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Eindejaarsontbijt 2017   Sm 

foto’s Ad Burgmans 

 

Op zondag 17 december 2017 heeft de Lopersgroep Arcen Lomm Velden het sportjaar 2017 afgesloten 

met het traditionele ‘Eindejaarsontbijt’ bij Jagersrust. Een groot aantal leden met hun partners waren 

hierbij aanwezig. Na een wandeling door de bossen van de Ravenvennen wachtte een heerlijk ontbijt. 

De balkenbrij (Karboet) was voor de liefhebbers….. 
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Kleine wedstrijden: Oce-loop en Kwaakerrun 
door Job Ewals 

 

De Océ-Loop van 1 oktober jl. was weer een geslaagd event. Een evenement wat gemoedelijk is voor 

jong en oud. Dit jaar was de opkomst als vanouds, er was voor iedereen een heerlijk kopje koffie met 

het Limburgse vlaai.  

 

Zelf doe ik mee aan diverse lopen, maar voor mij was het de eerste keer dat ik deelnam aan deze loop. 

We troffen het met het weer en het parcours lag er keurig bij. Voor iedereen dus de ideale omstandig-

heden om een mooie tijd neer te zetten.  

 

Uit de grote opkomst van mannen, vrouwen en jeugd blijkt dat ik niet de enige was die hier zo over 

dacht. Buiten de grote opkomst van de Océ-Canon medewerkers waren en ook vele lopersgroepen in 

alle leeftijden.  

 

Gedegen training en voorbereiding werpen hun vruchten af... Alhoewel de tijd niet het belangrijkste is 

ben ik trots op mijn persoonlijk resultaat. Zelf kwam ik op de 5 km tot een tijd van 23.51 min. 

Bijna iedereen slaagde erin een mooie sportieve tijd neer te zetten. Een compliment aan de organisatie 

voor dit gezellige evenement. Iedereen zou ik deze loop van Océ kunnen aanbevelen. 

 

door Guido Albers 

 

De Lopersgroep heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven over mijn prestatie bij de Océ-loop en 

over het afvallen.  

 

Ik begin bij het begin: mijn ongeluk in april 2012. Na het wegkoppen van een metalen plaat die van 

ongeveer 3 meter naar onder valt, mag ik een aantal maanden niet meer hardlopen. Ik kan een aantal 

maanden bijna niets. Ik ben ook erg snel moe en de kilo’s komen er ongemerkt langzaam aan. Na een 

aantal maanden moet ik mij weer oppakken om te gaan hardlopen. Ik heb niet meer dat plezier als voor 

mijn ongeluk. Steeds vaker word ik geconfronteerd met blessures.  

 

In 2012 ben ik al een zware jongen (in gewicht), maar daarna word ik alsmaar zwaarder. Op 9 april 2017 

vraagt Anita mij om eens op de weegschaal te gaan staan. Na drie keer er op en er af heb ik het idee dat 

de weegschaal kapot is, maar er blijft constant 105,2 kg staan.  Ik zeg tegen Anita: “morgen ga ik het 

anders doen”. De volgende dag koop ik een paar wandelschoenen. Ik ga minder eten en stop met snoe-

pen.  

 

Ik heb het vermoeden dat mijn snoepgedrag en het avondeten de grootste problemen zijn. De eerste 

twee weken zijn erg moeilijk, niet snoepen en minder eten, dit geeft ‘s avonds toch nog wel een hon-

gergevoel, maar na ongeveer twee weken is dit verdwenen.  

Ik ben meer gaan wandelen en ik heb het hardlopen weer opgepakt. Het wandelen heeft voor mij een 

positief effect op het hardlopen. Dit gaat een stuk makkelijker. De eerste twee maanden gaan er gemak-

kelijk 2 kg per week af. Ik bereik snel het gewicht van 85 kilo. Ik besluit om een afspraak te maken bij 

mijn fysiotherapeute, omdat ik steeds meer last van mijn rug krijg. Zij schrikt op het moment dat ze mij 

ziet. Ze geeft mij het advies om eens met een diëtiste te gaan praten, omdat het wel erg hard gaat met 

de kilo’s. Ze is bang dat ik spiermassa afbouw in plaats van vetmassa.   
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Na de afspraak met de diëtiste blijkt dat ik alleen maar vetmassa afbouw. Ze is zeer tevreden over het 

door mij bereikte resultaat. Ik spreek met haar af dat ik ongeveer nog 5 à 7 kg wil afvallen.  

Ik ga weer 3 keer in de week hardlopen 2 keer een duurloop samen met Anita en 1 keer alleen een 

intervaltraining. Ik merk dat het steeds prettiger loopt. De afstanden die ik ren worden steeds groter en 

de snelheid gaat langzaam omhoog. Na de vakantie ben ik weer gaan trainen met de Lopersgroep en 

ook hier merk ik dat het allemaal een stuk makkelijker gaat.  

 

Op 1 oktober 2017 ben ik ongeveer 29 kg minder zwaar dan op 9 april 2017. De dag van de Océ-loop 

doe ik mee met de 5 km. Na de start merk ik al vrij snel dat ik soepel ren. Ik heb een lekker tempo en ik 

haal hardlopers in. Na de finish heb ik het gevoel dat ik een mooie tijd heb neergezet op de 5 km. De tijd 

van ongeveer 23 minuten heb ik dan ook niet verwacht. Het mooiste komt bij de prijsuitreiking. Mijn 

naam wordt afgeroepen bij de 3e plek mannen categorie 40-50. Ik heb zelf nog niet in de gaten dat ik 

naar het podium mag. In mijn hele hardloop carrière heb ik nog nooit een podiumplek gehad.  

 

Mensen vragen mij regelmatig welk dieet ik heb gevolgd. Ik kan alleen maar zeggen: geen dieet. Gewoon 

minder eten, niet snoepen, meer water drinken en meer bewegen. Natuurlijk bewust opletten wat je 

eet. Ik ben er nu ook achter dat er ook gezonde snacks te verkrijgen zijn die net zo lekker zijn als bijvoor-

beeld snoep. Ik heb voor het eerst sinds 2011 weer de Zevenheuvelloop gerend. Mijn tijd verbeter ik 

met ongeveer 5 minuten. Ik merk dat het gewicht zeker een grote rol speelt in de hardloopprestaties.  

 

Ik merk aan mijzelf dat ik na mijn afvalrace (in kilo’s) een stuk fitter ben. Het voordeel is dat ik geen 

medicijnen meer nodig heb. Ik kan makkelijk en plezierig rennen. Ik heb minder behoefte aan snoep. 

Nadelen heeft het afvallen ook. De aanschaf van een compleet nieuwe gaderobe. Ik heb het nu sneller 

koud. Mensen herkennen mij soms niet meer.  

 

Tip! Afvallen is 

even doorbijten 

maar je krijgt er 

veel voor terug. 

Natuurlijk hoop ik 

dat ik dit kan vol-

houden, maar op 

dit moment weet ik 

wel dat ik niet 

meer terug wil naar 

de oude ik.  

 

 

 

Foto Océ loop 2016                   Foto Océ loop 2017  
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door Irus Rondeel 

 

Zoals ik ook tegen de recreatieve lopers op de woensdagochtend zeg, is het belangrijk om jezelf een doel 

te stellen. Dit kan op elk niveau. Wat is het doel van je trainingen en wedstrijden? Loop je voor je ge-

zondheid en dat je je beter voelt? Train je voor een sportieve 5 km/10 km/halve marathon of voor een 

prestatieve wedstrijd? Of train je voor je plezier en vind je het belangrijk dat je elke week weer lekker 

hebt getraind? 

 

Ik heb mezelf dit jaar ook een doel gesteld. Ik ga niet meer voor een mooie tijd op de halve marathon, 

maar voor een snelle 10 km tijdens de Venloop. Zoals we weten kunnen doelen, tijdens het proces naar 

de wedstrijd toe, worden bijgesteld. Op dit moment ziet het ernaar uit dat dit (nog) niet het geval is.  

 

Zo was de eerste beproeving de Kwaakerrun in ’t Ven (5 km). Het is een goed georganiseerde wedstrijd, 

straten zijn leuk versierd en de mensen aan de kant maken er een feestje van. De weersomstandigheden 

waren goed, eigenlijk iets te warm, maar voor het publiek ideaal. Een wedstrijd geeft bij mij (en ik denk 

bij velen) een bepaalde spanning. Een gezonde spanning! Mijn doel was om een mooie tijd neer te zet-

ten, liefst een hoge 22, dit is echter niet gelukt.  

 

Het startschot gaat en ik begin te rennen, dan moet ik mezelf wel in de gaten houden dat ik niet te snel 

van start ga. Je wordt namelijk meegezogen door de menigte. De eerste 2,5 km heb ik harder gerend 

dan de tweede. Ik kom tijdens de wedstrijd, vaak rond de 3km, in een negatieve gedachte: “wat doe ik 

mezelf aan en waar ben ik aan begonnen”. Gelukkig is me dat nu niet gebeurd, dit omdat ik probeer 

positieve gedachten vast te houden. Tenslotte loop je voor jezelf en niemand anders. Ik heb een heerlijke 

wedstrijd gelopen en ben uiteindelijk ook nog op het podium beland, met een tijd waar ik heel blij mee 

ben.  

 

Ik denk dat iedereen die loopt plezier moet hebben in het feit dat het een goed gevoel geeft en dat je 

het vooral voor jezelf doet en voor niemand anders!  
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Van de bestuurstafel   
 

Beste leden, 

 

Graag willen wij jullie middels deze laatste “van de bestuurstafel” van dit jaar nog informeren over een 

aantal belangrijke zaken. 

- De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 12 maart 2018 in de BMV de 

Vilgaard te Velden, aanvang 20.00 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda. Wij rekenen op jullie 

aller aanwezigheid, om er samen met ons een vruchtbare vergadering van te maken, met aansluitend 

een gezellige nazit. Nadere info en een officiële uitnodiging volgt nog. 

 

- In een separate mail die jullie op 11 december jongstleden hebben ontvangen, hebben wij aangege-

ven dat Martijn Faassen m.i.v. de komende Algemene Ledenvergadering zijn functie als trainerscoör-

dinator zal neerleggen. Graag willen wij onze leden langs deze weg nogmaals vragen wie mogelijk 

geïnteresseerd is in deze uitdagende, mooie en dankbare functie binnen onze vereniging. Het is geen 

absolute must om in deze functie ook deel uit te maken van het bestuur of (al) lid te zijn van de 

Lopersgroep. Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.  

 

- Onlangs heeft de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden reanimatietrainingen verzorgd voor haar leden. 

Hiervoor was grote belangstelling, getuige de massale opkomst. Ook stond er voor 11 december 

jongstleden een thema-avond blessurepreventie gepland bij het Loopcentrum Venlo. Hiervoor heb-

ben zich veel leden en andere geïnteresseerden aangemeld. Vanwege het slechte weer heeft de or-

ganisatie besloten deze interessante bijeenkomst af te gelasten en te verplaatsen. De nieuw vastge-

stelde datum is maandag 22 januari 2018, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.15 uur. Was je eerder 

verhinderd of wil je bij nader inzien alsnog komen? Meld je dan snel aan via blessurepreventie@lo-

persgroep-alv.nl 

 

- Namens het bestuur van de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden wensen wij jou en je naasten Fijne 

Feestdagen en een Sportief, Gelukkig maar bovenal Gezond 2018 toe!! 

 

    

Karin, Jack, Martijn en Wil 
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Bijzondere sportieve herinneringen  

door Ans Verbeek 

Op het strand in Jordanië 

Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over mijn meest bijzon-

dere, leukste, mooiste sportieve herinnering van 2017: dat was even 

lastig. 

Ik ben sowieso geen wedstrijdmens, daarbij ben ik ook niet echt een 

hard-loper, alhoewel ik erg van hardlopen houd. Ik ben nu een aantal 

jaren aan het “hobbelen” zoals ik dat zelf noem. Heb een mooie balans 

gevonden in zelf rennen 1 a 2 keer per week, en 1 keer met de groep 

mee op woensdag. Ik denk dat ik het meest geniet van het buiten zijn, 

de vrijheid, in de natuur en het voldane gevoel dat ik krijg van het ren-

nen.  

Maar als ik dan echt een mooi ren-moment mag kiezen van 2017 dan  is 

het Jordanië, daar zijn Jac en ik op vakantie geweest en toen we afslui-

tend aan de rondreis een aantal dagen aan de Rode Zee aan het relaxen 

waren, kregen we allebei toch de kriebels om wat te bewegen, dus de hardloopschoenen aan en rennen 

langs  het strand. 

Langs mooie stranden renden we, maar er waren ook stukken strand waar 1,5 meter dik de sigaretten 

peuken in de branding lagen. Ook renden we door de haven, om weer naar een ander stuk strand te 

komen. Dikke vette boten, de chique van Jordanie? Beetje vreemd was het wel toen wij in onze korte 

broek en shirtje aan het rennen waren, want de Jordanezen liepen daar met lange gewaden en hoofd-

doekjes. Het viel niet mee in die hitte te rennen, maar het voelde wel heel erg voldaan daarna.  
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door Fred Janssen 

Mijn eerste marathon 

Mij werd gevraagd om een bijzonder sportief moment van 2017 te beschrijven. Ik heb toch wel enige 

tijd moeten denken, welk ik op de eerste plaats moest zetten. Maak ik de keuze uit 2 x 3 maanden 

intensief trainen met een bepaald doel of kies ik voor een nieuw pr op de halve marathon of kies ik voor 

mijn eerste marathon? Alles overwegende kies ik toch voor mijn eerste marathon. 

Na inmiddels toch alweer een aantal jaren met veel plezier lid te zijn van de Lopersgroep en na meerdere 

halve marathons succesvol volbracht te hebben, denk je vaker aan een nieuwe uitdaging. Nog veel te 

jong om het rustiger aan te gaan doen, denk ik steeds vaker na over de marathon. Kan mijn lichaam dat 

aan, kan ik de marathon uitlopen? Deze vraag stel ik mij steeds vaker. In de zomer van 2016 maak ik de 

keuze om in april 2017 in Rotterdam aan de start te verschijnen. Gelukkig gaan er van de Lopersgroep 

meerdere lopers mee, dus dat maakt het nog leuk ook.  

Vroegtijdig aanmelden voor de marathon scheelt ook nog eens aan inschrijfgeld en een weg terug is er 

dan niet meer. De knop is om en dan kun je ook met een lekker 

gevoel aan de voorbereiding beginnen. Een training uitstippelen via 

het “sportrusten” schema en dan start de training eind december, 

om in april fit en bruisend van de energie aan de start te staan. Met 

een trainingsintensiteit van vier keer per week en een steeds wis-

selende training is dit goed te volbrengen. Vooral omdat het “sport-

rusten” schema ook uitgaat van kortere trainingsafstanden en vol-

doende momenten van herstel.  

De marathon zelf is een geweldige happening. Zeer veel sfeer en 

ontzettend veel enthousiast publiek. Mede door de goede trainin-

gen verlopen de eerste 32 km voorspoedig en met veel plezier. 

Vanaf kilometer 34 gaat het meer en meer pijn doen. Dit duurt tot 

kilometer 39. Daarna is het weer met veel plezier naar de finish. De 

eerste marathon heb ik volbracht in 2017. Dus dit kan ook weer van de bucketlist af.  

De trainingsperiode was heerlijk, de marathon geweldig en het hele marathonweekend was “kei vet”, 

mede door de super enthousiaste marathongroep. Dit was mijn eerste, maar zeker nog niet mijn laatste 

marathon. En dus mijn sportieve hoogtepunt van 2017. 
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De groenste halve marathon van Nederland 
door Fred janssen 

 
Op zondag 5 november 2017 heb ik samen met Karel Gerrits en Jac Verbeek deelgenomen aan de Ho-

lapress Valkenloop halve marathon in Valkenswaard. Helaas moest Wil Engels enkele dagen van te voren 

geblesseerd afhaken. 

Nadat ’s nachts een groot regenfront was overgetrokken, vertrokken wij op zondagmorgen al vroeg rich-

ting Valkenswaard. Vroeg, omdat je in de tent op het terrein van Holapress je startnummer moet afhalen 

en nog iets wilt eten en drinken. Het regenfront was inmiddels helemaal gepasseerd en een flets zonne-

tje deed zijn best om de temperatuur iets aangenamer te maken. Ook waren we vroeg vertrokken, om-

dat je bij deze wedstrijd met de bus vanuit het finishgebied naar het startgebied in het Leenderbos wordt 

gebracht.  

 

We haalden nog snel een kledingzak op voorzien van ons startnummer en gingen met de eerste de beste 

bus naar het startgebied. Er stonden wel een stuk of 6 bussen klaar om de 450 deelnemers te vervoeren. 

Het startgebied ligt op een fietspad, welk door het Leenderbos 

voert. In het herfstachtige bos lieten we bijgaande foto maken en 

gingen op pad voor de warming up. Sanitaire behoeften konden 

nog in het bos plaats vinden.  

Klokslag 11.00 uur klonk het startschot en een groep van enkele 

honderden lopers ging op pad. Op pad over een fietspad door het 

bos, over een groot heideveld waar Karel nog riep “Oh wat mooi” 

en voornamelijk door buitengebied terug richting Valkenswaard. 

Het publiek langs de route was bijna op één hand te tellen. Ik had 

me in de voorbereiding al voorgenomen om nog eenmaal te pro-

beren onder de 1.40 uur te finishen. Dit was mij namelijk nog nooit 

gelukt. Met Karel sprak ik na de start af om een tijd van 4.40 per 

kilometer te lopen. Dit ging perfect. We liepen zelfs 4.35 en 4.30. 

Op het punt van 11 kilometer voelde ik dat dit tempo mij op zou 

gaan breken en liet het kleine groepje, waarin wij liepen, toch maar 

los. Het gat met Karel liep op tot ongeveer 150 meter. Gelukkig 

haakte de andere lopers ook af en liet Karel zich weer zakken tot 

bij mij. Vanaf dit moment hebben we steeds het tempo van 4.40 

minuut per kilometer vast kunnen houden. In de laatste 2 kilome-

ter gaf Karel aan dat een finishtijd van 1.38 uur mogelijk moest zijn. Dit gaf de laatste opkikker en met 

dit in gedachten liepen we ook dit laatste stuk zij aan zij door de straten richting de finish. In het finish-

gebied stonden iets meer toeschouwers. De finishspreker riep onze namen om en samen kwamen we 

met de armen gestrekt in de lucht over de finish in de netto tijd van 1.38.34 uur. Mijn doel was ruim-

schoots bereikt dankzij het voortreffelijke haaswerk van Karel. Nogmaals dank hiervoor! Ook Jac finishte 

in de prachtige tijd van 1.44.49 uur. 

 

Wij hebben alle drie genoten van deze prachtige “groene loop”. Een loop zonder toeters en bellen. Na 

een lekkere kop soep, eigen broodje of broodje bal, reden we moe maar zeer voldaan weer terug naar 

huis. 
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Personalia 

 

Aangemeld als lid:    

Lisette Hendrickx-Moesbergen (29) uit Velden 

Lisanne Thielen (30) uit Velden 

Dorien Teeuwen (40) uit Velden 

Afgemeld als lid:  

Michelle Rijntjes uit Venlo 

Paul Ghering uit Venlo 

Frank van Rengs uit Velden 

Geertruida Kamminga uit Arcen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen iedereen bedanken die ons in welke vorm of 

op welke manier dan ook gesteund hebben bij het af-

scheid van mijn vrouw, ôs mam en oma 

 

Thea Hovens-Zweekhorst 

 

De stroom van telefoontjes, kaarten, apjes of persoon-

lijk bezoek hebben een grote indruk op ons gemaakt en 

veel voor ons betekend. We hebben haar in liefde 

losgelaten en gaan met z’n allen verder. 

Fijn dat jullie er waren. 

 

Mart Hovens 

Angelique en Ron, Mick, Kiki en Semmy 

Manuela en Jacques, Jason en Mitch 
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Trainingen…….locatie, tijden en programma 

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

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

 

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

het programma, www.lopersgroep-alv.nl/jaarplan-2018 . 

 

 

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 locatie en 

lopen dan een mooie route. De volgende locaties staan op het programma. Deze zijn ook in het jaar-

plan opgenomen dat op de website staat. 

 

 

Datum Locatie  

Zondag 14 januari 2018 Floriadeterrein:  

Vertrek 9:30 uur vanuit BMV Velden 

Start 9:45 uur parkeerplaats aan de Innovatoren 

 

Zondag 11 februari 2018 Start 9:30 vanuit BMV Velden 

Carnavalsweekend: training wordt niet gefacili-

teerd door de vereniging. 

 

Zondag 11 maart 2018 Parcoursverkenning Venloop 

Start 9:30 uur vanuit Limburgs Museum 

 

Zondag 18 maart 2018 Training vanuit de BMV met als doel na de trai-

ning even samen te komen in de BMV voor een 

kopje koffie of iets anders natuurlijk, ter   voor-

bereiding op de Venloop.  

start 9:30 uur vanuit BMV 

 

Zondag 8 april 2018 Zwart Water 

Start 9:30 uur vanuit BMV Velden 

 

Zondag 13 mei 2018 Hamert 

Vertrek 9:30 uur vanuit BMV Velden 

Start 9:45 uur vanuit parkeerplaats Hamert 
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Datum Locatie  

Zondag 10 juni 2018 Reindersmeer 

Vertrek 9:30 uur vanuit BMV Velden 

Start 9:50 vanuit parkeerplaats 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 onder-

grond 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 ervoor kiezen 

om de afstand 1 keer te lopen (tussen de 4 en 6 km) en een ervaren en/of lange afstandsloper kan 

deze meerdere keren afleggen of we maken nog een lus in het parcours. We hopen hiermee wat af-

wisseling te bieden. Verandering van spijs doet immers eten! 
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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 deze Nieuwsbrief vertellen zij meer over deze opleiding en hun 

ambities binnen de Lopersgroep ALV. 

 

door Marloes Beerkens 

 

Op 30 November j.l. zijn Gabrielle en ik (Marloes) aan de cursus Basis Looptrainer 3 begonnen om het 

huidige ALV trainersteam te versterken met het geven van een leuke, verantwoorde en soms misschien 

een net wat andere training. En natuurlijk omdat we het zelf ook erg leuk vinden om meer te weten 

over het hoe en wat van het hardlopen.  

 

De cursus wordt gegeven bij Atletiekvereniging Sprint in Breda en daarvoor mogen we 6 zaterdagen 

terug in de schoolbanken ☺. We zijn met een groep van 25 cursisten in de leeftijd van 35 t/m 65 jaar 

en komen allemaal uit het zuiden van het land of België. De een heeft al ervaring in het geven van 

trainingen en de ander nog niet dus dat maakt het wel erg leuk en leerzaam.  

 

De morgen begint altijd met een kop koffie of 

thee en dan is het tijd voor het theoretische ge-

deelte van de cursus. Hierin wordt alles behan-

deld wat we thuis al hebben mogen lezen/ voor-

bereiden en is er tijd voor vragen. Ook mogen er 

opdrachten gemaakt worden. De uitkomsten van 

deze opdrachten worden in presentatievorm ie-

dere keer gepresenteerd. Om zo alvast meer be-

kend te raken met het principe “voor een groep 

iets uitleggen”.  
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Na de middagpauze is het tijd voor het praktijkgedeelte van de cursus. Dan zijn er een aantal mensen 

die een gedeelte van de door hun voorbereide training geven aan de andere cursisten. Daarna geven 

de leraren op/aanmerkingen en tips over de gegeven training. Ook mogen de cursisten hier hun aan-

merkingen kenbaar maken. Zo leer je erg veel van elkaar. Aandacht wordt besteed onder andere aan: 

oefeningen, positie naar lopers, stem, uitleg, overgang tussen fase van warming up, loopscholing en 

kern, hoe training aansluit bij jaarplan, hoe een training te geven op hetzelfde moment in een groep 

waar bijvoorbeeld de ene persoon de 10 km in 36 minuten loopt en de ander in 67 minuten, etc.  

 

Elke week krijgen we huiswerk mee. Dat is meestal een training voorbereiden met een speciale op-

dracht en (heel veel) leesvoer voor de aankomende 

cursusdag. Daarbij geven we een (gedeeltelijke) 

training bij de Lopersgroep en die moet natuurlijk 

ook voorbereid moet worden. Vervelen doen we 

ons niet! Dit alles wordt onder begeleiding gedaan 

van onze eigen praktijkbegeleiders: Irus en Martijn. 

Waarvoor onze dank!  

 

Half Januari zullen wij onze laatste cursusdag heb-

ben en hopelijk gauw daarna ons diploma. Voor het 

diploma hebben we van sommige lopers van ALV 

hulp nodig, welke we reeds aan een aantal ge-

vraagd hebben. We dienen namelijk een lopersportofolio op te zetten van de groepen waar we training 

aan geven en een aantal lopers ‘te volgen’ voor een aantal maanden (tot einde cursus). Nieuwsgierig 

naar dit en wil je meedoen? Laat het ons weten!  

 

En wees dus klaar voor enkele uitdagende trainingen van ons..... 
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Wandeling Geijsteren 
door René Smeets  

 
Op vrijdag 12 januari lopen wij het andere deel van de Geijsterenwandeling. Start voor het Café ’t 

Trefpunt, Dorpstraat 16 in Geijsteren. Vertrek 9.30 uur. De wandeling is ongeveer 8 km. 

 

 

Deze wandeling neemt u mee door het Landgoed Geijsteren, sinds 1806 in eigendom van de adelijke 

familie de Weichs de Wenne. Prachtige bossen, statige lanen en enkele mooie vennen. De route is 

voornamelijk onverhard, bij regenachtige tijden is het aan te raden goede wandelschoenen aan te 

doen. De wandeling is een deel van een officiële wandelroute van 14 km (knooppunten).  

 

Na de wandeling is een kopje koffie bij eet- en drinkcafé ’t Trefpunt. 

 

Tijdens de wandeling bezichtigen we de kasteelruïne van Geijsteren. 

 

 

 
Dit kasteel dateert uit de 13e eeuw en is na een grote brand in 1918 grotendeels herbouwd. Echter 

werd het kasteel in 1944 door de Engelsen gebombardeerd om te voorkomen dat de pas verdreven 

Duitsers het opnieuw als uitkijkpost zouden innemen. Het kasteel werd daarbij volledig verwoest. De 

ruïne is recentelijk gerestaureerd om de contouren van het kasteel weer zichtbaar te maken. Bij bin-

nenkomst van het poortgebouw kunt u zien hoe het kasteel er vroeger uit heeft gezien, dankzij de 

foto's die hier hangen van vóór het bombardement.  



17 
 

Sportmedisch onderzoek 
Bestuur en trainers adviseren de leden van de Lopersgroep elke 2 of 3 jaar een sportmedische keuring 

te laten doen. Wij hebben in het kader van ‘Clubzorg’ een overeenkomst met Sportgeneeskunde Vie-

Curi. Vermeld bij aanmelding dat je lid bent van de Lopersgroep.  

 

Adres: Sportgeneeskunde VieCuri, Merseloseweg 130, 5801 CE Venray, 0478-522777 

 

Je kunt bij kiezen uit meerdere sportmedische onderzoeken, afhankelijk van jouw sportintensiteit en 

je leeftijd: 

• Basis Sportmedisch Onderzoek 

• Basis Plus Sportmedisch Onderzoek 

• Groot Sportmedisch Onderzoek 

• Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek 

Zie www.sportgeneeskundeviecuri.nl 

Voor recreatieve en prestatieve hardlopers is het groot sportmedisch onderzoek aan te bevelen. 

Groot sportmedisch onderzoek 

Voor wie?  

Voor mensen die intensief sporten en meer willen weten over hun maximale belastbaarheid en 

(startende) sporters ouder dan 35 jaar  

Waaruit bestaat het onderzoek?   

- onderzoek lengte, gewicht en vetpercentage  

- ogentest  

- bloedonderzoek (Hb, cholesterol, glucose)   

- longfunctietest  

- rust ECG (hartfilm)  

- algemeen intern en specifiek orthopedisch onderzoek   

- maximale inspanningstest met ECG-controle op fiets  

- adviseren en rapporteren in tweevoud, voor jou en je huisarts. 

Beoordeling van de belastbaarheid van het hart is een extra toegevoegde waarde van dit onderzoek. 

Hierop kan trainingsadvies gegeven worden. VieCuri Sport beschikt over een geavanceerde loop-

band. Met name geschikt voor lopers die een maximale hartslagmeting onder ECG-bewaking willen 

laten uitvoeren. 

Kosten 

€ 215  (fiets); € 240  (loopband)  

Krijg ik de kosten vergoed? Sportmedische onderzoeken worden in de meeste gevallen geheel of ge-

deeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 
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Looptechniek – pasfrequentie en oefeningen 

door Paul Oude Vrielink  ProRun 14 december 2017  

 
 

Hardlooptechniek… is dat echt nodig? Gewoon lekker naar buiten, lekker rennen, nergens om denken, 

heerlijk! En inderdaad, het is fijn om gewoon op de automatische piloot te kunnen hardlopen. Maar 

soms is het goed om die automatische piloot een beetje te herprogrammeren en aandacht aan loop-

techniek te besteden.  

 

Eerder schreef ik over voetplaatsing en contacttijd. Voetplaatsing: landen met voorspanning, net iets 

voor je lichaamszwaartepunt. Contacttijd: na het landen vrijwel niet inzakken en reactief, kort, snel 

weer afzetten. In dit artikel ga ik in op pasfrequentie: hierbij ga ik vooral in op het verband tussen 

contacttijd, voetplaatsing, pasfrequente en geef ik suggesties voor oefeningen.  

 

Alles is met alles verbonden 

We leven in één wereld en alles is met alles verbonden. De vlinder in Tokio kan een orkaan aan de 

andere kant van de wereld veroorzaken. Ook in het hardlopen speelt dit: bijvoorbeeld vastzittende 

schouders kunnen tot te veel torsie in het kniegewricht leiden; het ontlasten van een achillespees kan 

leiden tot rugproblemen als de beweging asymmetrisch wordt.  Ook de diverse looptechniek aspecten 

zijn onderling verbonden. 

 

Voetplaatsing: als je je voet dicht bij je lichaamszwaartepunt en recht onder heup aan de grond laat 

komen, dan resulteert dat in kortere contacttijd en hogere pasfrequentie dan wanneer je ver naar 

voren landt. Als je één onderdeeltje verandert, verandert de rest mee. Contacttijd: we zagen in een 

eerder artikel dat dit sterk beïnvloed wordt door beenkracht (meer kracht betekent dat het gemakke-

lijker is om kort op de grond te blijven) en door snelheid (hoe sneller je loopt hoe korter de contacttijd) 

en door pasfrequentie (meer passen per minuut leidt tot kortere contacttijd). 
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Is er een juiste pasfrequentie (cadans)? 

In de volgende figuur wordt paslengte, pasfrequentie en snelheid met elkaar in verband gebracht. Voor 

een recreatieve loper bij lage snelheden ligt de optimale pasfrequentie vaak op 165-170 is, bij wat 

hogere snelheden van 12 a 15 km/uur zo’n 180, en nog wat verder oplopend bij hogere snelheden.  

 

 

 
Er is een optimale pasfrequentie: niet te hoog, niet te laag. Te hoog is niet economisch omdat je dan 

je pas niet volledig afmaakt. Je onderbreekt te vroeg je afzet en brengt je been te snel naar voren. 

Hierdoor gaat afzetkracht verloren, en ook maak je geen optimaal gebruik van de reflexbeweging 

(struikelreflex) die optreedt nadat je je heup volledig strekt bij afzet. Ook wordt bij te hoge frequentie 

te weinig spanning in het been opgebouwd tijdens de landing. Pezen en spieren komen niet op span-

ning waardoor de afzet minder efficiënt is. "Je loopt over je afzet heen." 

 

Als de frequentie te laag is moet je veel kracht leveren per pas om de paslengte te halen. Ook is bij te 

lage frequentie er minder elastische-energie teruggave. Daarnaast is een te lage frequentie vaak een 

aanwijzing dat de lichaamsspanning te laag is, vooral bij beginnende lopers. Bij een hoge lichaams-

spanning tijdens de landing is er een goede isometrische werking van vele spieren (isometrisch: spieren 

werken statisch en verlengen/verkorten niet). Hierdoor zak je niet in tijdens landing, hoef je jezelf dus 

ook niet omhoog te tillen, gaat er geen tijd verloren, en kan je snel weer afzetten. Zowel frequentie als 

snelheid gaat omhoog, simpelweg door het hebben en gebruiken van lichaamsspanning en -kracht. 

 

Meten? 

Je kan de pasfrequentie op allerlei manieren meten. Het gemakkelijkst is gewoon tellen en als het 

ergens in de buurt van de 170 a 180 zit is het prima. Je kan ook op geavanceerder manieren meer 

meten. 

 

Met de MilestonePod, bijvoorbeeld, kan je de samenhang meten: pasfrequentie, contacttijd, voetlan-

ding. In onderstaand (niet uitputtend) tabelletje is te zien hoe je de diverse metingen kan interprete-

ren: 
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Oefeningen: ritme, maar ook kracht! 

Er zijn goede frequentie-oefeningen zoals skippings op frequentie: op 180 of 190 per minuut, eventu-

eel met metronoom. Ook zeer geschikt zijn techniekloopjes op frequentie: 80 meter lopen met tellen 

van het aantal passen, bij verschillende snelheden. Bijvoorbeeld bij 80 meters:  

* 12 km/u moet ca 75 passen zijn (= cadans 180) 

* 15 km/u moet ca 65 passen zijn (= cadans 195) 

* 18 km/u moet ca 60 passen zijn (= cadans 200) 

 

Hier komt een mooi "frequentiebeeld” uit naar voren. Usain bolt doet overigens de 100 meter in 44 

passen. Met een cadans van 250! 

 

Lichaamsspanning: het blijkt uit metingen dat je zo’n 70% van je energie gebruikt om te voorkomen 

dat je door je benen zakt, om je lichaamsgewicht te dragen. Ik lees weleens beweringen dat 80% van 

de energie gebruikt zou worden voor het naar voren-achteren bewegen van de benen. Dit is niet zo: 

uit metingen blijkt dat dit slechts 15% kost.  We hebben gezien dat het vermogen om niet in te zakken, 

om je lichaamsgewicht te dragen, belangrijk is bij het kunnen behouden van pasfrequentie. Om deze 

redenen zijn krachtoefeningen nuttig. Squats zonder en met gewicht, squat-sprongen, core. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meting Interpretatie Actie 

Frequentie hoog, contact-

tijd lang, haklanding 

Wellicht contacttijd verkorten door op 

middenvoet te landen en hierdoor ook 

meer elastische-energie teruggave te 

hebben wat efficiënter is 

Midden-voorvoet lan-

den, eventueel kracht-

oefeningen. Loop-

scholing. 

 

Frequentie hoog, contact-

tijd kort, haklanding 

Weliswaar haklanding maar deze is bij 

hoge frequentie en korte contacttijd 

meestal niet nadelig 

Geen (hoewel loop-

scholing en dergelijke 

altijd goed zijn) 

Frequentie erg hoog, mid-

voet landing, contacttijd 

kort 

Dit lijkt efficiënt maar het gevaar bestaat 

bij een dergelijke hoge frequentie (niet 

passend bij snelheid) dat je je pas niet 

afmaakt: je strekt je heup niet uit en 

maakt kunstmatig kleine pasjes 

Let op heupstrekking, 

maak je pas af, lagere 

frequentie is het ge-

volg 
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Wedstrijduitslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devils Trail Rijk van Nijmegen, Berg en Dal 29 oktober 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 22,000 2:48:16 7,845 

Dennis Creemers 42,000 5:50:21 7,193 

Coopertest Lopersgroep ALV, de Boekend  1 november 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Arnold Driessen 3,155 0:12:00 15,775 

Bart Gorissen 3,130 0:12:00 15,650 

Maris Jacobs 3,050 0:12:00 15,250 

René van den Borst 2,828 0:12:00 14,140 

Richard van Eck 2,590 0:12:00 12,950 

Guido Janssen 2,580 0:12:00 12,900 

Guido Albers 2,575 0:12:00 12,875 

Job Ewals 2,550 0:12:00 12,750 

Luc  Pelzer 2,525 0:12:00 12,625 

Tim Zeegers 2,500 0:12:00 12,500 

Will Voesten 2,460 0:12:00 12,300 

Jos Verheijen 2,395 0:12:00 11,975 

Marloes Pelzer 2,400 0:12:00 12,000 

Peter Theelen 2,300 0:12:00 11,500 

Bas Scheffer 2,300 0:12:00 11,500 

Armand Bosman 2,295 0:12:00 11,475 

Daniela Schmitz 2,280 0:12:00 11,400 

Lisette Hendrickx 2,280 0:12:00 11,400 

Leugène Faasen 2,240 0:12:00 11,200 

Anita Albers 2,140 0:12:00 10,700 

Corine van der Pas 2,110 0:12:00 10,550 

Dorothé Engels 1,950 0:12:00 9,750 

Mart Hovens 1,734 0:12:00 8,670 

Maalbeekcross, Belfeld 5 november 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jan Hermkes 9,120 0:41:36 13,154 

Rogier Nijs 9,120 0:48:03 11,388 
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Wendy Duys 3e plaats Vrouwen 5 km 
 

Arnold Driessen 15,000 1:04:26 13,968 

Martijn Faassen 15,000 1:04:28 13,961 

Marin Motowidlo 15,000 1:10:05 12,842 

Guido Albers 15,000 1:12:43 12,377 

Gerard van Kruisbergen 15,000 1:19:41 11,295 

Guido Janssen 15,000 1:20:05 11,238 

Job Ewals 15,000 1:20:43 11,150 

Nico Valckx 15,000 1:26:44 10,377 

Anita Albers 15,000 1:29:46 10,026

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jeanette Vlenterie 1e plaats 5 km V50 

 

 

 

 

 

 

 

Maasduinenloop, Bergen 5 november 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Guido Albers 5,000 0:24:07 12,440 

Wendy Duys 5,000 0:25:45 11,650 

Anita Albers 5,000 0:29:58 10,011 

Gabrielle Janssen 10,000 1:04:09 9,353 

Ren'van den Borst 10,000 1:04:09 9,353 

Zevenheuvelenloop, Nijmegen 19 november 2017  

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Zandboscross, Deurne 3 december 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Wendy Duys 4,950 0:25:38 11,586 

Kasteelloop, Horst aan de Maas 26 december 2017 

Naam Afstand Tijd Snelheid 

Jan Hermkes 5,000 0:21:02 14,263 

Jeanette Vlenterie 5,000 0:22:34 13,294 

Marjolein Crommentuijn 5,000 0:33:29 8,960 

Arnold Driessen 10,000 0:42:26 14,140 

Martijn Faassen 10,000 0:42:28 14,129 

Bart Gorissen 10,000 0:43:33 13,777 

Guido Janssen 10,000 0:52:27 11,439 
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Wedstrijdkalender 

 

Datum 

 

 

Vereniging en loop 

 

 

Plaats 

 

 

Verdere informatie 

 

 

    

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 

 

 

Zaterdag 13-01 

 

 

1e Lauf Winterlaufserie  

10 km 

 

Strandbad  

Poelvennsee 

 

http://www.lc-nettetal.de 

 

 

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 

 

 

Zaterdag 17-02 

 

 

2e Lauf Winterlaufserie  

12,5 km 

 

Strandbad  

Poelvennsee 

 

http://www.lc-nettetal.de 

 

 

Zondag 25-02 

 

 

Sieben Quellen Crosslauf 

5,4 km en 8,3 km 

 

Straelen 

 

 

www.sv19straelen.de 

 

 

Zaterdag 10-03 

 

 

3e Lauf Winterlaufserie  

15 km 

 

Strandbad  

Poelvennsee 

 

http://www.lc-nettetal.de 

 

 

Zondag 04-03 

 

 

Berden Voorjaarsloop 

4 km, 7,5 km en 15 km 

 

Venlo 

 

 

www.scopias.nl 

 

 

 
 


