnemers van de Lopers-

groep ALV. De meesten zijn al binnen en de ontvangst is ontzettend warm. Gewoon super! Als ieder-

een binnen is en Antoinette ons nog een welverdiende onderscheiding heeft opgespeld gaan we 

terug naar het hotel voor een verfrissende douche. Hierna rijden we terug naar Limburg om in Blerick 

nog met een gezamenlijk diner af te sluiten.  

Het allermooiste van dit weekend was voor mij het enorme fijne en warme groepsgevoel. Zowel on-

der de lopers als bij en met de meegereisde partners. Vreugde en verdriet lag in de gehele groep heel 

dicht bij elkaar. Heel bijzonder om dit ook in deze groep te mogen ervaren. Alleen hiervoor kan ik een 

aanbeveling doen om volgende jaar deel te nemen aan dit prachtige sportieve evenement. De orga-

nisatoren Arnold en Tom hadden echt alles voortreffelijk geregeld. Dank hiervoor! 
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CONTOUR Run op Velden voorbeschouwing 
door Carla Arts 

 

CONTOUR Run Op Velden – what’s new? 

Zoals de meeste leden niet ontgaan kan zijn, zijn de voorbereidingen voor de CONTOUR Run Op Vel-

den in volle gang. Het nieuwe parcours is bekend, er worden volop sponsors en vrijwilligers gewor-

ven, er zijn nieuwe onderdelen aan het programma toegevoegd en de inschrijving is geopend! Hier-

onder kort de laatste ontwikkelingen wat betreft de CROV?  

Facebook: delen maar!  

De CROV heeft een eigen Facebook-pagina waarop de laatste nieuwtjes worden gedeeld en we pro-

beren zoveel mogelijk aandacht voor het evenement te krijgen. Like en deel daarom de pagina 

https://www.facebook.com/contourrunopvelden en nieuwtjes waarvan je denkt dat jouw netwerk 

daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn! Sharing is caring ☺   

Daarnaast is er een Facebook-actie waarbij je een startnummer kunt winnen. Dit om meer “reuring” 

te creëren op de pagina. Oproep aan Lopersgroep-leden is dus om vooral mee te doen aan deze actie 

en je eigen leuke trainingsmoment te fotograferen en op de pagina te posten! 

Vernieuwde website is af 

 

Bij een vernieuwd evenement kan een mooie website niet achterblijven. De website van de CROV is 

vernieuwd dit jaar. De website is inmiddels volledig af en alle informatie staat erop, dus mocht je op 

zoek zijn naar bepaalde informatie, ga vooral naar http://crov.lopersgroep-alv.nl/  

 

Nieuw onderdeel: de X-loop 

 

De organisatie wil de CONTOUR Run op Velden graag toegankelijk maken voor zoveel mogelijk spor-

ters. Om deze reden organiseert de CONTOUR Run Op Velden dit jaar, in samenwerking met het 

steunpunt Iedereen Kan Sporten, een zogenaamde X-Loop. 

De X staat voor eXtra aandacht, eXtra zorg, eXtra hulp, eXtra begeleiding, etc. De X-loop heeft een 

lengte van 1250 meter. Naast deze specifieke afstand voor deze doelgroep is het uiteraard ook mo-

gelijk in te schrijven voor de 5 en 10 kilometer. Deelnemers ontvangen een herinneringsmedaille en 

een T-shirt (beschikbaar gesteld door het steunpunt “Iedereen Kan Sporten”. Ken of ben jij iemand 

die wil meedoen, dan kun je je inschrijven via de website (kies bij onderdeel x-loop): 

http://crov.lopersgroep-alv.nl/inschrijven/ 

 

Vernieuwd parcours 

 

Omdat de CROV dit jaar aan de andere kant van de Rijksweg gelopen wordt, is er een totaal ver-

nieuwd parcours. De parcourscommissie presenteert dan ook met trots onderstaande route (zie vol-

gende pagina) voor de 5 en 10 km. De route van de jeugdloop en X-loop is uiteraard terug te vinden 

op onze website.  
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Ook nieuw: teaminschrijving 

 

Vanaf dit jaar kun je je met een team inschrijven voor de CROV. Daag daarom je vrienden, collega’s, 

familie, of wie dan ook uit om samen met jou een team van drie tot vijf personen te vormen. Kies de 

afstand voor je team: 1700m jeugdloop of 5 km. De beste drie tijden tellen en vormen samen de 

eindtijd van jouw team. Het beste team gaat er vandoor met een mooie prijs! Meer informatie over 

dit onderdeel is te vinden op: http://crov.lopersgroep-alv.nl/teaminschrijving/  

 

Wedstrijdprogramma 2017 

 

Afstand: Onderdeel: Aanvang: 

850 meter Jeugd t/m 9 jaar 16:00 uur 

1700 meter Jeugd 10 t/m 14 jaar 16:15 uur 

1250 meter X-Loop 16:30 uur 

 

Prijsuitreiking jeugdlopen 16:45 uur 

10 kilometer Deelnemers vanaf 16 jaar 17:00 uur 

5 kilometer Deelnemers vanaf 14 jaar 18:30 uur 

 

Prijsuitreiking 5 en 10 kilometer 19:30 uur 
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Hierna begint onze feestavond. Zorg er dus voor dat je samen met je toeschouwers nog even een 

drankje komt drinken na afloop. Samen maken we er een topevenement van met een bruisende 

afsluiting! 

 

Vrijwilligers gezocht 

We zoeken nog vrijwilligers voor diverse onderdelen 

op zaterdag 20 mei. De functies zijn divers en je kunt 

je voorkeur voor een bepaalde rol doorgeven. Op de 

wedstrijddag zelf krijgen de vrijwilligers in BMV De 

Vilgaard een korte instructie over het verloop van de 

wedstrijd bijvoorbeeld waar je komt te staan, de taak-

verdeling, wat te doen bij een noodgeval, etcetera. 

Alle vrijwilligers krijgen na afloop een hapje en een 

drankje aangeboden. Daarna kun je nog genieten van 

de aansluitende “CONTOUR Run op Velden Afterpar-

ty”, in BMV De Vilgaard te Velden.  

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan vooral aan bij Ger-

tie de Swart of Wendy Willemsen of via de website: 

http://crov.lopersgroep-alv.nl/vrijwilligers/  

 

 

Kids training in samenwerking met Skooly 

 

Op de woensdagmiddagen 10 en 17 mei kun-

nen kids trainen voor de CROV! Inschrijven 

voor de wedstrijd kost maar €4,-. Voor kin-

deren tot 9 jaar is er de afstand 850m en kin-

deren van 9 tot en met 15 jaar rennen 1700m.  

 

Sponsoren gezocht 

 

De sponsorcommissie is nog op zoek naar en-

kele sponsoren. Tijdens de jaarvergadering zijn 

er flyers uitgedeeld voor de werving van spon-

soren. Denk jij iemand te kennen die wil spon-

soren, denk bijvoorbeeld aan je werkgever, 

schroom dan vooral niet om contact op te 

nemen met Wil Engels of Arnold Driessen.  

 



10 
 

 

 

Zij kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden tot sponsoring. Mocht je zelf flyers willen uitde-

len, dan kun je ook bij beide heren terecht. 

 

Een dagje uit het leven van... een sponsorcommissielid van de CROV 

 

Eind 2016, begin 2017 hebben we met de hele commissie samen gezeten en de grote lijnen voor 

onze commissie opgezet. Natuurlijk gaat dit in nauwe samenwerking met de overige commissies van 

de CROV. Vergaderingen, telefoontjes, mailtjes, app-groepen die overlopen met berichtjes, aan 

communicatie geen gebrek!  

 

Vrijdag 21 april. Wat is de status van de sponsorcommissieactiviteiten, wat moeten we nog allemaal 

doen en wat staat er voor vandaag op het programma?  

Inmiddels zijn de website en de Facebook-pagina online. Wel moeten we nog zorgen voor regelmati-

ge berichten op beide kanalen om de aandacht van diverse groepen (deelnemers, sponsoren, vrijwil-

ligers, clubleden, Veldenaren, etc.) op de hoogte te houden van ons evenement en om ze over te 

halen actief deel te nemen! Dat kan tegenwoordig heel simpel door alle berichten in een keer te 

schrijven en ze daarna digitaal te plannen. Dan verschijnen ze op een bepaalde datum en bepaald 

tijdstip dat je zelf bepaalt automatisch online! Handig! Vandaag staat er dus op het programma om 

verschillende berichtjes te schrijven, van de juiste foto’s te voorzien en te bekijken wanneer ze online 

moeten komen. Daarnaast bedenken we een weggeefactie waarbij leden een foto kunnen plaatsen 

op de pagina. Hierdoor hopen we op meer aandacht op de pagina op een “natuurlijke manier” via de 

netwerken van mensen die aan de actie deelnemen. 

Bovendien moeten er vandaag een hoop posters worden opgehangen bij sportclubs, ondernemers, 

scholen en grotere bedrijven in Venlo en omgeving. 

   

Om sponsoren te werven, benaderen we een aantal personen zelf actief. Dit gaat dan vooral om de 

“warme” contacten die bijvoorbeeld vorige jaren hebben gesponsord of contacten waarvan we al 

weten dat ze geïnteresseerd zijn. Daarnaast doen we ook aan koude acquisitie. Vandaag dus ook nog 

een paar mensen nabellen en proberen ze te overtuigen van hun zichtbaarheid bij ons geweldige 

evenement!  
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Mag ik aan jullie voorstellen: 

 

Roparunteam Arcen 
door Anita Thiesen 

 

Team Arcen staat in 2017 voor de vierde keer aan de start vanuit Hamburg. De Roparun is de langste 

estafetteloop van de wereld vanuit Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij sport, gezondheid en 

uitdaging in elkaars verlengde liggen. In teamverband wordt een sportieve prestatie geleverd en za-

melen teams geld in voor alle vormen van palliatieve zorg. Palliatieve zorg is erop gericht om de best 

mogelijke kwaliteit van leven te bieden bij een ongeneeslijke ziekte. Inloophuizen, hospices of prui-

ken voor kinderen met kanker wordt ondersteund door de Roparun. Dit jaar wordt er € 203.000,00 

gedoneerd aan het oncologisch centrum van het VierCuri Medisch Centrum in Venlo. Van deze bij-

drage wordt een Oranjerie en een belevingstuin aangelegd. 

  

Deelname aan de Roparun wordt ook wel een ‘Avontuur voor het leven’ genoemd. Dat blijkt overi-

gens ook uit het motto wat al jaren is: 

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het 

leven”. 

 

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer hardlopen 

oftewel meer dan 1 ½ marathon. Daarnaast bestaat een team uit vier fietsers en nog een aantal 

mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en navigators.  

 

Team Arcen organiseert acties en sportevenementen om geld in te zamelen. Denk hierbij aan een 

biljartmarathon, soep verkoop tijdens voetbalwedstrijd DEV Arcen, oliebollen en wafelverkoop ect  

en het zoeken naar sponsoren. Ook zijn we inzetbaar als vrijwilligers bijvoorbeeld bij de Venloop en 

tijdens het Scrooge-festival in Arcen. 

Dit jaar zijn er vier leden van de lopersgroep ALV die de sportieve uitdaging aangaan bij Team Arcen: 

Luc Pelzer en Jan Hermkes als loper en Marielle van Keulen en Anita Thiesen als fietser. 

 

Spinning Marathon 21 mei 

Wil jij als sportieveling van de lopersgroep ALV ook een steentje bijdrage dan is dit mogelijk 

op 21 mei.  Van 9.30-12.30 uur wordt er een spinningmarathon georganiseerd om sponsor-

geld voor de Roparun in te zamelen. Dit doen we door elke 45 minuten een nieuwe spinning- 

les te starten. Per les betalen mensen een bedrag van €7.50 per fiets. We hebben 16 fietsen. 

We gaan 3 lessen doen. Er is een live-dj die de muziek draait. De lessen worden gegeven 

door instructeurs van Bodystyle; deze doen dat op vrijwillige basis. 

Meer informatie en inschrijving kan via het emailadres van: spinningteamarcen@gmail.com   
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Iedereen kan Team Arcen steunen door fan te worden. Ieder bedrag is welkom!  

Maak je bijdrage over op bankrekeningnummer  IBAN NL35RBRB0845174177 

t.n.v. D. van Haaren ovv Sponsor Team Arcen                                                                                            

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Personalia 

 

Aangemeld als lid:    

Sonja Scheffer (41) uit Lomm 

Frank Geurts (60) uit Velden 

Martin Motowidlo (33) uit Arcen 

Erik van Engelen (54) uit Velden  

Afgemeld als lid:  

Wouter Klomp uit Nederweert  

Dirk Krijt uit Velden (verhuisd naar Bergen NH) 

 

 

Trainingen…….locatie, tijden en programma 
 

Raadpleeg LOCATIE en TIJDEN op de website. Daar zie je waar de training wordt gegeven en wie de 

trainers c.q. assistent-trainers zijn,  www.lopersgroep-alv.nl/trainingen . 

 

Raadpleeg voor het programma het JAARPLAN TRAININGEN op de website van de Lopersgroep voor 

het programma, www.lopersgroep-alv.nl/jaarplan-2017 . 
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Zondagochtendtraining: crossen door de bossen 
 

Heb jij ook zin om eens in een andere omgeving te lopen dan je vaste rondje? Elke eerste zondag na 

de baantraining gaan we op verschillende locaties crossen door de bossen. Een lekker rondje door 

het Jaomerdal, mooi uitzicht over het Reindersmeer, kuitenbijten op de Hamert. Er is voor elk wat 

wils!  Vanaf januari zijn we met deze opzet gestart. We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats 

bij de BMV. We gaan vervolgens naar de locatie en lopen dan een mooie route. De volgende locaties 

staan op het programma. Deze zijn ook in het jaarplan opgenomen dat op de website staat. 

 

Datum Locatie  

Zondag 15 januari Fartlek Floriadeterrein 

Zondag 7 februari Bosrand Arcen 

Zondag 5 maart  Parcoursverkenning Venloop 

Zondag 10 april Grote Heide Venlo 

Zondag 7 mei Jaomerdal Venlo 

Zondag 4 juni Molendijk Velden 

Zondag 3 juli De Hamert Arcen 

 

De overige drie zondagochtendtrainingen per maand blijven zoals ze zijn op dezelfde tijd en plaats: 

om 9.00 uur bij de Ravenvennen in Lomm. Voor elke zondag (zowel op de alternatieve locaties en bij 

de Ravenvennen) geldt dat we een kortere route nemen die voornamelijk door de bossen zal lopen. 

Door gebruik te maken van een korte ronde, kan iedereen op zijn eigen niveau lopen. Een beginnend 

loper kan ervoor kiezen om de afstand 1 of 2 keer te lopen en een ervaren en/of lange afstandsloper 

kan deze meerdere keren afleggen. Het grootste voordeel hiervan is dat iedereen op zijn eigen ni-

veau kan lopen en er meermaals contact is. We hopen hiermee wat afwisseling te bieden. Verande-

ring van spijs doet immers eten! 
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Wandeling vrijdag 12 mei 2017 

door Huib Noten 
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Smartrunner 2017 
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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 Sportgenees-

kunde VieCuri. 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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Het hakken billen effect: sneller en efficiënter lopen 

door Dr. Steve Suydam- overgenomen uit Nieuwsbrief ProRun 15 maart 2017 

 

 
Foto Ad Burgmans:  Kopgroep Halve Marathon Venloop 2017 

 

Bijna alle marathonlopers willen niet alleen de marathon volbrengen, ze willen het zo snel mogelijk 

doen.  

Onderzoekers verzamelden de gegevens van 55 lopers die de ‘Eau Claire’ en de ‘Pittsburgh’ mara-

thons voltooiden en daarbij een MilestonePod droegen. Daarbij werd een heel interessante gemeen-

schappelijke eigenschap gevonden onder de snellere lopers: een effectieve hielaanslag (hak naar 

bil)!  

 

De snelste lopers schopten niet alleen figuurlijk naar hun achterste om de marathon te voltooien, ze 

deden het ook bijna letterlijk.  

- Lopers die onder de 4 uur finishten, liepen met een beenhoek groter dan 90 ° gedurende meer dan 

96% van de race. Dat betekent in feite dat ze bij elke stap hun been parallel met de grond brachten.  

- Lopers die boven de 4 uur finishten, deden slechts dit 62% van de tijd.  

 

Nog meer van betekenis is, dat lopers die de race in minder dan vier uur volbrachten een nog grotere 

beenhoek (> 100 °) hadden gedurende 25% van de wedstrijd, in vergelijking met slechts 6% voor de 

langzamere groep. De snelste loper van deze 55 deelnemers liep minder dan drie uur. Zoals je waar-

schijnlijk al geraden had, had hij een beenhoek van meer dan 100 ° gedurende de hele wedstrijd. 

 

Een grotere beenhoek wordt geleerd door het doen van de oefening genaamd "hakken billen". Het 

betekent in de praktijk het brengen van je hiel zo dicht mogelijk bij je achterwerk tijdens het lopen. 
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Deze trainingstechniek wordt al decennia toegepast en hoort tot de basisoefeningen binnen de loop-

techniek trainingen. 

In feite werd deze oefening voor het eerst bijna 40 jaar geleden gepubliceerd door de grote loopex-

pert Peter Cavanagh. Zijn werk toonde aan hoe dichter je voet onder je lichaam komt als je been naar 

voren zwaait, des te minder energie kost het en zo dus je loopeconomie verbetert. 

 

Loopeconomie vertaalt zich hier om sneller te bewegen met minder inspanning. Het verschil tussen 

toen en nu zijn de instrumenten die worden gebruikt om de beenhoek te meten. Peter’s eerste pu-

blicaties in de jaren zeventig werden voor die tijd zorgvuldig ondersteund met camera's en op basis 

van de individuele stukken uit de film. Tegenwoordig hebben we lichte en gemakkelijk draagbaar 

sensoren, zoals de MilestonePod, om ons allerlei informatie te verstrekken over de manier waarop 

we lopen. Je krijgt in feite de resultaten van je 'eigen' looplaboratorium rechtstreeks geleverd op je 

smartphone. 

 

Beenhoek (ook wel "leg swing") is één van de 12 

meetpunten vastgelegd door de MilestonePod 

 

 

Hieronder vind je een aantal oefeningen van PRO-

RUN die de achterwaartse beenzwaai (hakken 

billen) bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prorun.nl/instructievideos/looptechniek/achterwaartse-beenzwaai-hakkenbillen/ 

 

http://www.prorun.nl/instructievideos/looptechniek/achterwaartse-beenzwaai-hakkenbillen-

linkerbeen-en-rechterbeen/  

 

http://www.prorun.nl/instructievideos/looptechniek/hielaanslag-weglopen/  

 

http://www.prorun.nl/instructievideos/looptechniek/achterwaartse-beenzwaai-hakkenbillen-met-

overgaan-naar-ritmische-loop/ 

 

Noot Bob Boverman 

 

Het gaat er niet om de hakken zo hoog mogelijk op te zwaaien, maar juist voldoende hoog. De voeten 

moeten een fietsbeweging kunnen maken als ze weer onder het lichaam aan de grond komen. Als we 

de voeten te weinig opzwaaien komen ze eerder voor het lichaam aan de grond en dat geeft rem-

ming. Bij langzamer tempo zal je de hakken actiever moeten heffen, bij vlotter tempo kunnen de hak-

ken meer reflexmatig omhoog komen. 
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Wedstrijduitslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trailrun Brunssummerheide, 5 maart 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 10,900 1:13:30 8,898 

Berden Voorjaarsloop, Venlo 12 maart 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bas Basten 7,500 0:27:58 16,091 

Richard van Eck 7,500 0:35:37 12,635 

Roy in 't Zandt 7,500 0:37:10 12,108 

Nico Valckx 7,500 0:39:10 11,489 

Jacqueline Verhaegh 7,500 0:39:58 11,259 

Carla Arts 7,500 0:40:31 11,107 

Marielle van Keulen 7,500 0:41:11 10,927 

Anita Albers 7,500 0:44:07 10,200 

Marij van de Voort 7,500 0:46:24 9,698 

Louis ter Beek 7,500 0:48:10 9,343 

Daniela Schmitz 7,500 0:49:52 9,024 

Dorothé Engels 7,500 0:49:53 9,021 

Bart Gorissen 15,000 1:05:14 13,797 

Christel van de Venne 15,000 1:15:35 11,907 

Gerard van Kruisbergen 15,000 1:16:13 11,808 

Clem Honig 15,000 1:18:13 11,506 

Hay Steegh 15,000 1:21:07 11,095 

Frank van de Vorstenbosch 15,000 1:22:20 10,931 

Guido Janssen 15,000 1:27:21 10,303 

Irus Rondeel 15,000 1:28:20 10,189 

Venloop 5km, Venlo 26 maart 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Daniela Schmitz 5,000 0:31:01 9,672 

Mart Hovens 5,000 0:32:33 9,217 

Henk ten Have 5,000 0:34:03 8,811 
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Venloop 10 km, Venlo 26 maart 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bas Basten 10,000 0:37:34 15,972 

Maris Jacobs 10,000 0:39:19 15,261 

Martijn Faassen 10,000 0:39:49 15,069 

Jeanette Vlenterie 10,000 0:46:15 12,973 

Richard van Eck 10,000 0:49:31 12,117 

Roy in 't Zandt 10,000 0:49:44 12,064 

Will Voesten 10,000 0:50:04 11,984 

Carla Arts 10,000 0:51:51 11,572 

Nico Valckx 10,000 0:52:11 11,498 

Herman Peters 10,000 0:52:58 11,328 

Jacqueline Verhaegh 10,000 0:54:17 11,053 

Pascal Rutten 10,000 0:54:28 11,016 

Maurice Karsemakers 10,000 0:54:49 10,946 

Marissa Verhaegh 10,000 0:55:08 10,883 

Marielle van Keulen 10,000 0:55:08 10,883 

Marloes Beerkens 10,000 0:56:09 10,686 

Marloes Pelzer 10,000 0:56:14 10,670 

Martin Verhaegh 10,000 0:57:03 10,517 

Henk ten Have 10,000 0:57:46 10,387 

Marion Hegger 10,000 0:58:11 10,312 

Bas Scheffer 10,000 0:58:44 10,216 

Anita Albers 10,000 0:59:42 10,050 

Gerrie Fleuren 10,000 1:00:15 9,959 

Marij van de Voort 10,000 1:00:27 9,926 

Ria Verweij 10,000 1:01:35 9,743 

Sandra Luijpers 10,000 1:05:12 9,202 

Marika Kuntzelaers 10,000 1:05:15 9,195 

Louis ter Beek 10,000 1:05:30 9,160 

Marjan Geertsen 10,000 1:05:37 9,144 

Guido Albers 10,000 1:06:33 9,016 

Anita Thiesen 10,000 1:06:52 8,973 

Frank Geurts 10,000 1:08:00 8,824 

Heike Neuber 10,000 1:08:34 8,751 

Venloop halve marathon, Venlo 26 maart 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Karel Gerrits 21,100 1:33:07 13,596 

Bart Gorissen 21,100 1:35:13 13,296 

Paul Ghering 21,100 1:37:10 13,029 

Martin Motowidlo 21,100 1:45:50 11,962 

Gerard van Kruisbergen 21,100 1:46:14 11,917 

Christel van de Venne 21,100 1:52:16 11,277 

Wil Engels 21,100 1:52:16 11,277 
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Venloop halve marathon, Venlo 26 maart 2017  (vervolg) 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Gabriëlle Janssen 21,100 1:52:46 11,227 

Peter Verweij 21,100 1:53:06 11,194 

Kaj Gruintjes 21,100 1:53:11 11,185 

Jac Verbeek 21,100 1:53:15 11,179 

Climmy Lommen 21,100 1:53:47 11,126 

Maris Jacobs 21,100 1:53:47 11,126 

Charles Roosen 21,100 1:54:57 11,013 

Bob Hazenbosch 21,100 1:55:51 10,928 

Jan Hermkes 21,100 1:57:27 10,779 

Jack Küppers 21,100 1:57:39 10,761 

Jeroen Rondeel 21,100 1:57:41 10,758 

Jussi van Keeken 21,100 1:58:48 10,657 

Tom Gorissen 21,100 1:59:34 10,588 

Hay Steegh 21,100 1:59:40 10,579 

Dennis Creemers 21,100 2:01:06 10,454 

Clem Honig 21,100 2:02:47 10,311 

Irus Rondeel 21,100 2:07:01 9,967 

Sandra Stoopen 21,100 2:08:25 9,859 

Bas Basten 21,100 2:10:24 9,709 

Jos Verheijen 21,100 2:12:59 9,520 

Guido Janssen 21,100 2:13:34 9,478 

Gertie de Swart 21,100 2:14:18 9,427 

Wendy Willemsen 21,100 2:20:32 9,009 

Ria Fitten 21,100 2:54:30 7,255 

Kraaijenbergse Plassenloop, Linden/Cuyk 1 april 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bas Basten 5,000 0:17:59 16,682 

Zjwamer Paosloup, Swalmen 17 april 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jan Hermkes 10,000 0:50:48 11,811 

Marissa Verhaegh 10,000 0:52:52 11,349 

Marloes Beerkens 10,000 0:53:54 11,132 

Gabrielle Janssen 10,000 1:03:42 9,419 

De Halve van de Haar, Haarzuilens 17 april 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Michelle Rijntjes 5,250 0:33:17 9,464 

Paul Ghering 21,100 1:38:46 12,818 
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Halve Marathon, Madrid 23 april 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Paul Ghering 21,100 1:37:38 12,967 
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Wedstrijdkalender 

 

Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

Zaterdag 29-04 

 

 

Rundje um ut Hundje 

avondloop 5 en 10 km 

 

Horst 

 

 

www.peelrunners.nl 

 

 

Zaterdag 20-05 

 

 

Contour Run op Velden 

5 en 10 km 

 

Velden 

 

 

www.crov.lopersgroep-alv.nl 

 

 

Zondag 21-05 

 

Marikenloop 5 en 10 km 

 

Nijmegen 

 

www.marikenloop.nl 

 

Zondag 11-06 

 

 

 

4e VenloStormt 

hindernissen stormloop 

5,9 – 11,3 en 21,4 km 

 

Venlo 

 

 

 

www.venlostormt.nl 

 

 

 

Zondag 11-06 

 

 

Maastrichts Mooiste 

5 en 15 km 

 

Maastricht 

 

 

www.maastrichtsmooiste.nl 

 

 

Zondag 25-06 

 

 

Estafetteloop Vaals-Venlo 

100 km 

 

van Vaals naar Venlo 

 

 

www.scopias.nl 

 

 

Zaterdag 01-07 

 

 

 

Knooppunt Loop Baarlo 

Middel-Limburgs Avondloopcriterium 

5 en 10 km 

 

Baarlo 

 

 

 

www.baarloloop.nl 

 

 

 

Zondag 16/17-09 

 

 

Dam tot Dam loop 

16 km 

 

van Amsterdam naar  

Zaandam 

 

www.damloop.nl 

 

 

Zaterdag 23-09 

 

 

Staffellauf Weeze 

5x5 km 

 

Weeze 

 

 

www.tsv-weeze.de 

 

 

Zondag 24-09 

 

 

Gipmans Planten Kwaakerrun  

5 en 10 km 

 

in ’t Ven Venlo 

 

 

www.kwaakerrun.nl 

 

 

Zondag 24-09 

 

 

Fysio Fitness Kermisloop Belfeld 

5 en 10 km 

 

Belfeld 

 

 

www.cultuurensportbelfeld.nl 

 

 

Vrijdag 06-10 

 

 

Ladiesrun Zeeland 

10 km 

 

Zoutelande 

 

 

www.marathonzeeland.nl 

 

 

Zaterdag 07-10 

 

 

Kustmarathon 

42,2 km 

 

Burgh-Haamstede – 

Zoutelande 

 

www.marathonzeeland.nl 

 

 

 
  

 


