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Voorwoord redactie 
 
Ad Burgmans is in december 2018 als hoofdredacteur van de Nieuwsbrief ALV gestopt. Er is in de ver-
eniging  nog geen opvolger gevonden.  
 
Het bestuur wil de Nieuwsbrief behouden voor de vereniging. De leden hechten er veel belang aan 
en lezen graag over de activiteiten die in het kader van de Lopersgroep plaatsvinden. De Nieuwsbrief 
brengt op die manier verbinding tussen de leden. Daarom heeft het bestuur tot een voorlopige op-
lossing besloten. 
 
- Het bestuur neemt de eindverantwoordelijkheid voor de Nieuwsbrief op zich for the time being. 
- Wil Engels is vanuit het bestuur toegetreden tot de redactie for the time being. 
- De Nieuwsbrief ALV komt in 2019 vier keer uit (lente, zomer, herfst en winter). De overige bericht-

geving gaat via Nieuwsflitsen en algemene e-mails. 
- De redactie zal veelvuldig beroep doen op leden om een bijdrage te leveren aan de inhoud van de 

Nieuwsbrieven. De Nieuwsbrief is een blad van, voor en door ons. 
- Het bestuur hoopt dat in 2019 enkele mensen toe zullen treden tot de reactie.  

Als dat niet gebeurt, zal de Nieuwsbrief dit jaar stoppen. 

 
 

CONTOUR Run op Velden 25 mei 2019 
door Ad Burgmans 
 
Op zaterdag 25 mei was de 11e editie van de CONTOUR Run op Velden.  Voor de 3e keer aan de oostkant 
van Velden rondom de BMV, waar we alle faciliteiten binnen handbereik hebben. 
We kregen van de deelnemers veel positieve reacties over het parcours, de sfeer, de organisatie en de 
gezelligheid rond het start/finishgebied. We hebben intern een aantal commissieleden moeten ver-
vangen om met voldoende enthousiaste mensen dit evenement in goede banen te leiden. We zijn vele 
maanden in de weer geweest met de voorbereidingen om er een leuk evenement van te maken. 
 
We zijn dit seizoen voor het 2e jaar lid van het Midden Limburgs Avondcriterium. We hebben een aantal 
wijzigingen doorgevoerd in het parcours. De 5 en 10 km starten gelijk en het parcours loopt niet meer 
zover het buitengebied in, waar bijna geen toeschouwers staan, maar voor een veel groter deel door 
de kern van Velden-Oost, wat normaal gesproken de sfeer ten goede komt. 
 

De CONTOUR Run op Velden staat of valt met 
de inzet van vrijwilligers. Het is een evenement 
in het publieke domein van de samenleving. Er 
zijn veel verkeersregelaars nodig om ervoor te 
zorgen dat het veilig blijft langs het parcours. 
Daarnaast moet je voorbereid zijn op eventu-
ele ongelukjes of dat deelnemers onwel wor-
den door de grote inspanning. Vandaar de vrij-
willigers van het Rode Kruis. Gelukkig hoefden 
zij niet in actie te komen. 
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Jeugd 500 meter 
Kinderen t/m 8 jaar konden starten op 500 meter. Er deden 37 jongens en 17 meisjes aan mee. 
 
 

 
 
Het podium 
 

  
1. Anna Dinghs, Venlo 
2. Julia Clevis, Arcen 
3. Yrsa Bauer, Nettetal 

1. Kris Lenders, Velden 
2. Stijn Taks, Velden 
3. Jur van Boekholdt, Boekend 

 

  



4 
 

 
Jeugd 1000 meter 
Kinderen t/m 12 jaar konden starten op 1000 meter. Er deden 14 jongens en 11 meisjes aan mee. 
 

 
 
Het podium 
 

  
1. Chayel Bletterman, Venray 
2. Maud Lenders, Velden 
3. Monica Loriana, Velden 

1. Stan Hovens, Venlo 
2. Keano Konings, Tegelen 
3. Gilles Hermans, Helden 

 
 
 



5 
 

2500 meter  
Deelnemers vanaf 13 jaar: 5 vrouwelijke en 3 mannelijke deelnemers 
 

 
 
Het podium 
 

  
1. Eva Kok, Stiphout 
2. Suze Gipmans, Venlo 
3. Jasmijn Gielen, Elsloo 

1. Dani Meisen, Meerssen 
2. Gerard Peeters, Helden 
3. Jort Fleuren, Baarlo 
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5000 meter en 10000 meter 
Deelnemers vanaf 13 jaar 5000 m en vanaf 15 jaar  10000 m 
48 vrouwelijke deelnemers 5000 m: 31 VSEN, 11 V40 en 6 V50 
51 mannelijke deelnemers 5000 m: 19 MSEN, 11 M40 en 21 M50 
8 vrouwelijke deelnemers 10000 m: 5 VSEN en 3 V40 
62 mannelijke deelnemers 10000 m: 23 MSEN, 20 M40 en 19 M50 
 

 
 
Podium 5000m VSEN en MSEN 

  
1. Diana Golek, Straelen 
2. Kim Kessels, Echt 
3. Karin Gielen, Tegelen 

1. Abel van Beek, Venlo 
2. Jarno Albers, Velden 
3. Daan Brouwers, Venlo 
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Podium 5000m V40 en M40 

  
1. Tanja Wanten, Helden 
2. Leonie Peters, Baarlo 
3. Judith de Bruin, Helden 

1. Olav Nieuwenhuis, Tegelen 
2. Frank Gielen, Elsloo 
3. Richard Sonnemans, Beringe 

 
Podium 5000m V50 en M50 

  
1. Gertie Beurskens, Lottum 
2. Jeanette Vlenterie, Velden 
3. Annemie Wanten, Beesel 

1. Geert Linders, Venray 
2. Eduard Wanten, Beesel 
3. Ron Vlenterie, Velden 
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Podium 10000m VSEN en MSEN 

  
1. Karin van Dijck, Arcen 
2. Annemarie Holla, Arcen 
3. Stina Isselhorst, Hegelsom 

1. Ross Emmanuel, Venlo 
2. Patrick Gregoor, Reuver 
3. Sebastiaan Verhaagh, Venlo 

 
Podium 10000m V40 en M40 

  
1. Elma Smeets, Reuver 
2. Laura Bremmers, Tegelen 
3. Miriam Piket, Venlo 

1. Ralph Scherjon, Venlo 
2. Bart van Aalst, Weert 
3. Edwin Kok, Stiphout 

 



9 
 

Podium 10000m M50                                                        podium extra 

  
1. Frank Fonteyne, Peelrunners 
2. Jo Grommen, Maasbree 
3. Jan Oehlen, Tegelen 

1. Anne Lynn Jacobs-Lommen 
 

 
 
Van de bestuurstafel 
door Anita Albers, secretaris bestuur 
 
Het bestuur heeft woensdag 24 april 2019 vergaderd, de volgende zaken willen we graag met jullie 
delen: 
 
11e editie Contourrun 
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, sponsoren, deelnemers en toeschouwers voor hun bijdrage aan 
de CONTOUR Run op Velden 2019. Speciaal woord van dank aan de leden van de CROV-commissie 
die ontelbare uren werk hebben verzet om deze editie van onze eigen hardloopwedstrijd tot een suc-
ces te maken.   
 
Vooraankondiging Rabo ClubSupport 
Het bestuur wil de ontwikkeling van  de nieuwe website als bestedingsdoel inzetten. De  huidige 
website voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.  Wij vinden de website een belangrijk commu-
nicatiemiddel voor zowel onze leden als de bezoekers  van buitenaf.   
De stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 2019. Meer informatie volgt. 
 
Zomervakantie 2019: 
Van 8 juli tot en met 18 augustus 2019 hebben we de zomerstop.  We hopen dat jullie gezond en 
vol nieuwe energie de wandel en/of hardloopactiviteiten op kunnen pakken na de zomer-
stop. Het bestuur wenst jullie allen een hele fijne vakantie en een mooie zomer toe!! 
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MeeloPEN met RunningJack 
door Jack Küppers 

Nadat ik in de laatste jaarvergadering compleet onverwacht tot SmartRunner 2019 werd verkozen, 
werd ik een aantal weken later –in de nieuwsbrief van voorjaar 2019- weer verrast met een andere 
uitdaging: Fred had mij aangewezen als opvolger voor de rubriek “MeeloPEN”… 

En weer begreep ik niet waar ik deze eer aan te danken had, maar schijnbaar is  er wel interesse wat 
er zoal speelt, achter die nickname “RunningJack”. Ik zal een poging wagen en over een aantal onder-
werpen iets schrijven. 

Tijdens de SmartRunner verkiezing had Martijn al een goede samenvatting gegeven van mijn loopcar-
rière binnen de ALV club. Lees het anders nog maar eens na in de vorige nieuwsbrief. Maar ik zal het 
hier nog eens dunnetjes overdoen. 

Een jaartje of 10 geleden begon ik wat onrustig te worden. Ik weet niet wat het was maar er moest in 
ieder geval iets gaan veranderen. Voor mannen hebben ze daar geloof ik een mooie benaming voor, 
die ik vergeten ben … ;-). Ik had de keuze tussen het kopen van een nieuwe auto, groter gaan wonen, 
het aanschaffen van een motor, gaan golven, een nieuwe vriendin zoeken of nog iets heel anders. Ik 
heb uiteindelijk gekozen voor iets anders: hardlopen! 

Vanaf mijn 18de had ik niet echt actief meer aan sport gedaan, dus ik wilde eerst eens uitproberen of 
hardlopen wel wat voor mij was. Zo ben ik terecht gekomen bij een Start-to-Run clinic. Dit beviel ei-
genlijk best wel goed en ik wilde hier meer mee gaan doen. Rond die tijd was de Venloop inmiddels 
behoorlijk populair aan het worden. Het jaar daarna heb ik mij daarom ingeschreven bij de Running 
Academy. Ik werd toen van september tot maart klaar gestoomd voor de eerste Venloop. In mijn geval 
was dit de 10 km. 

 Na maart kon ik weer nagenoeg stoppen met hardlopen. Dat 
kwam goed uit want ik ben een echte “koud-weer-loper” en had 
behoorlijk veel moeite om in de zomer periode te blijven hard-
lopen. In plaats daarvan verruilde ik mijn loopschoenen voor 
een MTB waar ik ook mijn energie op kwijt kon (ja, die had ik 
inmiddels ook aangeschaft in het kader van die “onrust” ;-). In 
september begon ik dan weer opnieuw bij de Running Academy 
te trainen voor de volgende Venloop. Dit ritueel heb ik 5 jaar 
volgehouden en op deze manier heb ik eerst 2 maal de 10km en 
daarna 3 maal de HM Venloop gelopen. 

Inmiddels kwam ik er wel achter dat het telkens opnieuw starten in september best veel energie 
kostte. Het leek iedere keer weer alsof ik van voor af aan moest beginnen. Bij fietsen gebruik je toch 
heel andere spieren dan bij hardlopen. Tegelijkertijd begon ik stiekem te fantaseren over het lopen 
van een marathon. Zou ik dat misschien ook een keertje kunnen … ? 

Eind 2014 hoorde ik geruchten over het lopen van een marathon in een stad die een zeer grote aan-
trekkingskracht op mij heeft : NYC. Vanwege het 10-jaar bestaan van de Venloop, zouden zij een reis 
gaan organiseren. Na lang wikken en wegen de knoop doorgehakt en besloten om deze unieke uitda-
ging aan te gaan. De marathon zou in oktober zijn en ik had wel in de gaten dat ik in dat jaar dan beter 
niet kon stoppen na de Venloop, in maart. Dit was voor mij dan ook de reden om aansluiting te zoeken 
bij een hardloopvereniging en dat is dus lopersgroep ALV geworden. 
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Na een energieke en ook wel warme overbrugging van 
de zomer periode ben ik gaan trainen voor de marathon. 
Dit waren 3 zeer intensieve maanden met veel hardlo-
pen en vooral geen gekke dingen doen. Maar het 
“toetje” was meer dan de moeite waard. De NYC mara-
thon was een unieke ervaring, die ik niet snel zal verge-
ten! In één van de vorige nieuwsbrieven heb hier een 
stukje over geschreven. Lees dat nog maar eens na.  

Dat hardlopen soms mis kan gaan heb ik helaas ook mo-
gen ervaren. Rond de tijd van mijn verkiezing tot Smart-
Runner, kwam ik tijdens een looprondje plotseling stil te 
staan; nadat ik gestopt was bij een verkeerslicht, kon ik 
bij groen bijna geen stap meer zetten. Na onderzoek 
bleek ik een vastzittend SI-gewricht te hebben (je hebt er 2), wat overgecompenseerd werd door een 
aantal pezen bij het andere SI-gewricht, die vervolgens weer een zenuw gingen afknellen. Voor het 
eerst in mijn loop-carrière kwam ik serieus bij een fysiotherapeut terecht. Na een behandeling van 
ruim 3 maanden ben ik weer behoorlijk opgelapt en kan inmiddels weer (rustig) mee doen met de 
trainingen. Net op tijd voor een volgende grote uitdaging : de Kustmarathon in Zeeland. In die 3 maan-
den heb ik geregeld de SportRusten methode gevolgd (zie uitleg van Fred), maar dan eigenlijk alleen 
de “vogeltjes-kijken” trainingen … Overigens hadden die 3 maanden ook een positieve kant. Doordat 
ik het hardlopen rustig moest opbouwen kon ik prima aan mijn looptechniek werken, waar ik de ko-
mende tijd hopelijk veel plezier van zal hebben. 

Omdat hardlopen bij mij niet vanzelf gaat, ben ik continu op zoek naar methoden of andere zaken die 
het hardlopen makkelijker kunnen maken en vooral plezierig kunnen houden. 

Als ik alleen loop gaat er altijd muziek mee. Na veel uitproberen heb 
ik inmiddels de perfecte “beats-per-minute” gevonden waarbij mijn 
pas-frequentie mooi synchroon loopt met de muziek. Aan de hand van 
deze ideale BPM heb ik een aantal playlists samengesteld, die telkens 
meegaan tijdens het lopen. Ik merk dat dit een positief effect heeft op 
mijn loop-ervaring. Sterker nog: als de accu van mijn mp3-spellertje 
onverhoopt leeg is, heb ik zeer veel moeite om überhaupt maar te 
gaan lopen. 

Iets waar ik ook een hele tijd mee geëxperimenteerd heb, is het type 
eten vóór een (langere) duurloop. Dit is natuurlijk heel persoonlijk, 
maar op een bijna lege maag kom ik niet zo ver en als ik dan toch flink 
heb ingeslagen, kan ik na een half uurtje stoppen met krampen in mijn 
maag. 

Ik heb uiteindelijk een combinatie gevonden van snelle en langzame koolhydraten, een flink portie 
eiwitten en een kleine hoeveelheid noodzakelijk vetten (ik ben geen voedingsdeskundige, maar dit 
klinkt best goed, toch … ?). Voor de liefhebbers hieronder het basisrecept van de “RunningJack Over-
night Oats” : 

De avond van tevoren klaarmaken, in een bakje met deksel: Doe 4 eetlepels havermoutvlokken en 8 
blauwe bessen  in een bakje 

 Vul het bakje met melk, totdat de havermout net onder staat 
 Snij een banaan in plakjes en verdeel over de havermout 
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 Strooi er wat rozijnen over en een handvol on-
gezouten notenmix 

 Dek alles af met een flinke laag Griekse yoghurt 
 Strooi er wat kaneel over (voor de bite) 
 Doe de deksel op het bakje en zet in de koelkast 
 Haal het bakje de volgende morgen uit de koel-

kast en schep het om 
 Doe er eventueel wat honing over voor de 

smaak 
 

Het geheel ziet er misschien niet uit, maar geeft veel 
energie en zit niet in de weg. Opeten, samen met het 
drinken van een bakje koffie, werkt bij mij heel goed. Je 
kunt natuurlijk zelf nog variëren met ingrediënten en 
smaak ! 
Laat maar weten als je eventueel ook nog een recept wilt hebben van zelfgemaakt, overheerlijke po-
werbars … ;-) 

Zo, ik hoop dat jullie nu iets meer weten over mij en hoe ik met de hardloop sport bezig ben.  

En last but not least, ik geef de PEN door aan één van onze trail-loopsters : Wendy Duys. Die mag een 
stukje schrijven voor de volgende nieuwsbrief en de PEN daarna doorgeven. 
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Personalia 
Aangemeld als lid: 
Riet Schreven-Broekmans (69) uit Arcen 
Karin van Dijck-Holla (36) uit Arcen 

Afgemeld als lid: 
Peter Theelen 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. 

Hieronder in het kort samengevat hoe het jaarplan tot aan de zomervakantie er uit ziet: 
- Dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 
- Woensdagavond van 19.30 tot 20.45 
- Vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 

Elke eerste woensdag van de maand is er baantraining, op de vrijdagavond na de baantraining is er 
heuveltraining in Venlo. Tevens wordt er op de zondag na de baantraining een run op locatie gegeven 
(zie hiervoor het jaarplan). 

Het trainers korps wenst iedereen heel veel loopplezier en hopelijk kunnen we samen weer veel mooie 
doelen bereiken! 
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Marikenloop 19 mei 2019 
door Jacqueline Verhaegh en Corine van der Pas 
 
 
Dit weekend werd bekend dat 
de Marikenloop mogelijk ver-
dwijnt. Met dat scenario houdt 
de organisatie serieus reke-
ning. Reden: de vrouwen heb-
ben een inhaalslag gemaakt en 
geen eigen loop meer nodig. 
Drie jaar geleden waren er nog 
meer dan 10.000 inschrijvingen 
voor de Marikenloop, vorig jaar 
waren er 6300 loopsters. De 
Marikenloop was in 2003 één 
van de eerste hardloopevene-
menten speciaal voor vrouwen. 
De wedstrijd had in 2012 de 
piek met 16.000 inschrijvingen. 
Deze zondag is de zeventiende 
editie. 

 

 

 

 

Bovenstaand bericht komt uit De Gelderlander van 19 mei jl. Ook vanuit de Lopersgroep ALV gaan er 
jammer genoeg steeds minder loopsters naar deze erg gezellige loop. Gingen we in de beginjaren dat 
ik meeliep nog met 8 tot 10 dames, dit jaar  bleven Corine en ondergetekende, omdat Marloes helaas 
verhinderd was,  over om er weer een gezellige dag van te maken.  En dat is gelukkig weer gelukt! 

Ondanks het erg benauwde weer en wellicht dankzij de Ice Power-douche vóór de start hebben we 
allebei de finish gehaald en ons pilsje dik verdiend. Met dank aan de organisatie, die na afloop toch 
nog even een afgeschermd stukje kon bieden, zodat we ons alsnog konden omkleden (tsja, dat heb je 
als je te lang blijft plakken☺) 

Laten we hopen dat we volgend jaar weer aan deze gezellige damesloop kunnen en mogen deelnemen, 
het liefst met wat meer loopsters van Lopersgroep ALV. 

Groetjes Corine en Jacqueline 

  



15 
 

Roparun 2019 team 311 
 
 
door Annemarie Holla en Dennis van Dijk 
 
Zoals vele van jullie zullen weten, heeft de Roparun in het weekend van 10 juni plaatsgevonden. De 
vele uurtjes voorbereiding en training, komen tot elkaar in dit weekend.  
Deze run was voor ons wel heel bijzonder, om dit als stel mee te mogen maken. Wel zaten we bewust 
in een ander team, omdat we dit zelf wilden meemaken. 
Het officieuze startschot in Venlo werd gegeven door oncoloog-chirurg Paul Nijhuis, vanaf het Viecurie 
ziekenhuis, waarna wij vertrokken richting onze eerste rustlocatie in Delmenhorst (Duitsland). Na het 
uitladen van onze spullen en een gezellige barbecue, geprobeerd om toch een paar uurtjes slaap te 
pakken (ondanks de toenemende stroom van adrenaline). ‘s Morgens lekker vroeg opgestaan, eerst 
ontbijten met verse broodjes en ‘n kopje koffie. Om 9 uur zijn we met z’n allen vertrokken vanuit Del-
menhorst naar het startpunt in Hamburg. Hier zat de stemming er al goed in en had iedereen het 
gevoel aan het begin te staan van een avontuur voor het leven. Na wat feestmuziek, kregen wij om 
12:42 het startschot en mochten we vertrekken naar Rotterdam.  

 
 
 
Vanuit Hamburg heeft team 1, de eerste shift van 60 km voor haar rekening genomen met als aan-
komstplaats Delmenhorst. De sfeer zat er lekker in en we lagen voor op het schema, iets wat we vol 
hebben gehouden tot in Rotterdam. Helaas zat het weer niet mee, het waaide ontzettend hard. 
In Delmenhorst aangekomen, werd team 2 aan het werk gezet om de volgende shift te voltooien.  



16 
 

In de tijd dat team 2 aan het hardlopen was, naar de volgende rustplek, vertrok team 1 ook naar die-
zelfde rustplek. Hier werd even gegeten, mensen gemasseerd en zoveel mogelijk geslapen. Dit bleek 
nog moeilijk, ondanks dat je moe bent, zit je nog in het dag en nacht ritme en voelt het enigszins 
onnatuurlijk om al om 19:30 te gaan slapen.  
Rond 22:00 kregen we het seintje dat team 2 in aantocht was en dat we ons moesten opmaken voor 
de nachtshift. Snel alles opruimen, aankleden, tas in pakken voor onderweg (incl. Voedselpakketje) en 
gaan. 60 Km in het duister hardlopen, op slecht verlichte en ongelijke paden. Maar dat mag de pret 
niet drukken, de sfeer is goed! Na de shift staat team 2 ons op te wachten en is er even tijd om elkaar 
even te spreken en te peilen hoe het gaat.  
Team 2 gaat nu hardlopen en mag ons over de grens heen brengen, naar de volgende rustplaats in 
Sellingen.  

Nog steeds verloopt alles voorspoedig en kunnen we 5 uur la-
ten team 2 in Nederland verwelkomen. Team 1 is weer aan de 
beurt. Wat een verschil om ‘s nachts of overdag te hardlopen. 
Het tempo ligt veel hoger en je ziet waar je loopt. In Nederland 
begint de Roparun meer te leven en worden we onder applaus 
door een aantal voorbijgangers aangemoedigd, toch de eerste 
kippenvelmomentjes... 

Vervolgens komen we door plaatsen, waar van alles is georga-
niseerd. Hele dorpen zijn uitgelopen, om op een centraal punt 
de teams aan te moedigen, met geschreeuw, muziek, applaus 
en versieringen. Daarna loop je door een klein kerkje, waar links 
een kinderkoortje aan het zingen is en rechts zitten de ouders 
trots te luisteren naar hun kinderen en luid te applaudisseren 
voor de lopers en fietsers!  
Na 60 kilometer, zien we in de verte team 2 klaarstaan om het 
stokje weer over te nemen. En kunnen wij naar de rustplaats in 
Markelo rijden om weer verzorgt te worden. De vermoeidheid 
begint toe te slaan en dat maakt het slapen ook makkelijker. De 
eerste uurtjes slaap hebben we te pakken ! Bij een aantal 
mensen, beginnen wat kleine pijntjes aan het oppervlak te ko-
men en is een behandeling door de fysio of masseur pijnlijk, 
maar wel van belang om door te kunnen gaan! 

4 Uur later, maken we ons op voor de volgende shift, met als kers op de taart.... de doorkomst in 
Zutphen. 5 Km voordat we Zutphen door komen, worden de fietsenpaden waar we overheen gaan 
verlicht met waxinelichtjes! Dit geeft zo’n warm gevoel en is zo mooi om rechtdoor te kijken en een 
lang pad met alleen maar kleine lichtjes te zien. Een paar kilometer verderop begint dan de door-
komst.... een groot verlicht bord, staat langs de weg...”WELKOM”. 

Steeds meer mensen staan er langs de kant en dan kom je door het 
centrum, waar je door honderden mensen wordt aangemoedigd... 
de terrassen zitten vol, live muziek, de burgemeester staat ons op 
de loper op te wachten... en dan is er een foto momentje. Ook hier 
is de eerste ontlading, van alle indrukken en de sfeer wordt nog be-
ter in de bus. De in eerste instantie vreemde mensen, worden vrien-
den. We lopen verder en even later staan er buiten het centrum 
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mensen te wachten bij ‘n vuurtje en hebben snoep, blokjes kaas en worst. 

Team 2 staat weer te wachten en Team 1 rijdt door naar de laatste cateringplaats in Zoelen. Nog 88 
km te gaan en we staan in Rotterdam. De laatste etappe voor team 2 zit er op, met als hoogtepunt 
doorkomst in Ede. Hier werden we ontvangen met heerlijke pannenkoeken. Er was een rode loper 
uitgelegd waar we overheen renden en fietsen. Door een brandweerkazerne heen vervolgden we onze 
route.  
 
We zijn er bijna, het weer is prachtig. Het zonnetje schijnt! Team 1 mag nog ‘n klein stukje en dan de 
laatste 28 gaan alle lopers samen op de fiets en wisselen we elkaar af tot in Rotterdam. Een ware 
triomftocht. De doorkomsten zijn mooi en iedereen lijkt vleugels te krijgen en loopt nog een tandje 
harder. Zodra we Rotterdam in komen, verandert het weer. Regen, van die hele dikke druppels. We 
stappen af bij het de Daniël den Hoed stichting, waar door de mensen die er staan de hoed wordt 
afgezet. De emoties beginnen te komen.... hier doen we het voor. Nog een paar kilometer en dan zit 
het er op! 
We zijn bij de finish en parkeren de fietsen, vervolgens lopen we naar de Binnenrotte langs de bekende 
kubuswoningen. Duizenden mensen staan ons op te wachten! We zijn er!!!! 
Even is er een moment van bezinning! En dan met z’n allen even een koud biertje drinken! Missie 
geslaagd! 
Met recht een avontuur voor het leven! 
 
 

 

 
door Karin van Dijck-Holla 
 
Het was weer een geweldig avontuur voor het leven. Af en toe afzien, lachen, huilen en weinig slaap, 
maar over het algemeen is alles goed verlopen. De laatste km’s leggen we altijd met alle lopers en 
fietsers af doormiddel van Run-Bike-Run. Bijna bij de finish kom je dan voorbij een van de meest emo-
tionele plekken langs de Roparun Route, namelijk Daniel den Hoed (gespecialiseerd in de zorg voor 
kankerpatiënten, van waaruit de Roparun is ontstaan). Ik was op dat moment aan het rennen. We 
stopten allemaal en liepen aan jullie voorbij zoals altijd en alle groepen doen. Daar stond je dan, Lot 
Turenhout, 7 jaar uit Eindhoven. Ik kreeg van jou een mooie roos met een briefje eraan. Het volgende 
staat op het briefje: “Vorig jaar was mijn papa er ook nog bij om voor jullie te klappen samen met mij. 
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Maar door die stomme knik-
ker in zijn hoofd is hij er nu 
niet meer. Hij kijkt vast trots 
vanaf zijn wolkje op jullie 
neer. Deze keer ben ik met 
mama alleen, met allemaal 
lieve mensen om me heen. 
Het is zo belangrijk dat jullie 
lopen. Zodat andere men-
sen ook op leuke en fijne 
dingen kunnen hopen!” Ik 
ben aan je voorbij gelopen 
zonder eerst het briefje te 
lezen. Ik had je eigenlijk nog 
een dikke knuffel willen ge-
ven, maar die hou je te 
goed. Op zo’n moment sta 
je weer met beide benen op 
de grond en besef je waar-
voor je het doet. Dat komt 
dan hard binnen op zo’n 
moment. Op naar volgend 
jaar, nu alweer zin in!  
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door Wil Engels 
 
Vrijdag 7 juni was het dan eindelijk zover. Na een maandenlange voorbereiding op meerdere fronten, 
mocht ik, samen met de overige teamleden van Roparun Team Arcen 311, van start gaan voor mijn 2e 
Roparun. Een “Run op het Leven” en “Waarde toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het leven”! Dat is waar het tijdens het afgelopen Pinksterweekend op 
onze tocht van Hamburg naar Rotterdam om ging. Anderhalve week voor ons vertrek werd mij eens te 
meer (pijnlijk) duidelijk waar wij als team een weekend voor “af willen zien”. Mijn oude buurmeisje (51 
jaar), die ik nog regelmatig zie en spreek, kreeg op dat moment de diagnose longkanker met diverse 
uitzaaiingen. Voor haar is het nu dagelijks afzien. De Roparun van dit jaar heb ik dan ook in het bijzon-
der voor haar gelopen. 

Nadat we donderdag avond onze  bagage op het centrale verzamelpunt in Arcen hadden afgegeven, 
ging iedereen nog van een laatste goede nachtrust genieten. Vrijdagochtend 07 juni was het dan ein-
delijk zover. De “Team Arcen karavaan” vertrok richting Venlo, 2 teambusjes gesponsord door -OTTO 
Workforce, de materialen-servicewagen en interceptie auto door Auto Arena en niet geheel onbelang-
rijk de “catering&hospitality truck” door Gommans & de Wit. Afgesproken was om samen met 2 an-
dere deelnemende  Roparunteams (Samen Voor Palliatief en Running for Life), de gezamenlijke  “offi-
cieuze ”start vanuit het Vie Curie ziekenhuis te laten plaatsvinden. De reden hiervoor was het feit dat 
de Stichting Roparun, vorig jaar een substantieel bedrag van 203.000 Euro heeft gedoneerd , voor de 
realisatie van de belevingstuin bij het oncologisch centrum. Na een mooie toespraak van de initiator 
van de belevingstuin, oncoloog de heer Paul Nijhuis en een aansluitende rondleiding, werd het start-
sein gegeven.  

Na een voorspoedige autorit 
kwamen we tegen het einde 
van de middag aan in Delmen-
horst (Dld), onze eerste rust- en 
slaaplocatie. Onze kwartierma-
kers Ger en Richard, hebben 
deze nostalgische locatie van 
de plaatselijke “Turnverein” 
met zorg uitgezocht. We heb-
ben de eerste avond genoten 
van een heerlijk BBQ en aan-
sluitend een goede nachtrust, 
met (inclusief ikzelf) wel een 
aantal “ronkende dieselmoto-
ren” in het slaapvertrek. De vol-
gende ochtend (zaterdag) met 

zijn allen naar de centrale startlocatie in Hamburg gereden. De Roparun organisatie had gezorgd voor 
een sfeervolle omgeving.  Team 1 mocht om 12.42 uur starten, de kop was eraf. 

Nadat het eerste team haar etappe van 60 km had volbracht, was het de beurt aan Team 2, dat naast 
mij bestond uit: Annemarie , Karin, Bram, Richard, Jos, Ria, Stef en Elle. Vol adrenaline de eerste etappe 
in. Al snel bleek dat beide teams conditioneel/fysiek goed in balans waren en lagen we ruim voor op 
schema. Dit gaf ons gedurende de volgende etappes ook de tijd en de rust om uitgebreid stil te staan 
bij de mooie en zeker ook emotionele punten en momenten op onze route. Zelf heb ik dit jaar in Team 
2 de “andere” etappes gelopen. Ontzettend leuk om ’s nachts door de brandweerkazerne in Ede te 
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lopen-fietsen en een “Mac-Walk” pannenkoek mee te krijgen voor onderweg. Ook een lange run-bike-
run met ons team bij de start van de 2e nachtetappe was een mooi moment, waar je echt even met 
het hele team samen bent. Dat de gevarieerde (heuvel)trainingen bij de Lopersgroep vruchten afwer-
pen, is ook wel gebleken. Ik had “de eer” om bij Rhenen de “gevreesde” Grebbeberg op te mogen 
lopen. Onze fietsers konden het met de grootst mogelijke moeite (of niet) bijhouden. 

Op Pinkstermaandag liepen wij 
als Team 2 ’s nachts onze vierde 
en laatste etappe. Het andere 
team had het “geluk” nog een 5e 
etappe te mogen lopen. Hier-
voor in ruil heeft ons team hun 
wat meer “rust gegund”. Over 
rust gesproken, met 1 uur en 20 
minuten slaap in 2 etmalen, 
merkte ik wel dat enig herstel 
nodig was. Overigens heeft de 
grondige massage na elke 
etappe ertoe bijgedragen dat 
eenieder letterlijk en figuurlijk 
op de been kon blijven (ik dacht 
dat massage lekker was, maar wist niet dat het zo’n pijn kon doen). Dank hiervoor aan onze masseurs 
Elle, Pascal en Winni! Rond de middag werd er na de laatste etappe van Team 1 verzameld in Alblas-
serdam. Van daaruit worden de laatste ca. 26 km gezamenlijk afgelegd in een run-bike-run. Het mooie 
hiervan is om dan nog met beide teams de ervaringen van de afgelopen dagen te kunnen delen. Emo-
tioneel moment tijdens de laatste etappe is het “afstapmoment” bij de Daniel den Hoed kliniek in 
Rotterdam. Alle fietsers en lopers wandelen op dat punt en mensen bij de doorkomst nemen uit res-
pect hun hoed voor ons af. Mijn teammaatje Karin kreeg een roos aangereikt met een briefje van een 
meisje van zeven jaar, die haar vader verloor aan de gevolgen van kanker. Hij stond vorig jaar nog langs 
de kant te klappen (zie het verslag van Karin). Dit was een bijzonder heftig moment. 

Na een prachtige laatste etappe met veel sfeer en respect langs de kant in de verschillende doorkomst-
plaatsen, kwamen we om 14.45 uur over de finish in Rotterdam. We konden aldaar direct onze fietsen 
parkeren om vervolgens de Maas over te steken, richting ontvangstgebied. Aldaar aangekomen wor-
den alle teams 1 voor 1 “gehuldigd” met een soort van defilé. Een korte wandelroute leidde ons naar 
de welverdiende medaille. Aansluitend nog een mooie teamfoto en een, meer dan verdiend, biertje. 
Vervolgens de “laatste etappe” richting Arcen met in het vooruitzicht het bagage-afhaal/koffiemo-
mentje de volgende ochtend. Vanwege het geringe aantal slaapuren toch maar halve dag vrij genomen 
die dinsdag! 

Voor degene die, buiten de reguliere trainingen- en wedstrijden, eens op een andere manier zijn hobby 
wil uitoefenen en daarbij ook nog een prachtig goed doel wil ondersteunen,  kan- en wil ik deelname 
aan de Roparun van harte aanbevelen. Het is niet alleen maar hardlopen, maar vooral ook een belang-
rijk stuk teambuilding en respect. Elkaar er op moeilijke momenten doorheen helpen! 
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Triathlon Weert 
 
Guido, Arnold, Marijn en Karel, vier leden van de Lopersgroep ALV namen een jaar geleden het be-
sluit om voor de afwisseling te gaan trainen voor een triathlon: een combinatie van zwemmen-fiet-
sen en handlopen. Nadat zij geoefend hadden met een achtste triathlon, kozen zij nu voor een kwart 
triathlon: 1 km zwemmen, 37,8 km fietsen en 10 km hardlopen. Zondag 9 juni 2019 in Weert. 
________________________________________ 
 
door Guido Janssen 
 
06:00 uur 
Zondagmorgen 06:00 uur de wekker gaat, dit is voor mij erg vroeg, héél vroeg vooral op zondag mor-
gen. Vandaag gaan we het grootste sportspektakel van Weert “de ¼ triatlon beleven”. Op het pro-
gramma vandaag staat 1000 meter zwemmen, daarna 38 KM fietsen en aansluitend 10 KM rennen. In 
combinatie met het vroeg opstaan om 06:00 uur op zondagmorgen is dit een behoorlijke sportieve 
uitdaging vandaag. 
 
06:45 uur 
Samen met Martijn, Arnold en Karel hebben we hebben afgesproken om 06:45 uur te vertrekken. Om-
dat de start om 09:00 uur is moeten we op tijd aanwezig zijn. Er zijn twee verschillende wisselzones 
deze moeten we van tevoren nog eerst verkennen.  
 
07:30 uur 
Aangekomen in Weert halen we onze startbewijzen op, we maken ons klaar en brengen onze ren-
schoenen/renkleding naar wisselzone T2. Het is even wennen normaal is er maar een wisselzone 
waarin de fiets, kleding en schoenen liggen. 
Met de zwemkleding en wielrenfietsen gaan we naar wisselzone TZ1 (Blauwe Meertje). 
 
08:20 uur 
We maken ons klaar om te gaan zwemmen, het Blauwe Meertje is 17,1°C. Het is inderdaad een prach-
tige zwemlocatie met helder blauw water. We zwemmen met wetsuit, zwem-bril en een gele badmuts 
met opschrift “Triatlon Weert” . In de tussentijd maken we onze fietsen en de uitrusting hiervan ge-
reed. Als we zo meteen uit het water komen moeten we zo snel mogelijk de fiets op. Helm, bril, schoe-
nen, handschoenen, droge kleding en een handdoek liggen klaar.  
 
08:50 uur 
We lopen langzaam naar Blauwe Meertje, even alvast een duik om te wennen aan het water en de 
temperatuur. Ik voel een gezonde spanning, mijn hart gaat sneller kloppen, nog enkele minuten tot 
aan de start 
 
09:00 uur 
Het startschot klinkt, een massastart met 162 recreatieve atleten welke beginnen aan hun eerste dis-
cipline 1000 meter zwemmen (2 rondes van 500 meter). Het is druk in het water, veel sneller zwem-
mers. Het water is onrustig, veel golven en zwemmers die me inhalen. Ik probeer mij tempo te vinden, 
op naar de eerste boei. De snelle zwemmers gaan al snel voorop, ik heb mijn slag te pakken en zwem 
op mijn eigen tempo mijn eerste ronde. Aangekomen op het strand, een klein stukje rennen en weer 
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terug het water in, op naar mijn 2e ronde zwemmen. Het gaat lekker, ik voel me goed. Na 30 minuten 
zwemmen kom ik het water uit, het is even wennen … rustig aan ren/dribbel ik naar mijn fiets terwijl 
ik ondertussen mijn wetsuit los maak. 
 
09:30 uur 
Ik trek mijn wetsuit uit, en probeer me zo snel mogelijk af te drogen. Ik fiets in mijn renbroek (om tijd 
te besparen, deze draag ik tijdens het zwemmen onder mijn wetsuit). Voeten snel drogen zodat ik mijn 
sokken en fietsschoenen kan aantrekken. Fietsshirt aan, helm en fietsbril op. Handshoenen aan en 
klaar om te gaan. “niets vergeten ..” ? Ik loop met mijn fiets in de hand de wisselzone uit.  
 
09:38 uur 
We moeten in totaal 5 rondes fietsen van in totaal 38 KM, ik start mijn eerste ronde. Even wennen 
vanuit het water de fiets op, mijn broek is nog nat maar dat maakt niet uit. Even flink in de pedalen om 
snelheid maken. Het is een mooi parcours, langs het kanaal heen … brug over en terug. De eerste ronde 
gaat lekker snel. Het is prachtig weer, een mooie route met vooral veel kijkers in het finish gebied. Dit 
is echt genieten. Nog twee ronden te gaan, ik drink wat uit mijn bidon, en eet  tussendoor nog een 
energie reep.  
 
10:45 uur 
Ik kom bij de wisselzone T2, het fietsen zit er op …. Ik loop de wisselzone in en zoek naar mijn nummer 
(90). Hier staan mijn schoenen om te gaan rennen. Omdat ik mijn fietshelm alvast had losgemaakt 
kreeg ik van een iets te ijverige vrijwilliger nog een penalty dus 10 seconden straftijd voor het “niet 
vast hebben van een fietshelm-bandje” Ik trek mijn renschoenen aan, neem nog een slok water en 
start met lopen. Dit voelt zo vreemd, vanuit het fietsen naar het lopen. Dit blijft toch een raar gevoel. 
Ik start in mijn eigen tempo, nog 10 KM te gaan. De zon breekt door, het begint langzaam warm te 
worden.  
 
Mijn doelstelling is uitlopen (zwemmen/fietsen), ik moet voor 11:45 aan mijn laatste ronde (4 ronden 
à 2,5 KM) zijn begonnen. Voor de recreanten kwart is er een tijdslimiet ingesteld. Rustig  de eerste 
ronde verkennen, wederom een mooi rondje, een mooi parcours. Veel publiek aanwezig en op 2,5 KM 
twee water/drankpunten. Ik loop lekker, de fiets kilometers zijn inmiddels wel uit de benen. Ik kom 
over start/finish mijn eerste ronde zit er op. Op naar de 2e. 
 
11:37 uur 
Met 11:37 kom ik door start/finish, ik loop in ieder geval binnen de ingestelde tijdslimiet. Ik begin het 
zwaar te krijgen, mijn benen worden zwaarder en zwaarder. Ik praat mezelf moed in “kom op, laatste 
ronde”. Over +/- 200 meter is er een water/drankpunt. Ik neem flink een zakje water, drink wat en 
neem een “douche” van het overgebleven water. “kom op” zeg ik tegen mezelf. Het laatste lange stuk 
langs het water met uitzicht op het water/drankpunt. Ik maak me op voor de laatste meters richting 
finish, probeer al mijn krachten te verdelen. Met 2:55:25 kom ik de finish over, helemaal moe gestre-
den. Aan de finish staan Arnold, Karel en Martijn al te wachten ……. We zijn weer compleet.  
 

 
door Karel Gerrits 
 
Nadat we vorig jaar met een groepje hadden meegedaan aan de marathon van Rotterdam, kwam Ar-
nold met het idee om onze sportieve activiteiten te verbreden: meedoen aan een triathlon. Daar moest 
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ik wel even over nadenken, want ik kan amper zwemmen. Maar omdat de rek uit het lopen wel een 
beetje uit is, leek het me een goed idee om het eens te proberen. Een achtste triathlon (500m zwem-
men, 20 fietsen en 5 lopen) moest toch te doen zijn. Op zwemles werd het snel duidelijk dat nog snel 
even de borstcrawl leren er niet in zat. Wel tips gehad om mijn schoolslag, te verbeteren.  En zo de 
triathlon in Cuijk geprobeerd, samen met Arnold. Dat smaakte naar meer: Martijn en Guido, in Cuijk 
toeschouwers, gingen het ook proberen. Samen hebben we in Oosterhout (en met Maris) dan ook een 
achtste gedaan. We kregen er steeds meer lol in. Tijd voor een tandje erbij: we spraken af om dit jaar 
voor een kwart te gaan. In oktober samen op borstcrawl-cursus, na vier lessen hadden we de techniek 
onder de knie. Vervolgens heel de winter wekelijks gezwommen om zwemconditie op te bouwen. Dat 
viel tegen: in mei heb ik zowel mijn borstcrawl als mijn schoolslag in het zwembad getimed: mijn 
schoolslag was meer dan 10% sneller dan mijn borstcrawl. Bovendien is het met de borstcrawl, in open 
water, lastig koers houden, waardoor je snel omzwemt. Dit jaar dus weer met de schoolslag. 

9 juni was het zover. Start om 9 uur voor de recreanten! Da’s vroeg als je van tevoren nog je schoenen 
naar de tweede wisselzone moet brengen en je fiets en zwemspullen (en jezelf) naar de eerste wissel-
zone. Maar het water was fris genoeg (17 graden) om direct goed wakker te worden, blij met mijn pak!  

Drukke boel in het water, maar 
omdat ik bij de langzame zwem-
mers hoor had ik daar al snel wei-
nig last meer van. 22 minuten la-
ter en 1000 meter verder, kwam ik 
weer uit het water. Als 130e van 
de 161 deelnemers. Snel pak uit 
en hup op de fiets, en vijf ronden 
van krap 8 km trappen zo hard ik 
kan. Lukt aardig, ik fiets 16 mede-
atleten meer voorbij dan dat er 
mij inhalen, op hun supersone 
fietsen. Hebben geloof ik meer 
uitgegeven aan hun helm, dan ik 
aan mijn nieuwe fiets. Ik toucheer 
nog wel ergens een dranghek on-
derweg, beetje slordig. Dan de 
tweede wisselzone in, kennelijk 
kan ik snel rennen op mijn fiets-
schoentjes, want achteraf zie ik in 
de uitslag dat ik daar nog 12 plaat-
sen ben opgeschoven in het klas-
sement. Snel de renschoenen aan 
en, in vier rondes, 10 km rennen. 
Dat gaat erg goed, de eerste ronde 
ben ik er al 22 voorbij, waaronder 

mijn belangrijkste concurrent. En na afloop blijkt dat ik ben opgeschoven naar een 58e plek. Toch niet 
slecht voor iemand die amper kan zwemmen.  

Was heerlijk om te doen, de afwisseling tussen de drie onderdelen, en de opdeling in kleinere rondjes, 
laat de wedstrijd voorbij vliegen. Is veel minder aftellen tot de eindstreep dan in bijvoorbeeld een 
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marathon. Ik kan echt aanraden om het eens te proberen, laat je niet afschrikken door het zwemmen 
of het fietsen. Niks geeft zoveel voldoening als verlegde grenzen! 

 
Wandelen met de Lopersgroep 
 
Behalve hardlopers komen ook wandelaars aan hun trekken bij Lopersgroep Arcen Lomm Velden.  
 
Iedere 2e vrijdag van de maand is er een georganiseerde wandeling van ongeveer 8 km van 9:30-11:30 
uur. De locatie is wisselend. De wandeling is in de omgeving van Velden binnen een straal van ongeveer 
25 km. De wandeling wordt maandelijks aangekondigd in een Nieuwsflits. De eerstvolgende wande-
ling is op vrijdag 9 augustus 2019. In de maand juli is vanwege de zomervakantie geen wandeling. 
 
Om de twee weken is er een wandeling op de zondagmorgen van ongeveer 8 km van 9:30-11:00 uur. 
De locatie is wisselend. De wandeling is in de omgeving van Velden binnen een straal van ongeveer 5 
km. Het programma van de wandelingen staat vermeld in de Nieuwsbrief en op de website  
http://www.lopersgroep-alv.nl/weekendwandelen 
De eerstvolgende wandeling is op 30 juni 2019.  
30 Juni is de laatste wandeling voor de vakantie, we wandelen dan bij het Reindersmeer, na afloop is 
er de gelegenheid om de vakantie in te luiden middels een drankje en/of hapje bij “Bosbrasserie in de 
Sluis”. We starten dan 1 september weer met de wandelingen.  
Diegene die in de vakantie door willen wandelen kunnen op eigen initiatief contact opnemen met el-
kaar. 
 
Programma wandelen op zondagmorgen: september t/m december 2019 
 

1 september Velden 
Start: parkeerplaats Jagersrust 

15 september Lomm  
Start: veerpond Lomm-Lottum 

29 september Venlo  
Start: Zoutpad 19, Venlo (bij Ria Fitten) 

13 oktober Grubbenvorst  
Start: veerpond Velden-Grubbenvorst 

27 oktober Velden  
Start café het Wapen van Velden   

10 november Boekend  
Start: Maashof, Maashoflaan 1, Venlo 

24 november Lomm  
Start: parkeerplaats industrieterrein) 

8 december Arcen Arcense Herberg  
Start: Lingsforterweg 49, Arcen 

15 december Wandeling en Oudejaarsontbijt 
Start: Jagersrust Velden 

22 december 2019 Venlo Grote Heide  
Start: info centrum 

5 januari 2020 Velden 
Start: café ’t Wapen van Velden  

19 januari  Wellerlooi Hamert  
Start: bij de witte poort richting Well, langs de rijksweg)  
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Sportmedisch onderzoek 
Bestuur en trainers adviseren de leden van de Lopersgroep elke 2 of 3 jaar een sportmedische keuring 
te laten doen. Wij hebben in het kader van ‘Clubzorg’ een overeenkomst met Sportgeneeskunde Vie-
Curi. Vermeld bij aanmelding dat je lid bent van de Lopersgroep.  
 
Adres: Sportgeneeskunde VieCuri, Merseloseweg 130, 5801 CE Venray, 0478-522777 
 
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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Krachttraining op leeftijd zinvoller dan duurloop? 
DOOR DR HANS KEIZER, OVERGENOMEN UIT PRORUN 27 MEI 2019  

 
 
Ons huidige leven stelt ons in staat om met minimaal energieverbruik te leven. We hebben overal wel 
een machine voor, die ons het 'zware' werk uit handen neemt. Vele mensen zitten zo alleen vele uren 
op hun stoel. Dit gaat ten koste van spiermassa en functionaliteit (spierkracht) van de spiervezels. 
 
Onttraining: Wat is er gebeurd in het lichaam? 
De spier, ons meest plastische 'orgaan', heeft adequaat gereageerd op onze leefstijl. Maar als dit maar 
lang genoeg heeft geduurd, gebeuren er ernstiger dingen: De spiervezels verliezen hun normale dwars-
gestreepte structuur (met een mooi woord heet dat sarcopenie) en is veel minder in staat om vol-
doende glucose te verbranden en om te zetten in glycogeen en vetten als brandstof te gebruiken.  
 
Bovendien zien we, dat mensen met sarcopenie een chronische verhoging van bepaalde ontstekings-
factoren (b.v. interleukine-6, dat uit de spier komt) in het bloed hebben (Beyer en medewerkers, Curr 
Opin Clin Nutr Metab Care, 2012). Ook de aanmaak van nieuwe mitochondriën is afwezig of vertraagd, 
hetgeen weer leidt tot een verminderd vet- en glucose metabolisme (Derbre en medew. Age, 2012). 
 
Het is dus niet zo verwonderlijk, dat ziekten, zoals type 2-diabetes en hart- en vaatziekten in verhoogde 
mate in deze groep voorkomen. Sport en met name hardlopen zijn probate middelen om dat te voor-
komen en worden tegenwoordig veel gebruikt om het ziekteproces bij patiënten, die aan deze ziekten 
lijden, terug te dringen. 
 
Hoe groot is het probleem van de spiermassa? 
Tussen het 20e en 70e jaar dalen spierkracht en spiermassa respectievelijk met ongeveer 30 en 40%. 
Bij heel erg inactieve mensen kan dit proces eerder inzetten, terwijl het verlies aan kracht en spier-
massa nog groter is. Uit deze getallen blijkt, dat het verlies aan spiermassa het belangrijkst is.  
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We zien niet alleen een daling van het aantal type 1 en 2 spiervezels, maar vooral de type 2 spiervezels 
vertonen atrofie (worden dunner). Daar spierkracht recht evenredig is met de massa (ofwel de dwars-
doorsnede van de vezels) is dit tezamen met de afname van het aantal vezels de belangrijkste reden 
waarom oudere mensen sneller vallen. Ze zijn gewoonweg niet snel genoeg meer om de valbeweging 
op te vangen.  
 
Dit probleem komt misschien wel het duidelijkst naar voren als ouderen, die bijvoorbeeld gedurende 
30 jaar niet meer hebben hardgelopen, weer gaan bewegen. Ze lopen met schuifelpasjes, wat het me-
tabolisme niet genoeg aanzet. Ze hebben zoveel aan spierkracht ingeboet, dat ze eenvoudigweg geen 
grotere passen kunnen nemen. Er zijn vandaag de dag geen geneesmiddelen, die deze negatieve ef-
fecten kunnen voorkomen of kunnen stopzetten. Maar, gebleken is, dat regelmatige inspanning zeer 
veel kan doen. 
 
Welke inspanning en hoeveel? 
Ook hier is het primaire probleem krachtverlies, spierzwakte. Dit moet dus in eerste instantie aange-
pakt worden. Onderzoek bij oude ratten liet duidelijk zien, dat 5x trainen per week effectiever was dan 
2 of 3 x. Bij dieren, die 5x per week trainden werd grote winst in kracht en uithoudingsvermogen gezien 
(Pasini en medew., Exp Gerontol, 2012). Recent onderzoek bij mensen toonde aan, dat krachttraining 
met hoge intensiteit heel effectief was om zowel geestelijke als lichamelijke problematiek te verbete-
ren (Singh en medew. J Am Med Dir Assoc, 2012). 
 
Tientallen jaren inactief en nu weer sporten? 
De vraag doet zich nu voor of  iemand, die heel lang (tientallen jaren) niets heeft gedaan aan sport, 
kan gaan lopen. Het antwoord hierop is ja, mits... Als de trainer in gedachten houdt, dat het primaire 
probleem in de type 2 spieren ligt, dan zal ook hier het accent moeten liggen op krachtontwikkeling 
van deze spiervezels. 
 
Win je jeugd terug 
Resultaten van onderzoek van Melov en medewerkers (PloS One,2007) toonden aan, dat de spier-
kracht van ouderen na 6 maanden krachttraining sterk verbeterde, waardoor het genen patroon be-
horende bij veroudering als het ware naar een jongere leeftijd werd gebracht. Onderzoek aan mijn 
oude universiteit (Maastricht University: Dr. Tim Snijders en Dr. Lex Verdijk en medewerkers) liet dui-
delijk zien dat krachttraining superieur was aan duurtraining. Zelfs één enkele krachttraining acti-
veerde de satellietcellen (cellen die de adaptatie van de spier bewerkstelligen), terwijl duurtraining dat 
niet deed. Geen activatie van satellietcellen betekent geen krachtverbetering. 
 
Dit brengt mij tot het volgende advies voor beginnende oudere lopers en trainers: 
1) Leg het accent in de eerste 6 maanden sterk op krachtontwikkeling. Dit kan in allerlei vormen ge-

geven worden (zie eerder artikelen van deze site). 
2) Besluit elke krachttraining met een rustig duurloopje en loopscholing.  
3) Na deze 6 maanden, meer looptraining inpassen, maar tot 1 jaar de krachttraining handhaven. Be-

gin daarna met meer op het lopen gerichte training.  
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Wedstrijduitslagen 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Irus Rondeel 3e plaats 5km V45 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leudalloop, Heythuysen 13 april 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Irus Rondeel 5,000 00:23:44 12,640 

Zjwamer Paosloup, Swalmen 22 april 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 5,000 00:19:53 15,088 

Cityrun, Roermond 28 april 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 16,100 01:15:12 12,846 

Coopertest, Atletiekbaan Maasenhof 8 mei 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Karel Gerrits 3,025 00:12:00 15,125 
Marloes Beerkens 2,365 00:12:00 11,825 
Carla Arts 2,275 00:12:00 11,375 
Ria Fitten 1,955 00:12:00 9,775 

Rundje um ut Hundje, Horst aan de Maas 11 mei 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 5,000 00:22:50 13,139 
Irus Rondeel 5,000 00:23:11 12,940 
Jacqueline Verhaegh 5,000 00:27:16 11,002 
Luc Pelzer 10,000 00:47:02 12,757 
Jeroen Rondeel 10,000 00:48:35 12,350 
Bas Scheffer 10,000 00:49:16 12,179 

Marikenloop, Nijmegen 19 mei 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jacqueline Verhaegh 10,000 00:57:35 10,420 
Corine van der Pas 10,000 01:03:58 9,380 
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Jeanette Vlenterie 2e plaats 5km V50 
Karin van Dijck, 1e plaats 10km VSEN 
Annemarie Holla 2e plaats 10km VSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CONTOUR Run op Velden, Velden 25 mei 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 5,000 00:22:32 13,314 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:22:35 13,284 
Jan Hermkes 5,000 00:22:51 13,129 
Irus Rondeel 5,000 00:23:39 12,685 
Will Vousten 5,000 00:24:51 12,072 
Climmy Lommen 5,000 00:24:58 12,016 
Guido Janssen 5,000 00:25:36 11,719 
Christel van de Venne 5,000 00:26:42 11,236 
Jacqueline Verhaegh 5,000 00:27:54 10,753 
Marloes Pelzer 5,000 00:27:55 10,746 
Louis ter Beek 5,000 00:32:43 9,170 
Karel Gerrits 10,000 00:42:18 14,184 
Wil Engels 10,000 00:44:22 13,524 
Maris Jacobs 10,000 00:47:30 12,632 
Luc Pelzer 10,000 00:48:34 12,354 
Bas Scheffer 10,000 00:50:31 11,877 
Jeroen Rondeel 10,000 00:50:31 11,877 
Annemarie Holla 10,000 00:52:09 11,505 

Trailrun Leudal, Heythuysen 2 juni 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Dennis Creemers 12,000 01:06:20 10,854 
Wendy Duys 21,000 02:46:28 7,569 

Triathlon, Weert 9 juni 2019   
1km zwemmen, 37,8 km fietsen en 10 km hardlopen 
Naam  Tijd  
Karel Gerrits  02:17:19  
Arnold Driessen  02:22:13  
Martijn Faassen  02:26:33  
Guido Janssen  02:56:25  

Halve marathon de Maasdijk, Oss  15 juni 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 21,100 01:42:52 12,307 
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16 juni 2019 
Gisteravond de halve marathon gerend van de Maasdijk. 
Auto geparkeerd in Oss en met bussen naar het start gebied gebracht in Haren. 
Op de dijk tussen Haren en Megen zijn we gestart. 
Erg mooi parcours mooi slingerend door de dorpjes en over de dijk die langs de Maas liggen. 
We zijn met ongeveer 200 renners gestart en in Oijen kwamen de 10 kilometer renners op het parcours 
erbij, waarna we samen door renden naar de finish in Oss. 
En met een tijd van 1 uur 42 minuten en 48 seconde ben ik weer erg tevreden met een avondloop. 

Guido 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

    

Zondag 16-06 
 
 

Maastrichts Mooiste 
5, 10  en 21,1 km 
 

Maastricht 
 
 

www.maastrichtsmooiste.nl 
 
 

Zaterdag 22-06 
 
 

Kragten Avondloop Herten 
5 en 10 km 
 

Herten 
 
 

https://kragtenavondloop.nl 
 
 

Zondag 23-06 
 
 

5e Venlostormt 
hindernissen stormloop 
7 – 9 - 18 en 44 km 

Venlo 
 
 

www.venlostormt.nl 
 
 

Vrijdag 28-06 
 
 

Mediweert Singelloop 
5 en 10 km 
 

Weert 
 
 

www.avweert.nl 
 
 

Zondag 21/22-09 
 
 

Dam tot Dam loop 
16 km 
 

van Amsterdam naar  
Zaandam 
 

www.damloop.nl 
 
 

Zaterdag 21-09 
 
 

Staffellauf Weeze 
5x5 km 
 

Weeze 
 
 

www.tsv-weeze.de 
 
 

Zondag 22-09 
 
 

Gipmans Planten Kwaakerrun  
5 en 10 km 
 

in ’t Ven Venlo 
 
 

www.kwaakerrun.nl 
 
 

Vrijdag 04-10 
 
 

Ladiesrun Zeeland 
10 km 
 

Zoutelande 
 
 

www.marathonzeeland.nl 
 
 

Zaterdag 05-10 
 
 

Kustmarathon 
42,2 km 
 

Burgh-Haamstede – 
Zoutelande 
 

www.marathonzeeland.nl 
 
 

Zondag 06-10 
 
 

Océ-loop 
5 en 10 km 
 

Venlo 
 
 

www.oce-loop.nl 
 
 

Zondag 13-10 
 
 

Halve en hele marathon 
21,1 en 42,2 km 
 

Eindhoven 
 
 

www.marathoneindhoven.nl 
 
 

Zondag 20-10 
 
 

Bridge to Bridge Run 
5,1 en 10,2 km 
 

Venlo-Blerick 
 
 

www.orionvenlo.nl 
 
 

Zondag 03-11 
 
 

2e Maalbeekcross 
 
 

Belfeld 
 
 

www.scopias.nl 
 
 

 


