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De Staffellauf van Weeze   Sm 

 

Door Marilon Faassen 

Het loopseizoen begint na de vakantie zo’n beetje met als eerste de Staffellauf in Weeze. Ook dit jaar 

aan mij de taak om de inschrijvingen te verzorgen, alle lopers te verzamelen en chauffeurs te regelen. 

De reeds voor de zomervakantie gemailde oproep leverde nog niet zo veel respons op, maar bij de 

reminder na de zomervakantie begon het toch bij meerdere lopers weer te kriebelen en kwamen de 

aanmeldingen binnen. Vorig jaar waren we met 2 teams aanwezig in Weeze en het streven was om nu 

met meer lopers te gaan en dat is gelukt. Dit jaar kon ik 3 teams inschrijven.  

Mooi dat inmiddels de inschrijving volledig geautomatiseerd verliep. Nog even een mail uitzetten naar 

lopers en fotograaf en alles was geregeld. 

 

 

 

Bij aankomst in Weeze lagen de startnummers mooi gebundeld per team klaar, top! Dus snel opge-

haald en zelfs ruimte om nog wat tactisch te schuiven in de volgorde van de lopers. Daarna de start-

nummers verdeeld onder de lopers, daarbij even opletten dat ieder op de juiste volgorde is ingedeeld. 

Prachtig weer en een leuk parcours met gezellige drukte rond de hardloopbaan. 

Na afloop nog even zorgen dat alle startnummers ook weer netjes ingeleverd worden en tevens voor 

iedere loper een echte Duitse Urkunde laten maken, in twee woorden “ganz Toll”. 

Tot slot als afsluiter de Duitse Bratwurst en een Erdinger om alle verbrande calorieën weer aan te vul-

len. Van iedere loper toch weer terug gehoord wat een ontzettend leuke wedstrijd dit is. Dus…. Zeker 

de moeite waard om volgend jaar (weer) mee te doen! 

 

Misschien een leuk streven voor 2018: naar Weeze met 4 teams? 
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door Karel Gerrits 

Zoals de foto laat zien kan de korte af-

stand van 5 km ook nog zwaar genoeg 

zijn. Het was een warme nazomer-dag 

en een mooie kans om te kijken hoe het 

met de conditie gesteld is. Nadeel van 

de estafette is dat je niet met iemand 

mee kunt lopen met een ongeveer gelijk 

tempo. Ik ging dan ook te snel van start 

en deed over iedere volgende kilometer 

er weer 5 seconden meer over. Mooi 

parcours, maar Ad met zijn camera heb 

ik niet gezien, dan had ik wel m'n best 

gedaan wat vrolijker te kijken. Maar 

gezellig was het zeker! 

 

door Richard van Eck 

Nadat ik mij vorig jaar had aangemeld bij de Lopersgroep, kreeg ik al snel te horen over de Staffellauf 

in Weeze. Een estafetteloop van 5 x 5 km. Dit leek mij leuk, want nu zie je medelopers die normaal op 

anderen dagen trainen.  

Dit jaar stond de wedstrijd in Weeze weer op het programma. Vorig jaar was het mij bevallen, dus heb 

ik mij opgegeven. Gelukkig deden 14 anderen dit ook, want 5 x 5 km alleen rennen is wel erg veel. Het 

lobbyen van de trainers heeft geholpen, geen 2 teams zoals vorig jaar, maar 3 teams dit jaar. 

Zaterdag 23 September het is zo ver, prachtig weer is er voorspeld, wat kan er nog misgaan? We ver-

zamelen ons bij de BMV in Velden en rijden gezamenlijk naar Weeze. Bij aankomst begint het al goed 

druk te worden. Ik had vernomen dat er ongeveer 150 teams deelnemen en hiervan komen er 24 uit 

Nederland. We kleden ons om en maken nog even een groepsfoto op het middenveld. De eerste lo-

pers hebben nog even om zich warm te lopen, even rekken en strekken. Het is bijna 14.30 uur, alle 

eerste renners staan klaar bij de start. Zoals het hoort, Deutsche Gründlichkeit, precies op tijd het 

startschot. De mierenhoop van 150 renners komt in beweging. De renners variëren in leeftijd van 6 tot    

0 jaar. Iedereen wordt aangemoedigd. Het wordt steeds warmer, dit zal een zware race worden. Ik 

mag als nummer 5, gelukkig is de temperatuur dan iets gedaald. Na ongeveer 1 uur wachten, ben ik 

bijna aan de beurt, even inlopen en klaar maken. Het publiek is nog steeds iedereen aan het aanmoe-

digen. Langzaam loop ik richting de start, ben er klaar voor. Bij de start houd ik mijn teamgenoot in de 

gaten, hij is er bijna.  

Eindelijk kan ik aantikken en begin mijn race. Door de temperatuur kun je het beste langzaam begin-

nen en als je wat over hebt versnellen. Maar ja eigenwijs hé, ga toch iets te snel van start. Halverwege 

de race merk ik, dat de snelheid te hoog is en ga toch maar iets langzamer. Dit tempo houd ik toch 

redelijk vol tot het einde. Gelukkig is de finish in zicht, want ik ben toch behoorlijk moe. Over de finish 

gekomen wordt mijn tijd omgeroepen, 24,04 min. Heb het hartstikke goed gedaan nl een PR op de 5 

km. 
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Even douchen, samen even babbelen 

met een hapje en een drankje. We krij-

gen allemaal een oorkonde met de 

tijden en op welke plaats we geëindigd 

zijn. Al onze teams hebben het heel 

goed gedaan, wij zijn 21ste , 33 ste en 

44ste  geworden. Tijd om naar huis te 

gaan en even de voeten op tafel. 

Volgend jaar ben ik weer van de partij 

en hoop nu met 4 of meer teams. 

 

 

door Guido Janssen 

Weeze, 5 x 5 km Staffellauf  (Vallen en Opstaan) 

 

“Hoi Guido, we hebben nog 1 deelnemer nodig om 3 teams vol te krijgen, zin om mee te gaan ?” was 

de vraag van Martijn. Eigenlijk had ik andere plannen, maar deze had ik gelukkig kunnen verzetten. Dit 

was mijn eerste Weeze, 5 x 5 km Staffellauf, ik had er zin in voor het eerst met de Lopersgroep een 

wedstrijd rennen. Toch stiekem wel spannend wat mijn tijd zou zijn op de 5 KM na een jaar trainen 

met de Lopersgroep. 

 

We vertrokken om 12:45 uur bij de 

BMV in Velden, de 1e loper zou om 

14:30 uur starten. Ik zat in team 65, 

“Keep Smiling” en zou als laatste loper 

starten. Ik kon dus nog alles eerst eens 

goed bekijken, voordat ik aan de beurt 

was. Een “Staffellauf” had ik namelijk 

nog nooit eerder gelopen. 

Het was perfect weer, warm maar pri-

ma ren-weer. Na goed warm gelopen te 

hebben stond ik klaar om Martijn op te 

vangen en de het “stokje” over te ne-

men. De laatste 5 KM voor team 65 “Keep Smiling”  

 

De “Staffellauf” was voor mij begonnen, ik werd aangemoedigd door “collega” renners van de Lopers- 

groep die aan de kant van de baan stonden. Helaas kwam er 200 meter verder een mede renner ten 

val, die ik eerst geholpen heb met opstaan. Ik vroeg of hij in orde was, waarop hij antwoorde “Alles in 

Ordnung” Ik kon mijn “Staffellauf” vervolgen, een lang stuk langs een provinciale weg. Na een 2,5 KM 

een afslag en de route ging een open landelijk gebied in. Mijn tempo was te hoog, ik begon vermoeid 

te raken en was dan ook blij het bordje van 3 KM te zien. Vanuit de verharde weg gingen we een bos- 
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pad op, dat liep langs de Niers. Ik werd ingehaald door een snelle loopster, ze was op dat moment een 

flink stuk sneller dan mij. In de verte was het 4 KM bordje al zichtbaar, ik besloot te versnellen om in  

hetzelfde tempo als dat van de loopster te rennen. Mijn horloge gaf 4,4 KM aan, ik was te hard gegaan 

veel te hard. ik kon niet meer. De “Duitse” omroeper was al te horen, de baan was al zichtbaar het kon 

niet ver meer zijn. Daar stond fotograaf Ad, toch nog proberen te lachen op de foto want de ver-

moeidheid was behoorlijk toegeslagen. Laatste bocht, we komen de baan weer op. De laatste  300  - 

400 meter, ik kan niet meer ik moet in tempo zakken. “Komm, letztes Stück”  roept de loopster tegen 

me en ze wacht op me. Ik verzamel al mijn krachten en we spinten samen de finish over. YES mijn bes-

te tijd ooit op de 5 KM, ik bedank de loopster voor de “Lauf”.  Ze geeft me de hand en bedankt  ook 

mij.  

 

Iemand helpen na het vallen met opstaan. Maar ook geholpen worden, meegetrokken worden om 

over de finish als het echt niet meer gaat. Dit allemaal door en met vreemden, maar wel met dezelfde 

passie. Wat is rennen toch een mooie sport. 

 

door Martijn Faassen 

Na een zomervakantie met enkele gedwongen weken rust heb ik sinds enkele weken de loopdraad 

weer opgepakt. Het gaat de laatste tijd prima en ik durf het aan om de Staffellauf in Weeze te lopen, ik 

heb d’r zin in. 

Net als andere jaren mogen we de auto 

in een stoffig weiland parkeren en lopen 

over de akker naar de atletiekbaan. 

Leuke muziek die we al van ver horen. 

Hele gezinnen lopen richting de baan 

mit Kuchen und Kekse want vooral de 

Duitse Gemütlichkeit is hier het credo. 

Ik mag als eerste starten van mijn team 

en ook ik ben een tikkeltje nerveus voor 

een eerste wedstrijd na vele maanden. 

Het is net als andere jaren warm maar 

wel goed te doen. De eerste meters 

gaan snel maar het voelt goed en ik besluit een tandje bij te schakelen, vele lopers haal ik in waaronder 

enkele scholieren van plm. 11 jaar. Ik had wel door dat deze jongens echt wel konden lopen, maar dat 

een van hen mij de laatste 20 meter voor de finish terug pakte vond ik toch niet zo leuk�, vooral niet 

omdat er achteraf meerdere reacties op kwamen. De jongste loper was 7 jaar, de oudste 80, en met 

een niet onverdienstelijke tijd van 25 min waar hij trots op mag zijn. Er is geen enkele loper van team 

ALV die niet tevreden is met zijn of haar prestatie. Na de gebruikelijke Bratwurst verorberd te hebben 

vertrekken we voldaan terug naar Velden. Deelnemers en organisatie bedankt voor deze geslaagde 

dag. 
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door Fred Janssen 

 

Weeze is: 

 

Weeze is lopen in het buitenland 

Weeze is estafetteloop 

Weeze is een ploeg van 5 personen 

Weeze is slechts 5 kilometer 

Weeze is altijd prachtig weer 

Weeze is samen zijn 

Weeze is voor jong en oud 

Weeze is voor ieder niveau 

Weeze is atletiekbaan 

Weeze is fietspad 

Weeze is verharde weg 

Weeze is grindpad 

Weeze is tussen de akkers 

Weeze is langs het water 

Weeze is Grillwurst 

Weeze is Radler 

Weeze is gezellig 

Weeze is Urkunde 

Doe volgend jaar mee in …… WEEZE 

door Peter Verweij 

Dit jaar weer eens meegedaan aan 

de Staffellauf in Weeze. Zoals altijd 

was het weer erg gezellig op het 

sportcomplex van Weeze. Het zon-

nnetje scheen volop en we konden 

genieten van een groot deelne-

mersveld. Het parcours loopt ge-

deeltelijk langs het riviertje de 

Niers.  Vanaf het water werden we 

aangemoedigd door de passerende 

recreanten op hun vlotjes en ka-

no’s. Na afloop heb ik de in Weeze 

gebruikelijke “Kaffee mit kuchen” maar overgeslagen en ben meteen overgegaan op een lekker brood-

je Curry Wurst en een koud pilsje. Al met al was het weer een geslaagde zaterdagmiddag samen met 

een vijftiental leden van onze Lopersgroep. 

door Marloes Beerkens 

Dit jaar deed ik voor het eerst mee aan de Staffellauf in Weeze. Na alle positieve  verhalen wilde ik 

graag een keer deelnemen aan deze estafetteloop. 

Toen we aankwamen was er al een hoop bedrijvigheid, veel lopers van veelal van Duitse komaf, maar 

ook wel wat groepjes Nederlanders uit de omgeving. Ook stonden er wat kraampjes waar je loopspul-

len of honing kon kopen en er klonk een gezellig muziekje over het terrein. 

Om half 3 begonnen de eerste lopers met hun eerste 5 km en daar behoorde ik ook toe. 
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Het was gezellig druk bij de start en het 

zonnetje scheen lekker in ons gezicht. De 

route begon op de atletiekbaan en ging 

daarna verder buiten het terrein. Het was 

een leuke afwisselende route over het 

fietspad, tussen maisvelden en een klein 

stukje bos langs een riviertje waar een 

aantal toeschouwers op hun bootje rond 

dobberde. Op het eind kwam je weer op 

de baan waar je de volgende deelnemer 

van je groep aan moet tikken, zodat die 

dan van start kan gaan! 

Daarna lekker uitpuffen en kijken naar 

alle andere lopers die binnen komen en 

van start gaan. 

Na afloop hebben we nog een lekker broodje Deutsche Wurst gegeten met z’n allen en wat gedronken 

op een geslaagde dag! Volgend jaar ben ik weer van de partij!  

 

door Jack Küppers 

Mijn Weeze-vuurdoop … 

Ik had al een aantal jaren gehoord van die bijzondere “Staffellauf in Weeze”, maar kon telkens niet 

meedoen. Dit jaar moest het er maar eens van komen. En na al die enthousiaste verhalen uit de vorige 

nieuwsbrief, mocht ik dit spectakel niet missen. 

Ik was gelukkig niet de eenige; we waren dit jaar vanuit de lopergroep ALV, met 3 super-teams -van 

ieder 5 personen- aanwezig op de atletiekbaan van “Turn- und Spielverein Weeze – Abteilung 

Leichtathletik” of gewoon “TSV Weeze”, in het stadje van EasyJet, RyanAir en AirBerlin … 

In totaal waren er die dag zo’n 150 teams uit voornamelijk Duitsland. Ook Nederland was goed 

vertegenwoordigd met verschillende atletiek verenigingen 

en loopgroepen uit onze eigen regio. De leeftijden varieerde 

van 8 jaar tot 80 jaar van de oudste. Er liepen zwaar 

getrainde triathleten mee, maar ook lopers die zo te zien 

nog niet zo vaak de hardloop schoenen aan hadden gehad. 

En allemaal liepen ze voor hun eigen team één “staffel”. Het 

was een heel gemixed gezelschap !  

We hadden van te voren een schatting moeten opgeven, 

van de tijd die je op de 5Km zou gaan lopen. Marilon was 

hiermee flink gaan puzzelen en had zo 3 teams 

samengesteld, waarbij de totale eindtijd zo dicht mogelijk bij 

elkaar zou liggen en de teams dus alle 3 tegelijk zouden 

finishen. Dat is volgens mij ook heel aardig gelukt.  

Ook de PR was goed geregeld. Iedereen had een ALV shirtje 

aan, zodat we als echte ALV-teams herkenbaar waren. En 

Carla had gelijk gekregen. Ook dit jaar was het heel goed 

loopweer; een lekker zonnetjes, zacht windje, bij een graad of 20. 
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Ik zat in team 45 “The Running Gents” en mocht als vierde de “staffel” gaan lopen. Na de voorgaande 

startende en weer finishende ALV-lopers aangemoedigd te hebben, kon ik Karel aflossen. 

Ik had de afgelopen tijd niet zoveel getrained (blessure) en kon daardoor het gemiddelde team-tempo 

een beetje gaan temperen … De eerste 2 km gingen goed, maar toen merkte ik dat ik toch weer te snel 

gestart was. Ik was op zoek naar het 3km bordje, maar kwam het niet meer tegen. Wel zag ik Ad nog 

ergens staan, die voor de foto’s heeft gezorgd.  

Gelukkig zag ik na een tijdje toch nog het 4km bordje en kon ik de laatste km nog even voluit gaan. Na 

nog een aanmoediging van Carla en Marloes op de laatste meters (ik had het zwaar), mocht ik het 

rondje op de atletiekbaan afmaken en Richard aantikken, zodat hij kon starten voor de laatste 

“staffel”. 

Moe, oververhit, maar wel voldaan, heb ik vervolgens de eisthee-

drankenpost van TSV Weeze leeg gedronken. Ik had onderweg toch 

wel een beetje vocht verloren. 

Na afloop kreeg ieder team een persoonlijk certificaat. ipv een stan-

daard medaille – wel origineel, met de eigen team tijden. We zijn 

daarna nog even gezellig, op de Duitse manier, gaan “uitlopen” on-

der het genot van een broodje “Grillwurst mit Senf und Curry” en 

een flink glas Warsteiner of flesje Erdinger. Voor de liefhebbers 

stond er een groot tent met een nog groter aanbod aan “Kaffee, 

Kuchen und Gebäck”, gemaakt door de “TSV Mutties” van de club 

zelf. Dit was het toetje op een stevige estafetteloop. 

 

Ik vond het een meer dan geslaagde middag met een gezellige 

afsluiting. Het smaakt (letterlijk) naar meer. Deze “Weeze 

staffellauf” is zeer geschikt voor iedereen, die eens ongedwongen en in eigen tempo, 5 km wil lopen in 

een enthousiast team. Of je nu snel of langzaam kunt lopen, als team haal je de finish altijd ! Ik zie 

jullie volgend jaar. 

Bis zum nächsten Mal und Grüße aus Weeze, 

 

door Louis ter Beek  

Het was mmoi weer om te staffelen in 

Weeze. Ik had erg veel zin om de 5 km te 

rennen. Maar het was wel zweten. Het is 

een mooi parcours. Een beetje verhard en 

dan in de bossen langs de Niers. Aan de 

wedstrijd doet jong en oud mee. Snel en 

langzaam. Maakt niets uit. Het gaat niet 

om winnen, maar om de gezelligheid. Ik 

was de eerste loper. Ik begon niet al te 

hard. Na 3 km probeerde ik te versnellen, 

want als ik te hard vertrek, kom ik mezelf 

tegen. Mijn tijd was ruim een half uur. 

Daarna genieten van een broodje braadworst met een koud glas bier of fris. Ik kan iedereen 

aanbevelen volgend jaar mee te doen. Een leuke wedstrijd. 
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door Carla Arts 

Dubbele agenda tijdens Weeze 

Terwijl ik zelf in de redactie zit, kreeg ik van mijn collega Ad een mail of ik een stukje over de estafette-

loop in Weeze wilde schrijven. Hij verontschuldigde zich in deze mail voor zijn dubbele agenda als fo-

tograaf en als nieuwsbriefredactielid. 

Nou, daar kan ik over meepraten! 

Weeze was mijn eerste wedstrijdje 

tijdens mijn zwangerschap. Ons 

team had heel stiekem een lid meer. 

Een aantal mensen was toen al op 

de hoogte, maar een groot aantal 

van de deelnemers en mijn teamge-

noten ook niet! Dus ik was heel be-

nieuwd hoe mijn wedstrijdje zou 

gaan verlopen. Ten eerste omdat ik 

de weken ervoor heel moe was ge-

weest, ten tweede omdat je jezelf 

toch weer opnieuw moet gaan ont-

dekken in zo’n lichaam vol hormonen. Je weet niet precies wat er gaat gebeuren als je bijna voluit pro-

beert te gaan. Mijn dubbele agenda bestond dan ook uit zo normaal mogelijk doen, goed presteren 

voor mijn team, maar ook zonder risico’s te nemen voor de baby in mijn buik. Uiteindelijk is dat alle-

maal gelukt op deze dag en konden we met ons team terugkijken op een mooie prestatie, een hele 

gezellige dag en ging het goed met mij en de baby. Beter kon niet!  

 

door Charles Roosen 

Zaterdag 23 september was het een 

prachtige zonnige dag en namen we 

met drie teams deel aan de  Staffel-

lauf in Weeze. Totaal deden er maar 

liefst 150 teams mee! De sfeer was 

prima: opzwepende muziek, geur 

van Kaffee mit Kuche en niet te ver-

geten de heerlijke BBQ-worsten! 

Iedere loper van ons werd bij ver-

trek en terugkomst enthousiast aan-

gemoedigd en er sneuvelden zelfs 

enkele PR’s.  

Na binnenkomst van onze laatste 

Staffelloper gingen we gezamenlijk na genieten met een (alcoholvrij)drankje en BBQ-worst. Het was 

een gezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar. 
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Jungfrau: Highway to Hell 
door Maris Jacobs 

 
Op dinsdag 5 sept stap ik samen met Bart (Wienen) in de auto voor ons jaarlijks uitstapje. Dit jaar gaan 

we voor het Jungfrau marathon avontuur. We rijden weg en het eerste liedje dat op de radio wordt 

gedraaid is  "Highway to Hell" .... We kijken elkaar aan en denken hetzelfde: de komende dagen wor-

den highway to heaven. We hebben namelijk onze motoren bij ons en gaan er mee de komende 3 

dagen over de Zwitserse bergpassen cruisen. Als toetje loop ik zaterdags de Jungfrau marathon. Bart is 

helaas geblesseerd geraakt en durft het niet aan met zijn knie. Aangekomen op de camping in Zwiters-

land stippelen we de routes uit die we de komende dagen willen rijden. Dit valt niet mee, de meeste 

bergpassen lopen dood. We weten toch de mooiste wegen, passen en bergen te vinden in deze schit-

terende omgeving. 

 

 
 

We genieten volop en voelen ons echt in Heaven. Vrijdagmorgen halen we eerst het startnummer op 

en gaan naar de marathon beurs. Het gevoel begint langzaam te komen...  We doen nog een rondje op 

de motor en genieten van het prachtig weer en omgeving. ‘s Avonds gaan we naar de pasta party in de 

tent. Ongelofelijk hoe dit alles in de puntjes is verzorgd. Nog wat rondgekeken in het dorp en daarna 

terug naar de camping om alles voor te bereiden voor de bestorming van de Jungfrau.... Op tijd naar 

bed, de wekker gaat om 6 uur, zodat ik op tijd bij de bus ben. Het lukt me om de bus te missen, omdat 

deze te vroeg is en ik precies op tijd was. Ik ren nog net als in de film achter de bus aan, maar helaas hij 

rijdt door. Zit niets anders op dan op de volgende bus te wachten. Dit voelt niet helemaal lekker, om-

dat ik dan pas een half uur voor de start op het station aankom en mijn tas met droge kleding nog 

moet inleveren voor als ik finish op de 2000 meter hoger gelegen Jungfrau. Maar alles verloopt vlekke-

loos en heb nog tijd genoeg over. Om precies half 9 klinkt met de alpenhorn en een kanonschot het 

startschot. Waarmee de 25e Jungfrau marathon gaat beginnen.  

We lopen nadat we eerst een ronde door het centrum hebben gelopen richting de bergen. Na 8 km 

worden we getrakteerd op een hels kabaal van koeienbellen. Voor degenen die Battice eens gelopen 

hebben. De trommelaars en herrie daar vallen in het niet! Bij km 10 tot 12 krijgen we het eerste seri- 
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euze heuveltje. Daarna gaat het tot km 25 weer vlak over grind, bos en weilanden langs een mooi 

beekje en een prachtige waterval.  

 

Ik voel me sterk en loop heel lekker. Heb nog 

nooit zo lekker de eerste 25 km gelopen tij-

dens een marathon. Echter dit is voorbij vanaf 

25,5 km. Daar begint de muur van Wengen. 

Het begint harder te regenen en het wordt 

heel mistig. Tegen de muur valt niet op te ren-

nen voor mij. En ik pas mijn trail tactiek toe 

door stukjes te wandelen, afwisselend met 

rennen. Alleen hier is het zo stijl dat ik tot 27 

km alleen maar gewandeld heb. Van het uit-

zicht kon ik ook niet genieten vanwege de 

mist. Ik voelde al aankomen dat dit een zware 

tocht zou gaan worden. Mede omdat de orga-

nisatie het niet meer nodig vond om vanaf 

25km met 1 km af te tellen maar met 250 meter borden... tot 36 km kan ik nog af toe een stukje ren-

nen en heb ik nog geen last van de kou en regen. Wel heb ik het idee dat iedereen mij inhaalt (achteraf 

gezien ben ik vanaf 25 km door maar liefs 500 mannen/vrouwen ingehaald).  Bij 36 km gaat het een  

stukje omlaag maar hier is en krijg ik het zo koud dat het er niet leuker op wordt. Ik ben blij dat ik Bart 

zijn tip op heb gevolg om een regenponcho mee te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze besluit ik aan te doen. En langzaam voel ik me weer warmer worden. Het klimmen en klauteren 

gaat immers verder. Bij 40 km nadere we de Drakenrug. Hier heb je normaal een schitterend uitzicht. 

Alleen helaas door de natte sneeuw en regen gaat dit letterlijk de mist in. Er zou aan de rechterzijde 

een mooi meer moeten liggen. Helaas heb ik dit ook moeten missen. Bij 41.5 km kom je op het hoog-

ste punt van de marathon daar staan 2 doedelzakkers te spelen. Een van hun ziet dat ik helemaal er 

doorheen zit en probeert me op te peppen door me aan te moedigen en te zeggen dat hij dit nummer 

speciaal voor mij speelt. Erg attent maar ik ben er helemaal klaar mee. Als een slak ren ik vals plat om-

laag de laatste 500 meter over de "highway to hell" naar de finish in de hoop dat ik Bart zie of hoor in 

de mist. Maar ook dat gaat de mist in.... 
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Tot het moment van schrijven van dit stuk denk ik nooit meer! Wat heb ik moeten afzien en wat was 

het koud! Maar wat moet deze loop mooi zijn met mooi weer….. 

 

VOOR DE LIEFHEBBER DIE VOLGEND JAAR MEE WIL DOEN HIERBIJ DE LINK VAN DE LOOP VAN 2016 

MET MOOI WEER... 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=KvWL6kQQsoc 
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Van de bestuurstafel   
 

Lopersgroep Arcen Lomm Velden in “De Kapper” van oktober 2017: 

In de oktober-editie van “de Kapper” een verhaal over onze vereniging nav een interview van Pieter 

Duijf met Jack en Wil, verderop in deze Nieuwsbrief is dit artikel opgenomen. 

Een mooi stukje PR voor onze vereniging !! 

 

CONTOUR Run op Velden 2018: 

In 2018 zal de 10e editie van de CONTOUR Run op Velden plaatsvinden, de commissie is al weer volop 

aan de slag met de voorbereidingen. Maandag 30 oktober 2017 is de volgende vergadering en snel 

daarna zullen we met de datum naar buiten treden om onze leden, vrijwilligers, sponsoren en lopers te 

informeren.  

De CROV-website is deels “under construction” omdat de content ververst moet worden, ook hier zal 

de commissie mee aan de slag gaan. 

We gaan een lustrum-editie organiseren en dat verdient wat extra’s !! In komende nieuwsbrieven-

flitsen, middels Facebook en via onze website zullen we jullie daar gaandeweg meer over informeren. 

 

Training reanimatie/AED: 

Voor de training reanimatie/AED hebben zich 19 leden aangemeld, deze zijn inmiddels verdeeld in 2 

groepen en uitgenodigd voor de trainingen op resp. maandag 30 oktober 2017 en maandag 20 no-

vember 2017. Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. 

De trainingen worden verzorgd door Leo van Zitteren (www.pplei.nl) en de gemeente Venlo neemt de 

kosten voor zijn rekening. Waarvoor dank !! 

 

Workshop blessurepreventie maandag 11 december 2017: 

Lopersgroep ALV organiseert op maandag 11 december 2017 in samenwerking met het Loopcentrum 

Horst-Venlo en Ron Beurskens (Sportfysiotherapeut) een workshop blessurepreventie. 

De workshop zal worden gehouden in de nieuwe vestiging van het Loopcentrum aan de Koninginne-

singel 7 te Venlo en deelname is gratis!!  

Noteer de activiteit alvast in jouw agenda, nadere informatie volgt spoedig via een Nieuwsflits. 

 

Eindejaarsontbijt dit jaar op zondag 17 december: 

Het inmiddels traditionele, gezellige eindejaarsontbijt zal dit jaar plaatsvinden op zondag 17 december 

op onze vertrouwde locatie Jagersrust te Velden-Schandelo.  

Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over het eindejaarsontbijt. 

 

Idee/suggestie voor extra activiteiten, laat het ons weten: 

Voor de rest van dit jaar is onze verenigingsagenda, met bovengenoemde activiteiten, voldoende ge-

vuld. Voor 2018 is er zeker nog ruimte voor ideeën/suggesties voor extra activiteiten maar het moet 

natuurlijk wel voorzien in de behoeften van onze leden. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om 

met leuke ideeën/suggesties te komen wanneer die er zijn, wij zullen dan vervolgens gaan kijken of we 

deze kunnen realiseren. Laat het weten aan jullie trainer of stuur een mailtje naar secretari-

aat@lopersgroep-alv.nl. 

 

Namens het bestuur: Jack van den Hombergh  
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uit De Kapper, oktober 2017 Velden
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Uitnodiging  

Eindejaarsontbijt zondag 17 december 2017 
 
 
 
 

Eindejaarsontbijt in Jagersrust 

voorprogramma: wandeling  

 
 
Beste Leden van de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden, 
 
Op zondagmorgen 17 december staat het jaarlijkse eindejaarsontbijt weer gepland. 
We willen dit jaar gezellig afsluiten met een gezamenlijke eindejaarswandeling, gevolgd door 

een welverdiend ontbijt bij Jagersrust. 
 
Hiervoor zijn alle leden van harte uitgenodigd. Ook kun je zowel voor de wandeling als voor 

het ontbijt een introducée of introducé meenemen. Dat kan een vriend(in), buur, familielid of 

je partner zijn. 
 
We verzamelen om 9.15 uur op de parkeerplaats van Jagersrust, Straelseweg 35, Velden voor 

een mooie wandeling van ca. 5 km. Daarna schuiven we aan voor een overheerlijk ontbijt.  

Uiteraard is het ook mogelijk om alleen aan het ontbijt deel te nemen. Zorg dan dat je uiterlijk 

om 10.30 uur bij Jagersrust bent. 
 
De kosten bedragen € 12,50 voor zowel leden als introducés. 
Koffie en thee is bij de prijs inbegrepen, overige drankjes zijn voor eigen rekening. Als je alco-

hol wil drinken maak dan a.u.b. goede afspraken met je chauffeur. 
 
Je kunt je opgeven door vóór 13 december aanstaande het bedrag van € 12,50 p.p. over te 

maken naar rekening NL 22 RABO 0153 5977 04 t.n.v. Lopersgroep ALV. 
 
Wij hopen jullie op 17 december in groten getale te treffen. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
het Bestuur 
Wil, Jack, Martijn en Karin 
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Personalia 

 

Aangemeld als lid:    

René van den Borst (53) uit Reuver 

Stephanie Geelen (43) uit Velden 

Afgemeld als lid:  

Annemie Poels uit Grubbenvorst 

Sandra Hackbarth uit Velden 

Henk ten Have uit Velden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen…….locatie, tijden en programma 

 

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

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

 

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

het programma, www.lopersgroep-alv.nl/jaarplan-2017 . 

 

 

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 rond 

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

wils!  We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de BMV. We gaan vervolgens naar de loca-

tie 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 10 september Floriade parkeerplaats aan de Innovatoren 

Zondag 8 oktober Grote Heide Venlo 

Zondag 5 november Hamert Arcen 

Zondag 10 december Reindersmeer 

 

De overige drie zondagochtendtrainingen per maand starten om 9.30 uur bij de Ravenvennen in 

Lomm waarna een gevarieerde route gevolgd gaat worden. Voor elke zondag geld dat er voor andere 

ondergrond gekozen wordt, verhard, onverhard, verhard/onverhard (zie jaarplan). Door gebruik te 

maken van een korte ronde, kan iedereen op zijn eigen niveau lopen. Een beginnend loper kan er-

voor kiezen om de afstand 1 keer te lopen (tussen de 4 en 6 km) en een ervaren en/of lange af-

standsloper kan deze meerdere keren afleggen of we maken nog een lus in het parcours. We hopen 

hiermee wat afwisseling te bieden. Verandering van spijs doet immers eten! 



18 
 

 

 

Trainers in opleiding 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marloes Beerkens en Gabrielle Janssen zijn op 29 september in Breda begonnen met de opleiding 

Basis Looptrainer 3 van de Atletiekunie. In de volgende Nieuwsbrief vertellen zij meer over deze op-

leiding en hun ambities binnen de Lopersgroep ALV. 

 

 

Overtraining = gevaar voor alle hard trainende lopers 
 

door Charles Roosen 
 

 

“Niet het vele is goed, maar het goede is veel” 
 

Om vooruit te gaan in welke sport dan ook moet je volgens het “overload” principe trainen. Door je 

moe te maken tijdens de training zal het lichaam zich zodanig aanpassen, dat het dezelfde training 

als minder stressmatig zal ervaren. Trainen is dus een spel met vermoeidheid, waarin de herstelfase 

de belangrijkste rol speelt. Een training is succesvol als het principe van “overload” wordt toegepast, 

maar gelijktijdig de combinatie van excessieve “overload” plus onvolledig herstel wordt vermeden. 

Als je na een zware training of trainingsweek te vroeg weer zwaar gaat trainen zal je niet in prestaties 

vooruitgaan en in bepaalde gevallen zelfs achteruitgaan! In het ergste geval raak je overtraind. 

Als je overtraind bent, is het prestatievermogen voor weken tot maanden verminderd. In sommige 

gevallen kan het wel een paar jaar duren voordat dat weer normaliseert => ernstige situatie! 

 

Hoe kan het, dat je dat niet hebt zien aankomen? Dat is te verklaren door twee dingen: 

• De symptomen treden vaak sluipend op 

• De mens heeft een groot vermogen om signalen van het lichaam te negeren 
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Gelukkig is overtraining te voorkomen als je je bewust bent van de symptomen. 

 

We onderscheiden vier belangrijke symptomen: 

 

1. Fysiologische 

2. Psychologische 

3. Immunologische 

4. Biochemische 

 

 

1. Fysiologische symptomen: 

• Ondermaats presteren 

• Verlies aan spierkracht en inspanningsvermogen 

• Veranderingen in bloeddruk 

• Verminderde coördinatie 

• Toegenomen ademfrequentie 

• Verminderde eetlust 

• Spierpijn 

• Hoofdpijn 

• Misselijkheid 

 

2. Psychologische symptomen: 

• Verminderde lust in trainen, gepaard met gevoelens van depressie en apathie 

• Emotionele instabiliteit 

• Competitie angst 

• Verminderd concentratievermogen 

• Slecht slapen (slapeloosheid of enorme slaperigheid) 

• Onrustig of opgewonden gevoel 

• Verlies van motivatie 

• Lusteloosheid 

 

3. Immunologische symptomen: 

• Toegenomen frequentie van luchtweginfecties 

• Opgezette lymfeklieren 

• Kleine wondjes helen slechter 

• Bij bloedonderzoek blijkt een veranderde samenstelling van de witte bloedcellen, met name het 

aantal cellen die belangrijk zijn voor de afweer is verminderd 

 

4. Biochemische symptomen 

• Functionaliteit van het hersenaanhangsel is verminderd (maakt hormonen aan o.a. groeihormoon, 

schildklierhormoon en zet geslachtsorganen aan tot productie van testosteron). Deze hormonen 

zijn onmisbaar voor een normaal herstel. 

• Verhoogde stress hormoonspiegels, ook tijdens de slaap. 
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Herstellen van het overtrainingssyndroom: 

Door een duidelijke afname van trainingsintensiteit of complete rust. 

Coaches van topsporters adviseren enkele dagen lichte training, maar als overtrainde sporter heb je 

aanzienlijk meer tijd nodig om volledig te herstellen. Het kan nodig zijn om gedurende een periode 

van weken of maanden volledig te stoppen met training. 

 

Soms is professionele hulp nodig om als sporter te leren omgaan met andere vormen van stress in je 

leven die kunnen bijdragen aan deze aandoening (b.v. werk, privé). 

 

De beste manier om het risico op overtraining te minimaliseren is om geperiodiseerde trainings-

procedures te volgen, met een afwisseling van lichte, matige en zware trainingsperioden. 

Hoewel de individuele tolerantie enorm varieert, heeft zelfs de sterkste sporter perioden dat hij ge-

voelig is voor overtraining. 

In de regel moeten één of twee dagen van intensieve training gevolgd worden door een gelijk aantal 

lichte trainingsdagen. Evenzo moeten één of twee weken zware training worden gevolgd door een 

week van minder inspanning met weinig of geen nadruk op zware inspanning. 

 

“Niet het vele is goed, maar het goede is veel” 
 

 

Wandeling Maalbeek 

 
Op vrijdag 10 november a.s. start de 

wandeling op de parkeerplaats van 

Droompark Maasduinen (voorheen 

Camping de Eekhoorn), Maalbekerweg 

25 in Belfeld. De wandeling gaat over 

ongeveer 8 km door een prachtig na-

tuurgebied (deels in wording: zie foto) 

over Nederlands en Duits grondge-

bied. Goed begaanbare wandelpaden. 

Na afloop koffie met vlaai in het res-

taurant van het park.  De wandeling is 

uitgezet door Ad Burgmans. 

 

 

Omdat het restaurant pas om 12:00 uur open is, begint de wandeling om 10:00 uur 
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Herfstwandeling 

door Wil Engels 

 

Vrijdag 13 oktober, bepaald geen “ongeluksdag”! Ik had het voorrecht, om onder het genot van een 

prachtig herfstzonnetje, enkele uren te mogen vertoeven in de bossen van Landgoed Geijsteren. De 

maandelijkse wandeltocht (elke 2e vrijdag van de maand), welke op toerbeurt wordt uitgezet / geor-

ganiseerd door de leden van de “wandelafdeling A-L-V”, heeft mij weer veel moois laten zien. Nadat 

iedereen was gearriveerd op de parkeerplaats bij het vertrekpunt, werd de definitieve route door 

een klein comité vastgesteld, zodat we geen van de prachtige “hotspots” zouden missen. In het ge-

zelschap van 5 dames en 3 heren (Huib en René zijn later bij de koffie aangeschoven) ben ik deze 

mooie tocht gestart.  

Dat het uitgestrekte natuurgebied van de Maasduinen prachtig is weten velen van ons natuurlijk al 

(en een hoop leden misschien ook nog niet). Absoluut de moeite waard om in plaats van de hard-

loopschoenen eens een keer de wandelschoenen aan te trekken. Andere spieren bewegen, (nog) 

meer aandacht voor de natuur en even geen “verplichte kilometers en snelheid”.  

Al vrij snel passeerden we het Willibrorduskerkje (of kapel?) middenin het bos, een oase van rust op 

een niet alledaagse plek. Genietend van de schitterende herfstkleuren liepen we langs een grote 

diversiteit aan paddenstoelen, waarvan ik de vliegenzwam, het elfenbankje, de heksenkring en het 

eekhoorntjesbrood direct herkende (zie foto’s). Door de dames in de groep werd ik geattendeerd op 

het feit dat in deze bossen de grootste verzameling van jeneverbesstruiken/bomen in Nederland 

aanwezig is. Een bes die goed eetbaar is, maar wel bij voorkeur boven een hoogte van 1 meter pluk-

ken. Dit vanwege bijvoorbeeld “wild plassende” vossen (en mensen). 

Tijdens het laatste gedeelte werd er nog een groepsfoto gemaakt op- en om een bankje waar de 

afgelopen decennia al meer is geposeerd. Het was leuk om na afloop de foto’s van dezelfde plek- en 

mensen te zien van 10 jaar en langer geleden, die René uit zijn plakboek had meegenomen. Nadat we 

nog een prachtige oude watermolen met boerderij waren gepasseerd en een uitdagende slingerpad 

langs een prachtige beek, kwamen we weer bij de parkeerplaats uit. Inmiddels had eenieder wel trek 

gekregen in een lekker bakje koffie met een heerlijk stukje Limburgse vlaai. De gezellige nazit was 

besproken bij café-zaal het Trefpunt in Geijsteren. Hier werden we erg gastvrij onthaald door de ei-

genaar. Zaken waar we onderweg “geen tijd” voor hadden, konden we nog even in alle rust bespre-

ken. 

In het kader van 1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden (hierboven staan er 400) treffen jullie nog 

een sfeerimpressie aan van hetgeen je tijdens een wandeling op elke 2e vrijdag van de maand zo al 

tegen kan komen. Graag wil ik als voorzitter van onze mooie vereniging, de gevarieerde wandeltoch-

ten die worden georganiseerd door onze leden, middels dit bericht nog een keer extra onder de aan-

dacht brengen. Het is ontzettend leuk om in een andere setting, in een andere omgeving en met 

andere mensen dan op de normale hardlooptraining een keer gezellig te wandelen. Aanmelden hoeft 

niet, wel de berichtgeving via Nieuwsbrief en Nieuwsflitsen in de gaten houden. 
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foto’s Wil Engels en Mart Mols 
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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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Waarom presteer je beter in een wedstrijd? 

door Marc Gerlings - overgenomen uit Nieuwsbrief ProRun 22 september 2017 

Een kleine minderheid loopt slecht in een grote wedstrijd. De meerderheid loopt meestal beter dan 

tijdens de trainingen. Hoe kan dat? Daar zijn een paar hele sterke argumenten voor. 

Voor de duidelijkheid, groot heeft niets te maken met hoeveel kilometer je zal afleggen. Groot heeft 

te maken met de betekenis voor jou. Deze wedstrijd doet ertoe. Hier heb je voor getraind en het gaat 

gebeuren. 

 

Sociale validatie 

Die betekenis voor jou is ook de basis hoe jij omgaat met de wedstrijd. Je denkt misschien eerst aan 

resultaat uit je trainingen als je het hebt over goed lopen in een wedstrijd. Er is nog een groot effect 

en dat heet sociale validatie. Met elkaar heb je vooraf een spanningsopbouw en die deel je met el-

kaar. Je gaat mee in wat er gebeurt met al die tientallen of soms tienduizenden die klaar staan voor 

de wedstrijd. Nu is het lopen van een hardloopwedstrijd iets dat voor ons maar een paar keer per 

jaar gebeurt. Het is daarmee bijna altijd een nieuwe ervaring. Onwillekeurig kijk je hoe anderen rea-

geren en vaak ga je daar in mee. Al die hardlopers zijn klaar voor de grote dag. Dat pik je op en vormt 

die positieve spanning. 

 

Bij hardlopen telt ook de locatie 

Het aantal mensen speelt daarin toch een rol. Hoe groter de groep, hoe groter het effect. Dan komt 

daar ook nog het imago van een wedstrijd bij. Is het een van de vijf grote marathons in de wereld 

waar je aan meedoet? Dat voelt heel speciaal. Reken maar dat je die dag tot een van je mooiste 

sportdagen in je leven maakt. Je bent tenslotte maar één keer in New York, Berlijn of Boston. 

 

"Kom op. Je kunt ‘t” 

Dan heb je ook nog een paar wedstrijden waar vrienden, familie en hardloopvrienden langs de lijn 

staan. Ze zijn speciaal voor jou gekomen. Ze moedigen je aan, schreeuwen je over de finish. Dat ver-

hoogt de spanning nog meer want het zijn niet zomaar mensen uit het publiek. Met hen heb je een 

hechte band en je zal laten zien wat je kan. 

 

Vooraf al beleving tijdens de training 

Voor een hardloper speelt dit effect van sociale validatie nog sterker dan voor een ander evenement. 

Je traint naar dit evenement toe. Je hebt er al een voorstelling en ervaring bij. Ook al zie je al die 

andere duizenden hardlopers in New York nog niet, je weet een beetje wat je te wachten staat. Dat 

maakt dat je de trainingsperiode naar dat evenement ook als bijzonder ervaart. Misschien denk je 

veel positiever over deze trainingsperiode dan voor welke eerdere wedstrijd dan ook. Iedere training 

heeft net dat kleine stukje extra verwachting en prestatie dan bij normale trainingen. 

 

Effect van schaarste 

Voor degenen die ambitieus aan een wedstrijd beginnen speelt een gevoel van schaarste mee. Je 

komt om een snelle tijd neer te zetten. Je weet dat als je dat lukt dan zit je bij een select groepje 

mensen die dat kan. En jij bent een van de winnaars want je bereikt deze groep. Waarschijnlijk dat je  
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daarom meeloopt met de pacer met op zijn ballon 50 minuten in een 10 kilometer wedstrijd. Of de 

grote aandacht voor de marathon in 4 uur. 

 

5 tips voor als het omslagpunt komt 

Het is wel oppassen want deze heerlijke spanning kan omslaan naar té grote druk. Mensen ervaren 

het gevoel van in elkaar klappen, of door het ijs zakken. Wil je dat voorkomen? 5 concrete tips. 

 

1) Maak even een paar grapjes met andere hardlopers als je in het startvak staat. Even ontspannen 

kletsen. 

 

2) Geniet van de mooie locatie waar je bent. Mooie gebouwen? Een bijzondere start in de stad of de 

natuur? Even een afleiding door rond te kijken. 

 

3) Van recreant tot topsporter, vaak hebben ze baat bij een minimeditatie. Even tien keer rustig 

ademhalen. Wil je ontspannen? Leg iets meer nadruk op de uitademing. 

 

4) Groot gevaar van een overload aan spanning is dat je té snel start. Een typisch hardloopprobleem. 

Probeer dan na de start jezelf te herpakken. Stel jezelf vlak na de start even de vraag of je slim bezig 

bent of dat het echt te hard gaat. 

 

5) Bedenk dat er altijd wel iets kleins misgaat. Je veter zit niet lekker. Je hebt wat rugpijn. Pak de 

scherpte terug en doe goed wat je kunt: hardlopen. 
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Wedstrijduitslagen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Irus Rondeel 1e plaats 5km V40 

Jeanette Vlenterie 2e plaats 5km V50 

Jan Hermkes 1e plaats 5km M50 

 

Jungfrau Marathon,  Interlaken Zwitserland 9 september 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Maris Jacobs 42,200 4:51:25 8,689 

5x5 Staffellauf Weeze, 23 september 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Karel Gerrits 5,000 0:20:02 14,975 

Martijn Faassen 5,000 0:20:28 14,658 

Martijn Faassen 5,000 0:21:02 14,263 

Fred Janssen 5,000 0:22:06 13,575 

Richard van Eck 5,000 0:24:04 12,465 

Peter Verweij 5,000 0:24:31 12,237 

Charles Roosen 5,000 0:24:33 12,220 

Gerard van Kruisbergen 5,000 0:24:42 12,146 

Guido Janssen 5,000 0:25:24 11,811 

Gertie de Swart 5,000 0:26:06 11,494 

Jack Küppers 5,000 0:26:36 11,278 

Marloes Beerkens 5,000 0:27:02 11,097 

Carla Arts 5,000 0:27:21 10,969 

Wendy Willemsen 5,000 0:27:58 10,727 

Louis ter Beek 5,000 0:31:31 9,519 

Posbankloop, Velp 24 september 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Guido Albers 15,000 1:21:10 11,088 

Anita Albers 15,000 1:33:45 9,600 

Kwaakerrun, Venlo 24 september 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bart Gorissen 5,000 0:19:14 15,598 

Jan Hermkes 5,000 0:19:26 15,437 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:22:08 13,554 

Irus Rondeel 5,000 0:23:03 13,015 

Wendy Duys 5,000 0:23:57 12,526 

Maris Jacobs 10,000 0:41:39 14,406 

Jan Hermkes 10,000 0:50:46 11,819 
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Jeanette Vlenterie 1e plaats 5km V50 

Irus Rondeel 1e plaats 5km V40 

Guido Albers 3e plaats 5km M40 

Wendy Duys 3e plaats 5km Vsen 

Christel van de Venne 3e plaats 5km V40 

Gertie de Swart 3e plaats 5km V50 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Océloop, Venlo 1 oktober 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Maris Jacobs 5,000 0:19:47 15,164 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:21:54 13,699 

Irus Rondeel 5,000 0:22:42 13,216 

Guido Albers 5,000 0:23:40 12,676 

Wendy Duys 5,000 0:23:42 12,658 

Guido Janssen 5,000 0:24:28 12,262 

Frank van de Vorstenbosch 5,000 0:24:40 12,162 

Christel van de Venne 5,000 0:24:41 12,154 

Clem Honig 5,000 0:25:15 11,881 

Jack Küppers 5,000 0:25:29 11,772 

Jacqueline Verhaegh 5,000 0:25:37 11,711 

Marielle van Keulen 5,000 0:25:46 11,643 

Gertie de Swart 5,000 0:26:03 11,516 

Wendy Willemsen 5,000 0:26:04 11,509 

Jos Verheijen 5,000 0:26:12 11,450 

Anita Albers 5,000 0:27:36 10,870 

Marij van de Voort 5,000 0:28:34 10,502 

Marloes Beerkens 10,000 0:55:27 10,821 

Marissa Verhaegh 10,000 0:55:34 10,798 

Devils trail Doornse Gat, Doorn 1 oktober 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Dennis Creemers 36,660 4:06:00 8,941 

Alfa Trailrun, Schinnen 1 oktober 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Gabrielle Janssen 12,000 1:42:15 7,042 

Kustmarathon, Burgh Haamstede-Zoutelande 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Maris Jacobs 42,200 3:49:56 11,012 

Jan Hermkes 42,200 4:32:50 9,280 
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Jeanette Vlenterie 1e plaats 5 km V50 

 

Marathon Eindhoven, 9 en 10 oktober 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Frank van de Vorstenbosch 10,000 0:56:22 10,645 

Jacqueline Verhaegh 10,000 0:56:25 10,635 

Martijn Faassen 21,100 1:38:58 12,792 

Karel Gerrits 21,100 1:38:58 12,792 

Gerard van Kruisbergen 21,100 1:56:37 10,856 

Mariëlle van Keulen 21,100 2:07:43 9,913 

Mallorca Marathon, Palma de Mallorca 15 oktober 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Paul Ghering 21,100 1:39:24 12,736 

Devils Trail Drunense Duinen, Drunen 15 oktober 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 22,220 2:57:22 7,517 

Dennis Creemers 33,330 3:29:45 9,534 

Bridge to Bridge, Blerick 22 oktober 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Bart Gorissen 5,000 0:19:51 15,113 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:22:15 13,483 

Wil Engels 5,000 0:22:22 13,413 

Irus Rondeel 5,000 0:23:45 12,632 

Charles Roosen 5,000 0:24:27 12,270 

Gerard van Kruisbergen 5,000 0:24:51 12,072 

Christel van de Venne 5,000 0:25:29 11,772 

Gertie de Swart 5,000 0:26:23 11,371 

Wendy Willemsen 5,000 0:26:42 11,236 

Marij van de Voort 5,000 0:29:14 10,262 

Louis ter Beek 5,000 0:30:37 9,799 

Ria Fitten 5,000 0:32:43 9,170 

Martin Motowidlo 10,000 0:43:58 13,647 

Guido Albers 10,000 0:49:17 12,175 

Richard van Eck 10,000 0:51:31 11,647 

Job Ewals 10,000 0:52:25 11,447 

Frank van de Vorstenbosch 10,000 0:52:39 11,396 

Clem Honig 10,000 0:52:54 11,342 

Jacqueline Verhaegh 10,000 0:53:51 11,142 

Jos Verheijen 10,000 0:57:25 10,450 

Anita Albers 10,000 0:59:26 10,095 
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Uit Facebookbericht Wendy Duys: 

Vandaag als modderkruipertje de 'Blauwe meer cross' 

gerend. 5,5 kilometer door de blubber glibberen en 

uitglijden.   

 Het was geen makkelijke run (wel een super leuke!!!) 

maar uiteindelijk de vijfde plaats gehaald in 34.04.

Blauwe Meer Cross, Loon op Zand 22 oktober 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 5,500 0:34:04 9,687 
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Wedstrijdkalender 

 

Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

    

Zondag 05-11 

 

2e Maalbeekcross 

 

Belfeld 

 

www.scopias.nl 

 

Zondag 12-11 

 

 

Molenvencross (Limbra) 

4,2 en 8,4 km 

 

Stiphout 

 

 

www.hac-helmond.nl 

 

 

Zaterdag 18-11 

 

 

Zevenheuvelennacht 

7 km 

 

Nijmegen 

 

 

www.zevenheuvelenloop.nl 

 

 

Zondag 19-11 

 

 

Zevenheuvelenloop 

15 km 

 

Nijmegen 

 

 

www.zevenheuvelenloop.nl 

 

 

Zondag 03-12 

 

 

Zandboscross (Limbra) 

4,95 en 9,8 km 

 

Deurne 

 

 

www.av-lgd.nl 

 

 

Zondag 23-12 

 

 

Neelder Veldloop (Limbria 

4,7 en 9,7 km 

 

Roermond 

 

 

www.neelderveldloop.nl 

 

 

Dinsdag 26-12 

 

 

Interchalet Kasteelloop 

5 en 10 km 

 

Horst aan de Maas 

 

 

www.kasteelloop.nl 

 

 

Zondag 31-12 

 

 

Sylvesterlauf 

 

 

Pfalzdorf 

 

 

www.sylvesterlauf.de 

 

 

2018 2018 2018 2018 

Zondag 07-01 

 

 

Jaspercross (Limbra) 

korte en lange cross 

 

Asten 

 

 

www.jaspersport.nl 

 

 

Zondag 07-01 

 

 

Nieuwjaarsloop De Boekend 

5 en 10 km 

 

Blerick/de Boekend 

 

 

www.orionvenlo.nl 

 

 

Zondag 21-01 

 

 

De Heldense Bossencross (Limbra) 

4,65 en 9,32 km 

 

Helden 

 

 

www.atletiekhelden.nl 

 

 

Zondag 28-01 

 

 

Vlakwatercross (Limbra) 

4,02 en 8,04 km 

 

Venray 

 

 

www.atvvenray.nl 

 

 

Zondag 04-02 

 

 

Leudal Cross  

4,63 en 9,40 km 

 

Haelen 

 

 

www.atletiekleudal.nl 

 

 

 
  

 


