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Voorwoord redactie 
 
Het afgelopen jaar hebben we in iedere Nieuwsbrief een oproep gedaan voor versterking van de re-
dactie. Het is al twee jaar bekend dat Ad Burgmans als eindredacteur wil stoppen. Hij is vanaf maart 
2007 de eindredacteur. Het wordt tijd dat iemand anders het van hem overneemt. Het bestuur van 
de Lopersgroep heeft binnen de vereniging gepeild of er nog behoefte is aan de Nieuwsbrief. Bijna 
iedereen van de leden vindt dat de Nieuwsbrief een goede functie heeft en bijdraagt aan de binding 
in de vereniging. Men leest over de activiteiten van andere leden, wat zij hebben beleefd, het nieuws 
in de vereniging, de wedstrijduitslagen en welke wedstrijden er gaan komen. De Nieuwsbrief is voor 
en door de leden. Kortom, een digitaal krantje dat je liever niet wilt missen. 
Omdat het moeilijk bleek om een nieuwe redacteur te vinden en niemand zich spontaal aanmeldde 
(waarom eigenlijk niet?), heeft de voorzitter van het bestuur, Wil Engels, enige tijd geleden besloten 
zelf plaats te nemen in de redactie. Tijdelijk. Niet met tegenzin, maar wel met het besef dat hij dit 
niet kan blijven doen. Een opeenstapeling van functies is nooit goed voor een vereniging. In een ge-
zonde vereniging wil iedereen op zijn tijd zijn steentje bijdragen voor het algemene belang.  
 
We hebben iemand gevonden die als eindredacteur wil toetreden tot de redactie: Frank van Rengs. 
Hoewel hij geen lid meer is (komt misschien weer?) is hij geen onbekende. Hij was lid vanaf oktober 
2011 en heeft zich afgemeld in november 2017 omdat hij geen tijd meer had om bij de Lopersgroep 
te trainen. De redactie is blij met deze toezegging. Frank zal vanaf het volgende nummer in actie ko-
men en dan de eindredactie verzorgen. Onder voorwaarde dat hij niet achter iedereen hoeft aan te 
rennen om de kopij op tijd binnen te krijgen. We kunnen hem geruststellen. Onze werkwijze is dat 
we over de inhoud van de Nieuwsbrief tijdig in de redactie afspraken maken en dat alle redactiele-
den hun aandeel hebben om mensen te benaderen voor een bijdrage. Daar zijn geen klachten over. 
Meestal is iedereen die gevraagd wordt bereid in de pen te klimmen.  
 
Omdat Wil slechts tijdelijk in de redactie zit, zijn we nog steeds op zoek naar een nieuw redactielid. 
Zodra die gevonden is, is Wil weer gewoon de voorzitter en stapt hij uit de redactie.  
 
Dus………..kom op!! 
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Kustmarathon 2019 
De Kustmarathon van Zeeland, van Burgh Haamstede tot Zoutelande, is jaarlijks in het eerste week-
end van oktober. De Ladiesrun op vrijdagavond en de marathon op zaterdag. Het is een heel popu-
laire marathon onder de leden van de Lopersgroep ALV. Dit jaar hebben maar liefst 17 mensen mee-
gedaan: 5 personen aan de Ladiesrun en 12 aan de marathon. Dat geeft een enorme band. Niet al-
leen door gezamenlijk de wedstrijden te beleven, maar zeker ook door de trainingen die zij samen 
gedurende vele maanden samen hebben afgewerkt. 
 

 
 
Jan Hermkes: 10 jaar Kustmarathon 

 
“Nooit meer!” was mijn eerste reactie na de finish van mijn eerste marathon en ook eerste Kustmara-
thon op zaterdag 2 oktober 2010. Maar de pijn in de benen en de moeheid was ik ’s-avond in de feest-
tent in Zouteland alweer vergeten. Samen met de eerste lichting van de Lopersgroep die aan de La-
diesrun en Kustmarathon deelnamen hadden we een stikgezellig weekend met veel lol en plezier. De 
daaropvolgende januari in 2011 schreef ik me als een van de eersten weer in. Bij de Lopersgroep was 
een traditie geboren. Op vrijdagmorgen vertrekken, onderweg gebak eten en dan arriveren in ons tij-
delijke thuishonk: Hotel Willebrord met de immer innemende eigenaar Arie. ’s-Avonds de Ladies aan-
moedigen en daarna dineren bij Il Punto. De volgende dag was dan het zover. Met de sightseeing bus 
naar Burgh Haamstede waar we leerden waar vaseline bij een marathon voor werd gebruikt. We waren 
echte marathonies geworden. 
 
De Kustmarathon heet de mooiste en de zwaarste te zijn. Ik kan daaraan toevoegen: en de meest 
verslavende. Terwijl na een paar jaar de aandacht vanuit de Lopersgroep om georganiseerd deel te 
nemen aan de Kustmarathon wat verslapte, bleef ik samen met Henk ten Have en Maris Jacobs steeds 
naar Zeeland terugkeren. Elke jaargang heeft zijn eigen karakter, eigen verhalen. Het was een keer de 
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meest stormachtige (2009), heetste, snelste, gezelligste, meest zanderige, natste, best getrainde, 
slechtst getrainde enz.. Geen een Kustmarathon is hetzelfde geweest. 
Intussen was ik zwaar verslaafd geraakt. Aan het aanmelden op 00:00 uur op Nieuwjaarsnacht, nazien 
of het eb of vloed zou zijn, aan het trainen in de zomer, aan de duurlopen bij het Reindersmeer. Zoals 
zoveel Limburgers ben ik vaak op Walcheren en in Zoutelande zelf op vakantie geweest. Misschien is 
dat een verklaring voor de verslavingsfactor. Met hardlopen over de stranden en duinen van Walche-
ren probeer je iets van herinneringen van vroeger opnieuw tot leven te wekken. Ik ben soms heel 
dichtbij geweest… 
 

 
 
En dan loop je ineens al weer voor de 10e keer! Ongelofelijk hoe snel de tijd gaat. Maris Jacobs en ik 
beginnen aan onze jubileum-editie. Ook dit jaar neemt weer een grote delegatie van de Lopersgroep 
deel. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Henk ten Have was Maris en mij in 2018 al voorgegaan 
met 10x Kustmarathon. Maris was in topconditie maar voor mij zag er het er aanvankelijk niet naar uit 
dat ik zou kunnen starten. In juni had ik mijn voet flink omgeslagen en ik had maar beetje bij beetje 
kunnen trainen. Op hoop van zegen ben ik toch gestart en flink onder mijn tempo aan de 42,195 km 
begonnen. Gelukkig was het eb dit jaar en het strand lag er nat en hard bij. Ik kwam steeds meer in 
mijn ritme en ik kon op de trappen en duinhellingen renpassen blijven maken. Ook de aanmoedigingen 
van de fans uit Velden deden goed. Vooral Henk en Elly die ons aanmoedigden op de trap bij de red-
dingsbrigade bij Westkapelle gaf me vleugels voor de laatste en ook zwaarste kilometers. 
 
Dan komt het passeren van de golfbrekers op het laatste stuk strand bij Zoutelande. Hier viel ik in 2010 
helemaal stil. Niet stoppen, geen onverhoedse bewegingen en een brede doorgang kiezen weet ik in-
middels. En dan loop je ineens over de Langstraat in Zoutelande! Vlaggetje in de hand, enthousiaste 
mensen tegen de dranghekken en nadert de finishlein.  
Ik sta even stil. Voor mezelf. Herinneringen. Vroeger. Nu. Sportmaatjes. Tijden die veranderen. En ook 
weer niet. Ik ben blij dat ik hier ben. En volgend jaar weer.  
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Climmy Lommen: Liefde voor hardlopen en Zeeland  ‘Kustmarathon’ 

 
Wat doe je als je graag iets wil maar niet weet of het gaat lukken? Gewoon er voor gaan en zien waar 
je uitkomt. Ik heb lang getwijfeld of ik dit jaar wel mee zou doen met de Kustmarathon. Na de zwan-
gerschap bleef ik met hardlopen last houden van mijn bekken. Die bleek niet helemaal goed te staan. 
Na behandelingen bij de fysio afgelopen mei,  kon ik eindelijk weer opbouwen. Alleen om dan al in 
oktober een marathon te gaan rennen dat zou te vroeg zijn. Balen... want ik wilde heel graag mee 
doen. We zouden weer met een grote groep vanuit de Lopersgroep gaan en 2 jaar geleden zei ik al dat 
ik in 2019 weer mee zou doen. Dan zou Maris zijn 
10e kustmarathon lopen en de laatste. Dat zei hij 
toen, maar dat ontkent hij nu. En ik had afgespro-
ken om hem dan samen te lopen met een vriendin 
van mij. Dus toch maar begonnen met de voorbe-
reiding. Maris bleef mij motiveren en heeft mij erin 
laten geloven dat het wel ging lukken. En het ging 
ook steeds beter. Heel wat gezellige maar ook 
zware trainingen gehad met Maris en onze klein 
meid in de babyjogger, met de Lopersgroep en een 
aantal gezellige lange duurlopen met Irus samen. 
Heerlijke getraind op vakantie in Zeeland, meege-
daan met de Kustmarathon trainingen en de Hard-
loop3daagse in Zeeland.  Genoten van de prachtige 
routes door de natuur, duinen over het strand.  

Wat voelde het goed dat ik merkte dat ik weer iets 
op aan het bouwen was en weer kon genieten van 
het hardlopen, of ik nu de marathon ging rennen of 
niet. Op de laatste dag van de inschrijving heb ik be-
sloten om mee te doen. Met het motto: Uiteindelijk 
kom ik er wel. 

En toen wat het zo ver, het Kustmarathonweekend! 
Het ging dan echt gebeuren. Genoten vanaf het be-
gin tot het einde. De gezellige vrijdagavond met de 
Ladiesrun en daarna lekker uiteten bij de Italiaan. 
Op D-day werd het spannend… hoe zal het gaan… 
zou het lukken om de hele marathon uit te ren-

nen?  Samen met Guido de eerste 20 km heerlijk gelopen. Toen kwam het strand, even een tandje 
terug wat betreft tempo en iets meer afzien. Op het stand stonden Monique en Danielle die mij een 
flesje drinken gaven namens Maris met een lieve foto (met Maris en Anne-Lynn in de babyjogger) en 
de tekst. “ We wachten op je bij de trap op het strand”. Ja, daar doe je het toch voor. Doorrennen dus 
en op naar de finish. Na het strand begon de grootste uitdaging. Mijn lijf was er al bijna klaar mee maar 
ik moest nog 12 km. Phoe die 12 km duurde lang, verstand op 0 en doorrennen. Wat was ik blij met de 
enthousiaste aanmoedigen van de ALV vrienden en mijn familie. Het geeft zo’n boost, dat je weer even 
door kan knallen en ik vanzelf iedere keer een glimlach om mijn gezicht kreeg. Zelfs  tijdens de laatste 
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kilometer toen er niets meer te lachen viel . Ja die laatste kilometers waren geen pretje, waarom 
doe ik dit eigenlijk?  

Trappen opgelopen, en weer door…. De duinen opgelopen… en weer door. Nog even doorzetten, het 
laatste stukje strand en de finish is in zicht. Bij de trappen om het strand op te gaan, staan Maris en 
Bart daar ineens. Wat een verassing, hoewel dat toen niet aan mijn gezicht te zien was. Echt vrolijk 
was ik toen niet meer. Op het strand hebben de mannen mij vergezeld.  

Rustig doorgehuppeld, want sneller ging het ook niet. 
Over de dijk… Yes ik ben er bijna, wat was ik blij. En dan 
de finish, ik heb het gered, mijn 2e kustmarathon. Wat 
voelde dat super. Als je iets wil dan kun je het, op welke manier dan ook. Dat moest gevierd worden! 
Wat hebben we met z’n allen er een feest van gemaakt, GEWELDIG. Eerst gegeten in de strandtent in 
Zoutelande, waar het restaurant omgetoverd werd in een heus feest café. Met de huldiging van alle 
ALV-toppers en als afsluiting de polonaise. De party werd voortgezet in de feesttent. Super hoe ieder-
een genoot van deze topavond. 

Tot volgend jaar Kustmarathon en Zoutelande, ‘Ik ben blij dat ik hier was’. Hopelijk met weer zo’n 
gezellige grote groep lopers en supporters. 

 

Fred Janssen: Kustmarathon Zeeland is anders  

Al vroegtijdig is bekend dat we in 2019 met een flinke groep de Kustmarathon in Zeeland gaan lopen. 
De Kustmarathon vergt een andere voorbereiding dan een marathon over vlakke en harde onder-
grond. Dus halverwege juni start ik met de extra trainingen. Regelmatig rondjes lopen door het losse 
zand bij het Reindersmeer en regelmatig heuveltrainingen. In september loop ik nog 4 pittige heuvel-
trainingen in de Elzas. Begin oktober ben ik helemaal klaar voor de Kustmarathon.  

Op een regenachtige vrijdag, verzamelen we bij de BMV in Velden. Met een grote groep reizen we af 
naar Zoutelande, om onze appartementen te betrekken. Bij aankomst is het inmiddels droog en lopen 
we weldra via het strand naar een strandpaviljoen voor een goede stevige lunch. Later op de middag 
lopen diverse dames de Ladiesrun over 5 km. Bij een flinke wind en al vrij hoog water, volbrengen ze 
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deze run allemaal op een geweldige manier. Na de Ladiesrun vertrekken we met een groep van 27 
personen naar de Italiaan, om ons tegoed te doen aan een welverdiende pasta. Na een goede nacht-
rust, breekt de dag van de marathon aan. 

Ik wandel voor acht uur al met de hond over de dijk. Heerlijk in de frisse buitenlucht. Na deze wandeling 
een stevig ontbijt en omkleden in de loopkleding. Om half tien vertrekken de bussen vanuit Zoutelande 
richting Burg Haamstede, maar niet voordat wij gezegend zijn met het “söpke” van Antoinette (waar 
het ook goed voor mag zijn!?). In Burg Haamstede is het in de sporthal lang rondhangen, voordat we 
aan een korte warming up kunnen beginnen. Nog snel een groepsfoto en dan naar het start vak. Voor 
mij zijn dit de mooiste wedstrijden; alles lekker kleinschalig, maar heel goed georganiseerd. In het start 
vak is nog eerst een minuut stilte ter nagedachtenis aan Lei Lievense, het overleden boegbeeld van de 
Kustmarathon. Indrukwekkend, zo stil als het was! 

Het startschot klinkt en onder een licht zonnetje verlaten we al vrij snel de bewoonde wereld. De del-
tawerken, met de beroemde Neeltje Jans, passeren we. Hier geef ik het tempo aan voor een redelijk 
grote groep. Omdat er weinig wind staat, maakt mij dit niets uit. Bij het naderen van Vrouwenpolder 

ben ik toch maar in de groep gaan lopen, om wat energie te sparen. Via 
prachtige wegen, komen we weldra op het strand. Het strand ligt er 
prachtig bij. Om mij heen hoorde ik iemand zeggen “het lijkt wel een 
snelweg”. En zo leek het ook. Alles ging voorspoedig. Voor ik het in de 
gaten had, verlieten we het strand alweer.  

Nu ging het langzaam richting de duinen. En de duinen is toch echt an-
dere koek. De grote hoogte verschillen met de ontzettend vele (en ver-
schillende) trappen, vreten energie. In dit duingebied ben ik wel vier 
keer “kapot” gegaan. Een paar keer herpakken en verder. Uiteindelijk 
bereik ik Zoutelande en kom na vier uur en twee minuten over de finish-
lein. Een heerlijke beker bouillon en dan besluit ik om vrij snel naar het 
appartement te gaan. Effe een uurtje op bed liggen, een hete douche 

en dan lopen we met een uitgebreide groep naar het strandpaviljoen.  

In het strandpaviljoen zijn voor ons twee grote tafels gereserveerd. We bestellen allemaal een goede 
portie eten. De kastelein draait sfeervolle muziek en na enkele nummers, wordt er door ons volop 
meegezongen. Voordat we aan het toetje zijn toegekomen, staat het volledige paviljoen op zijn kop. 
Velen zingen en zwieren mee. De polonaise blijft ook al niet uit.  

Vanuit het strandpaviljoen gaan we nog naar de feesttent in Zoutelande. Hier bezetten we meteen na 
binnenkomst de “dansvloer” voor het orkest. En hier gaat de gehele groep gezellig feestend verder. 
Omstanders kunnen moeilijk begrijpen, dat velen van de groep de marathon hebben volbracht. “En 
dan nog zo’n energie over?”  

Na een korte, maar goede, nachtrust loop ik  zondagmorgen om 08.00 uur al weer met de hond over 
het strand. Een goed ontbijt en nogmaals een wandeling over het strand, doet ons wederom op een 
terras belanden voor een gezamenlijke kop koffie/thee en appelgebak. Hierna nemen we afscheid en 
gaat de reis weer richting huis.  

Het was een super gezellig weekend en weer een ervaring rijker van een volbrachte marathon! En dit 
met grote dank aan het thuisfront voor het begrip tijdens de trainingsperiode en de ondersteuning 
tijdens voorbereiding en marathon. 
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Guido Janssen: mijn eerste marathon 

 
Hoe het begon 
Ik liep al langer met de gedachte om ooit nog eens een marathon te lopen, je probeert toch steeds je 
grenzen te verleggen. Afgelopen zomer hebben we meegedaan aan een aantal triatlons o.a. in Weert 
en Stein. Een nieuwe uitdaging zou dan ook welkom zijn. 
 
Regelmatig liep ik mee met ALV de Dinsdagavond groep. De meeste lopers hadden al vaker een mara-
thon gelopen. Tijdens een van de trainingen werden dan ook de eerste plannen gesmeed voor de Kust-
marathon in Zeeland. Al snel bleek dat er veel geïnteresseerden waren voor de Kustmarathon, de 
groep werd langzaam groter en groter. Ik heb altijd geroepen dat ik ooit een marathon zou willen 
lopen, dit was het moment. Martijn Faassen zou een 12 weken trainingsschema opstellen voor de 
Kustmarathon marathon lopers.  Ik besloot om mee te trainen.   
 
De Start  
Ik had redelijk goed geslapen, de wekker ging om 08:00 uur. Voor het ontbijt was inmiddels gezorgd. 
Jack van den Hombergh bakte eieren met spek. Inmiddels moesten we ons klaarmaken voor de bus, 
deze vertrok om 09:30 vanuit Zoutlande naar Burg-Haamstede. Langzaam begon ik toch wat zenuw-
achtig te worden. Aangekomen in de Sporthal van Burg-Haamstede maakten we ons klaar. Kleren, 
schoenen en startnummer, gelletjes controleren en nogmaals naar het toilet. Na even te hebben 
warmgelopen maakten we nog een gezamenlijke foto en liepen we naar de start. 
 
Om 12.00 uur klonk het startschot. Het duurde heel even voordat we over de startlijn waren. Toen ik 
over de startlijn kwam en m’n horloge aanzette, realiseerde ik me dat het echt vandaag zo ver was dat 
“De Kustmarathon” ging beginnen. Een super gevoel.  Tijdens de trainingen had ik veel samen gelopen 
met Climmy, we zitten ongeveer in het zelfde tempo qua lopen. Ook nu besloten we (zo lang mogelijk) 
samen te lopen, rustig aan beginnen.  
 
5 KM  
Het was druk, veel lopers … sommige snel en sommige langzaam. Het was een prachtig gezicht zoveel 
lopers in het prachtige Zeeuwse landschap. Langzaam had iedereen zijn tempo te pakken, ook Climmy 
en ik. Voordat ik het door had passeerde we het 5 KM punt. 
 
10 KM  
Vanuit Burg-Haamstede liepen we de Oosterscheldekering op, de 9 kilometer lange verbinding tussen 
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.  Het was prachtig, een lange stoet met lopers in diverse 
kleuren op de Oosterscheldekering. Voorbijgangers op de openbare weg zorgden met geopende ra-
men voor aanmoedigingen vanuit de auto. De zon kwam langzaam door met de wind in de rug. Dit was 
echt genieten, genieten van de elementen van Zeeland. 
 
 15 KM  
We hadden de Oosterscheldekering achter ons gelaten, richting Vrouwenpolder. Het zou niet meer 
lang duren, maar het strand was inmiddels in zicht. We hadden geluk, het was eb en het water zou niet 
hoog staan waardoor het strand redelijk goed te belopen zou zijn. Rond de 18 KM zouden we het 
strand op lopen. Veel, heel veel mensen langs de kant van het parcours, wederom genieten. De kilo-
meters vlogen voorbij. 
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20 KM 
Via de duinen liepen we het strand op, veel los en zwaar zand om in te lopen. Het eerste stuk liepen 
we over een aantal planken, dit was gemakkelijk. Even later gingen we het strand op, richting zee hier 
was het stand het beste te belopen. Het strand was redelijk hard, maar wel nat. Ik merkte dat het 
zwaarder werd met lopen, nog 8 KM strand te gaan …. 
 
25 KM 
Wat een mooi gezicht, wederom prachtig om te zien … alle lopers in een lijn in alle kleuren van de 
regenboog over het strand langs de zee. Ik geniet, maar voel mijn benen zwaar worden. Ik neem nog 
een gelletje en drink wat.  Ik maak me op voor het laatste stuk strand, mijn linker knie begint wat zeer 
te doen maar ik verbijt de pijn en ren verder.  
 
30 KM 
De watertoren van Domburg is in zicht, hier gaan we het strand af. Via een trap gaan we de duinen in, 
ik ben blij dat we het strand “gehad” hebben. Tijdens het beklimmen van de trap voel ik weer mijn 
knie, maar ook mijn lies doet zeer. Ik ken dit gebied, ik ben hier vaker geweest en heb hier vaker gelo-
pen. Een aantal flinke heuvels, hier in Domburg. Op naar de hoge trap in Domburg, richting Westka-
pelle. Ook hier weer overweldigend veel, en vooral enthousiaste toeschouwers. Dit geeft energie, een 
boost om verder te lopen. 
 
35 KM 
Ik had nog eerder meer als 30 KM gelopen, nu nog 
maar 12 KM te gaan. Mijn conditie,  ademhaling en 
hartslag zijn in orde.  Alleen mijn lijf, mijn knie en lies 
willen niet meer. Op een of andere manier wil mijn li-
chaam me vertellen dat het niet eens is met wat ik aan 
het doen ben. Ik moet mijn tempo aanpassen, ik moet 
Climmy laten gaan. Ik kan niet meer mee in dit tempo. 
Vanuit Domburg komen we aan in Westkapelle, ook 
hier duinen heuvels en nog meer duinen. Ik kan mijn 
rechter been nog amper optillen omdat ik zo’n last heb 
van mijn lies. Het lopen van trappen is uiterst pijnlijk. 
Vanuit het niets komt Jack van den Hombergh langs 
me fietsen, hij moedigt me aan probeert me moed in 
te spreken. Dit had ik nodig  
 
40 KM 
Zoutelande in zicht, de laatste kilometers. Wederom 
veel enthousiaste toeschouwers, ik verbijt de pijn aan 
mijn knie en lies maar ondertussen kan ik wel weer ge-
nieten, genieten van het uitzicht. Jack van den Hom-
bergh blijft bij me in de buurt, en blijft me aanmoedi-
gen en coachen. Op naar het laatste stuk strand in 
Zoutelande. Het strand is zwaar, heel zwaar maar ik zie 
de finish.  Ik wil de eindstreep halen kost wat kost. 
Vanuit het strand moeten we een laatste keer de trap 
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op,  heel veel enthousiaste toeschouwers geven energie voor het laatste stuk. Inmiddels is de finish in 
zicht, ik loop op de boulevard, de laatste meters. 
 
Met 4 uur, 47 minuten kom ik over de finish van de zwaarste marathon van Nederland, de Kustmara-
thon. Wat er dan op zo’n moment door je heen gaat is onbeschrijfelijk, we hadden hier zo hard samen 
voor getraind, uiteindelijk moet je het toch zelf waarmaken. Een unieke ervaring,  en weekend welk ik 
niet snel meer vergeten zal. Deze medaille ben ik dan ook het meest trots, de Kustmarathon medaille.  
 
Via deze weg zou ik Jack van den Hombergh willen bedanken. Super bedankt voor de eieren met spek. 
 
 
Jack en Antoinette van den Homberg: 
Kustmarathon Zeeland………eens verliefd/altijd verliefd 

Het ligt al weer ver achter ons, die tijd dat Antoinette nog fanatiek volleybalde bij VC Velden Dames 1 
en ik mijn voetbalkunsten vertoonde bij DSO 1 in Lomm. Wij dachten destijds niet aan een leven na 
het volleybal/voetbal maar genoten volop van de sport en het sociale aspect……vooral na de wedstrij-
den. Tot het moment dat het tijd wordt om te stoppen met prestatieve teamsport omdat de leeftijd 
gaat tellen en/of de fysieke akkefietjes uitgroeien tot serieuze blessures. Maar het bloed kruipt waar 
het  niet gaan kan, dus je gaat op zoek naar alternatieve mogelijkheden om te bewegen, zo hebben wij 
bijvoorbeeld een tijdje getennist in Lomm. Best leuk om te doen maar eigenlijk gingen we te weinig de 
baan op. 

Een jaar of 9 geleden zijn we lid geworden van de Lopersgroep en in 2011 besmet geraakt met het 
Zeelandvirus door met name Henk en Elly ten Have, zoals zovele andere ALV’ers. In totaal zijn we 4 
keer mee geweest en hebben we ontzettend genoten van sport, plezier, vriendschap en natuurlijk de 
prachtige omstandigheden in Zoutelande en omgeving. 

In 2015 heb ik de Kustmarathon met veel pijnklachten uitgelopen en eigenlijk al wel besloten te stop-
pen met het lopen van marathons. Dit was te voorbarig want ik had nog wel een (onderdrukte)  diep-
gekoesterde wens om een keer de marathon van Rotterdam te lopen. En zo geschiedde in 2018, we-
derom een prachtig project met ALV’ers en partners. En toen was het goed geweest………….of toch 
niet. 
 
Het is vrijdag 5 oktober 2018, Antoinette en ik zitten rond 17.30 TV te kijken. Op zich niets bijzonders. 
Tot het moment echter dat we zappen naar Omroep Zeeland en de beelden zien van de start van de 
Ladiesrun op de boulevard van Zoutelande……………….met het prachtige lied “Your the Voice” van John 
Farnham op de achtergrond uit de speakers rollend. Ook zaterdagmiddag zitten we weer voor de TV, 
nu om te kijken naar de marathon. Die sfeer en alle mooie herinneringen maakt ons week en er komt 
een licht verlangen om in 2019 nog eens terug te keren naar Zeeland ook al weten we allebei niet zeker 
of we wel actief zullen/kunnen deelnemen. Maar we spreken af dat dit ondergeschikt is en een balletje 
gaan opgooien binnen de Lopersgroep en het virus woekert snel om zich heen……….. 

En dat balletje ziet er d.d. 6-10-2018 om 13:19, in een whatsappje gestopt, als volgt uit: 
 
“Vanaf vandaag nieuw doel Zeeland 2019, Martijn zit mee in het complot {lachbekje}{zonnetje} 4, 5 en 
6 oktober 2019, noteer maar alvast met potlood. Met dikke stift mag natuurlijk ook” 
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En het werkt, er komt een nieuwe appgroep “Zeeland2019” in de lucht en het enthousiasme is groot 
en aanstekelijk. Uiteindelijk staan we op vrijdag 4 oktober 2019 om 10 uur met een groep van ruim 20 
personen bij het BMV klaar om naar Zeeland te vertrekken. 

En het weekend was weer top: individuele sportieve prestaties van echte BIKKELS (zowel op vrijdag als 
zaterdag), heerlijk weer op zaterdag, mooie accommodatie, goede organisatie en vooral veel gezellig-
heid !!  Ook al konden wij niet actief deelnemen, wij hebben erg genoten en hadden ook deze kustma-
rathon niet willen missen. 

 
 

Kustmarathon Zeeland…………..eens verliefd / altijd verliefd  

 

 
 

Wil Engels – 10e Marathon (6e Kustmarathon) 
Zaterdag 5 oktober 2019, een bijzondere dag voor mij. Het moment dat ik aan een speciale uitdaging 
ga beginnen, mijn 10e Marathon lopen! Ondanks het feit dat ik mijn eerste (kust)marathon exact 10 
jaar geleden liep, voel ik mij fitter dan ooit tevoren. Alles is momenteel in een (bijna) perfecte balans. 
Privé, werk en hobby’s zijn (nagenoeg) optimaal op elkaar afgestemd. Lichamelijk voelt het ook prima, 
goed (af)getraind. Circa 5-6 kg lichter dan tijdens mijn vorige marathons, dat moet tot een mooi resul-
taat kunnen leiden. 

De voorbereiding op “de zwaarste marathon van Nederland” start ergens in de 2e week van juli dit jaar. 
Onze trainer Martijn Faassen heeft voor ons weer een uitgebalanceerd 12-weken schema gemaakt. Dit 
geeft een goede houvast om op een gedisciplineerde manier te trainen en goed voorbereid aan de 
start te komen. Het prettige aan het schema is, dat we de trainingen, met wat extra kilometers voor-
afgaand en erna, grotendeels kunnen inpassen in de reguliere trainingen van de Lopersgroep A-L-V. 
We zijn op deze manier niet met een grote groep 12 weken “van de radar” verdwenen. Zeker ook goed 
de saamhorigheid in de vereniging en de (sociale) contacten. Zelf heb ik mij voorgenomen om geen 4x, 
maar 3x per week te trainen. Hierbij moet ik eerlijkheidshalve wel een kanttekening maken. In de drie 
trainingen heb ik wel de kilometers afgelegd- en de intensiteit toegevoegd die ik normaliter in vier 
trainingen zou doen. Zo hield ik meer tijd over, om zeker ook in de zomerperiode, andere leuke dingen 
te doen. Voornoemde aanpak heeft voor mij in elk geval perfect uitgepakt. Speciaal woord van dank 
vanaf deze plaats voor Martijn, die ervoor heeft gezorgd dat wij met de groep gestructureerd naar de 
Kustmarathon toe hebben kunnen werken. 

Het was prachtig om te zien hoe eind 2018 en begin dit jaar de ene loper de andere “besmette” met 
het Kustmarathonvirus. Echt schitterend om, na enkele van massale afwezigheid (op een paar “die 
hards” na), weer met zo’n grote groep af te reizen naar Zoutelande. Met circa 30 leden van onze eigen 
vereniging en nog een aantal aanwezige lopers en loopsters uit onze regio, hebben we Noord-Limburg 
weer nadrukkelijk op de kaart gezet in Zeeland. Wat zal de burgemeester van Veere, Rob van der 
Zwaag, stiekem weer trots zijn geweest op ons allemaal! 
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Vrijdag 4 oktober 2019. We vertrekken met het overgrote deel van onze groep vanaf de BMV in Velden 
richting Zoutelande.  Besloten wordt om, zonder tussenstop door te rijden, zodat we rond lunchtijd 
aankomen op de plaats van bestemming. Er wordt in strandpaviljoen “de Branding” genoten van een 
heerlijke lunch. We nemen hiermee alvast een voorproefje op het diner van de zaterdagavond. Aan-
sluitend een lekker stukje over- en langs het strand lopen, om vervolgens onze huisvesting te gaan 
inspecteren en onze intrek te nemen. Een prachtige accommodatie “Aparthotel Zoutelande”, dat is 
verrezen op de plek van ons oude vertrouwde hotel Willibrord, dat niet meer van deze tijd was. Ik ben 
ingedeeld in een 6-persoons-appartement, samen met de echtparen Gerrits en Faassen en Ria Fitten. 
Ondanks dat ik in een “buitenmaatse keukenlade” heb geslapen (uitschuifbed), heeft dat geen nega-
tieve invloed gehad op mijn nachtrust. Langs deze weg nog een extra woord van  dank aan Kaj Gruin-
tjes, die ervoor heeft gezorgd dat (bijna) iedereen een goede, comfortabele slaapplek had. Zeker ook 
complimenten aan Marilon Faassen, die voor de bewoners van de 6-persoons appartementen, een aan 
niets ontbrekende breakfastbox voor 2 dagen heeft samengesteld. Zelfs de speciaal aangevraagde pin-
dakaas zat erin! 

Vrijdagavond was het moment voor de dames die de Ladiesrun van 5 km gingen lopen. Supertrots ben 
ik op jullie allemaal. Stuk voor stuk hebben jullie een mooie en dappere strijd geleverd tegen de toch 
wel enigszins barre weersomstandigheden. Maar na gedane arbeid is het goed…………….eten! Bijna 
heel Il Punto (Italiaans restaurant) was gereserveerd voor ons. We hebben allemaal genoten van een 
heerlijke (pasta)maaltijd. Voor de marathonies was het snel genoeg tijd om te gaan rusten/slapen. Er 
stond voor een behoorlijk aantal mensen nog een marathon op het programma, die nog “even” gelo-
pen moest worden. 

Zaterdagochtend was het dan eindelijk zover, het uur van de waarheid. Nadat iedereen zich op zijn 
eigen manier had voorbereid en ontbeten, gingen we naar de vertrekplaats van de bussen. Ook dit was 
weer prima geregeld, ontspannen richting de start in Burgh Haamstede. Na de traditionele zegening 
door Antoinette van den Hombergh en de wonderspray van Ans Verbeek kon er eigenlijk niets meer 
mis gaan. Aangekomen in de sporthal nabij het startpunt was het tijd voor de individuele voorberei-
dings- en ontspanningsmomentjes van eenieder. De minuten tikken weg en dan lopen we collectief 
rond 11.30 uur naar het startvak, de spanning loopt op! Nadat eerst op indrukwekkende wijze 1 minuut 
stilte in acht wordt genomen voor Lein Lievense, de oprichter en het boegbeeld van de Kustmarathon, 
worden we “weggeschoten” voor ons avontuur. 

Met Martijn Faassen heb ik 
afgesproken dat we, gezien 
onze wederzijdse doelstelling 
samen starten en zolang mo-
gelijk bij elkaar blijven lopen, 
het liefst tot aan de finish. 
Ook bij een plaspauze wach-
ten we op elkaar. Het tempo 
ligt de eerste 20 km wel iets 
hoger dan gepland, maar het 
voelt lekker. Tot onze grote 
verassing komt, op de Oos-
terscheldekering”, Tom Go-
rissen vanuit het niets bij ons 
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lopen. Hij verkeert naar achteraf blijkt in “bloedvorm”. Met z’n 3-en lopen we heerlijk verder, gedeel-
telijk tactisch rechtsachter in een groepje van 15-20 lopers en loopsters. Dan na ca. 20 km het strand 
op bij Vrouwenpolder, er is geen rode loper uitgelegd, maar wel een oneindige rij planken. Wel prettig 
om niet direct in de losse zand te hoeven stappen. Met het positieve effect van laagwater is het, ook 
op het strand, lekker doorlopen. Martijn geeft na 25 km aan een tandje lager te schakelen en ik wil 
daar in mee gaan. Echter de benen voelen zo goed, dat ik automatisch in mijn tempo van de vooraf-
gaande kilometers blijf lopen. Helaas moet ik hem achter mij laten en kom ik al snel bij Tom die 30 
meter voor mij loopt. Na een korte babbel geeft Tom aan dat hij lekker aan zijn eigen, prima tempo 
vasthoudt. Ik voel me echter zo lekker, dat ik besluit om mijn constante snelheid te continueren. Lang-
zamerhand komt het besef dat ik misschien wel mijn snelste Kustmarathon kan gaan lopen tot dusver. 
Met de tip van Martijn, om de trappen in het parcours op te wandelen in het achterhoofd, zet ik verder 
koers richting Domburg, naar het 30 km punt. 

 

 

 

Tijdens de vorige Kustmarathons begon het net na de 30 km behoorlijk pijn te doen. Nu voelde het nog 
steeds goed. Blijkbaar heeft de gekozen trainingsmethodiek en het juiste voedingspatroon (inclusief 
sportvoeding), een positieve uitwerking op mijn lichaam. Ontspannen vervolg ik mijn weg richting 
Westkapelle, alwaar ik op het 36 km punt nog een cafeïne gelletje tot me neem, nog een extra energie-
boost voor de laatste loodjes. Ik passeer het “kanon”, waar ik even terugdenk aan de jaren dat ik hier 
minder fris voorbijkwam. Op naar de grote trap bij de reddingsbrigade (38 km), rustig omhoog wande-
len om bovenaan nog voor een laatste keer aan te zetten en ook de resterende 4 kilometers de snel-
heid er in te houden. Nog een paar gemene heuveltjes te slechten om vervolgens het laatste stuk 
strand nog te overwinnen. Nu komt de finish heel dicht bij, de trap op naar de dijk, de doedelzakspelers 
bovenaan de trap en dan nog versnellen?? Warempel, ik merk dat ik nog een kleine reserve heb en 
besluit op de dijk er nog een schepje bovenop te doen. In volle vaart van de dijk af, zeer scherpe bocht 
links naar beneden over de kinderkopjes, Zeelandvlaggetje aannemen en volle bak richting eindstreep. 
En………………het is gelukt, een Kustmarathon-PR in een tijd van 3 uur 46 minuten en 32 seconden. Ruim 
2 minuten sneller dan mijn tot dan toe snelste tijd (2012), op deze schitterende marathon. Met een 
meer dan voldaan gevoel en trots loop ik richting de tent, waar ik Arnold en Karel tegenkom. Na een 
paar bekers bouillon (zoutgehalte opvijzelen) nog bagage ophalen. Aansluitend een verkwikkende dou-
che in het hotel en samen met Karel nog even de koelkast plunderen. Alles wat eetbaar is, is welkom 
op dat moment. Ik ben blij om te constateren dat iedereen van onze groep, zowel de dames op vrij-
dagavond, als ook de dame (Climmy) en heren op zaterdag heelhuids de finish hebben gehaald en 
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niemand is uitgevallen. Complimenten aan allemaal, een gevoel van ultieme trots op onze vereniging 
en de Zeelandgroep in het bijzonder maakt zich van mij meester, heerlijk! 

Nadat iedereen opgefrist en voor zover mogelijk hersteld is volgt de traditionele bekroning van het 
weekend in de feesttent. Voorafgaand moet er natuurlijk eerst (bij) gegeten worden, calorieën aan-
vullen. Deze keer hebben we als locatie gekozen voor strandpaviljoen “de Branding”, op een steen-
worp afstand van het centrum, aan het strand. Lekker eten, top bediening en uitstekend sfeertje. De 
eigenaar (Ko) heeft al snel in de gaten dat die Limburgers wel in zijn voor een feestje. De muziek wordt 
hier, vanaf het moment van binnenkomen, op aangepast. Duitse schlagers, Hollandse hits, Golden Ol-
dies, alles komt voorbij. Ook de polonaise mag natuurlijk niet ontbreken. Dit alles alsof het nooit anders 
is, gewoon tussen de gangen van het eten- en de tafels door. Ons enthousiasme slaat snel over op 
andere aanwezigen. We vinden het jammer om “op het hoogtepunt” te moeten vertrekken, maar na 
een oorverdovend “Kootje bedankt”, besluiten we richting feesttent in het dorp te gaan. Daar aange-
komen zijn we aangenaam verrast dat er nog velen aanwezig zijn, maar ondanks een prima live-band 
op het podium, staat iedereen wel erg ver naar achteren. Tijd voor verandering dus. “Dancing with the 
Stars” verbleekt erbij, als onze eigen sterren bezit nemen van de dansvloer. De toon is gezet en binnen 
no-time schuiven de andere feestgangers ook steeds meer naar voren. Na de nodige drankjes komt 
01.00 uur een einde aan het 2e deel van de after-party. Tijd om uit te gaan rusten van alle inspanning. 
Nadat op zondagochtend in elk appartement het ontbijt is genuttigd en de koffers zijn ingepakt en 
ingeladen, nog effe een bakkie (met of zonder appeltaart) doen in Zoutelande. De traditionele strand-
wandeling op zondagochtend wordt, vanwege het slechte weer, bij democratisch besluit afgelast. Nog 
een laatste keer de prachtige en mooie en ontroerende momenten van dit TOP-weekend de revue 
laten passeren en dan is het moment aangebroken om huiswaarts te gaan. 

Voorafgaand aan de Kustmarathon heb ik aangegeven dat dit mijn 10e en laatste marathon zou zijn. 
Maar dit weekend was er een om nooit te vergeten, dus wie weet…………………kom ik nog op mijn eer-
dere besluit terug. Mede-marathonies’, ladyrunners en niet te vergeten al onze supporters (zeker ook 
Henk en Elly), die ons hartstochtelijk hebben gesteund, DANK,DANK,DANK!!! 
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Kaj Gruintjes: Kustmarathon 2019 
 

 

Nu de faciliteit geregeld en het schema opgesteld was, kon de training beginnen. Voor mij was dat op 
vakantie in Vietnam waar ik begon met rondjes van 5 – 8 km in 40C om 6 uur in de ochtend, wetende 
dat ik weinig trainingskilometers missen kan. Terug van vakantie werden de km snel opgeschroefd en 
voordat ik het wist, begonnen de duurlopen op zondag serieuze vormen aan te nemen en werd de 20 
& 25 km snel aangetikt. Het verschil met vorige jaren was dat de groep geregeld uitgenodigd werd 
om na afloop te herstellen in zwemvijvers, hot-tub gecombineerd met lunch-buffet waardoor je weer 
bijna volledig hersteld thuis aankwam; Super…! 

Het mooie van al die trainingen is dat je halverwege september het gevoel krijgt dat het goed gaat 
komen; het Zeelandweekend komt langzaam dichterbij dus het devies is blessurevrij blijven; die 42 km 
gaan we halen...! De laatste 2 weken; weersverwachtingen worden in de gaten gehouden, kamers ver-
deeld, ontbijtpakketten worden ingekocht, elektrische fietsen + het vervoer wordt geregeld en som-
migen laten niets aan het toeval over en boeken nog snel een vakantie naar de zon.  

 

 

Zaterdagochtend; D-day voor de marathonlopers. De wekker liep vroeg af want om 9.30 vertrokken 
de bussen op naar Burg Haamstede voor de start. In appartement 12 heerste een relaxtste sfeer 

Kriebelen doet het altijd en als er mensen opstaan die zeggen dat ze 
willen gaan, heb je eigenlijk geen keuze; Zeeland 2019 daar moest ik 
bij zijn. In het najaar van 2018 werden de plannen gesmeed en we 
hebben toen direct een opties genomen op 3 x 6 pers. & 2 x 2 appar-
tementen op onze vertrouwde plek, waar gelukkig momenteel het 
nieuwe Apart-hotel is verrezen op de plek van Willebrord. De kamers, 
krakende trappen, halve douchgordijnen waren vervangen door lif-
ten, betonnen trappen en mooie kamers met alle comfort dat we kon-
den wensen; een superplek. Enig minpuntje was dat de receptie met 
de altijd vriendelijke Arie vervangen was door een kamer-kaartjes-uit-
gifte-automaat met intercom; je kan niet alles hebben…! 

De vrijdag; rond 10 uur meldt het meren-
deel zich bij de BMV en in diverse auto’s 
vertrekken we om uiteindelijk met een 
groep van 25 Veldense sportfanaten; op 
naar Zeeland om op tijd te zijn voor de La-
dies-run. Onder niet de eenvoudigste om-
standigheden, zoals hoog water, wind, 
trappen en erg veel loopsters hebben de 
dames het er erg goed vanaf gebracht; ie-
dereen heeft een topprestatie geleverd die 
’s avonds uitgebreid gevierd werd bij de 
bekende Italiaan El-Punto. 
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maar de spanning van wat komen gaat was merkbaar. De ene lag te “planken” in de gang, onze biolo-
gische kruidendokter was bietensap aan het mengen met een vreemd soort poeder en ikzelf was de 
calorieën aan het tellen om voldoende binnen te krijgen om zodoende het einde van de dag te halen 
en niet halverwege in een strandtent te eindigen.  

Het ontbijt werd genuttigd; de renkleren aan op weg naar de bus werden we gezegend voor een be-
houden Marathon en gezonde terugkeer in Zoutelande met het Heilige Water van Sint Barbara uit 
Lomm.  

  

Na aankomst in Burg Haamstede begon het bekende wachten, nog even naar de WC, eten en omkle-
den in de sporthal. Je moet even die 1,5 uur doorkomen maar dan is het zover. Na de 1 minuut stilte 
voor Lein Lievense, sloeg de klok 12 uur voor de start. Met kippenvel genietend van het nummer 
“You’re the Voice” van John Farnham begon ik aan mijn 5de Kustmarathon; het voelt als een voorrecht 
om hier gezond aan de start te mogen staan! 

Samen met Jac ging ik voor een beproeft principe; eerste 5 km rustig opstarten (ging ook niet sneller 
vanwege de drukte), op de dam een tempo van net onder de 11 km/uur en dan het strand op. Na een 
sanitaire stop (bietensap ?? ) kwam ik Jan tegen die de rest van de route bij ons bleef. In de duinen 
moest ik even afhaken (niet mijn ding) maar op de dijk naar Westkapelle kwam ik Jan en Jac weer tegen 
en kon ik aanhaken. Ik zat in een goeie flow en kon het tempo tot aan de rendingbrigade vasthouden; 
maar nu kwamen de duinen. Onze Vos Henk stond samen met zijn Elly strategisch opgesteld bovenaan 
de trappen waar ze optimaal konden genieten van verbeten gezichten van vermoeiende lopers die 
vechtend & zwoegend de trappen beklommen; hier begon de Kustmarathon pas echt en werd het 
verschil gemaakt! 

3 Km duinen van 0 tot 40 hoogtemeters; trappen van dijk naar duintop; van duintop naar fietspad en 
weer omhoog naar het hoogste punt en weer omlaag tot aan de waterlijn waarna de strandpalen we-
derom elke 50 meter je snelheid eruit halen, aangemoedigd door de toppers die al gefinisht waren en 
Veldense supporters op het strand kwam Zoutelande in zicht. Nog even dat klote strand omhoog 
(eraf!), trapje op, dijkje over en op naar de Finish.  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

Mijn 5de Kustmarathon is een feit;  
Trots en dankbaar dat het weer gelukt 
is…..! 
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Wat er verder gebeurde in het weekend is niet in woorden vast te leggen. We hebben er een superge-
zellige avond van gemaakt waarbij we ‘ons weekend’ gevierd hebben in het strandpaviljoen De Bran-
ding (de diskjockey deed er alles aan om ons daar te houden), waarna het feest werd voortgezet in “de 
Tent”. Het werd een super avond; een kroon op een prachtig weekend….! 

 

 

 

 

Henk ten Have: Kustmarathon 2019 
 
Wat een bijzondere editie, de 17e kustmarathon. 
Enkele hoogtepunten: 

- de heel mooie sfeer van de grote groep deelnemende ALV-ers  en hun supporters 
- de 10e achtereenvolgende kustmarathon van Maris en Jan 
- de 10e marathon van voorzitter Wil 
- de bijzondere prestaties van de “senioren” Jeanette en Jac 
- de eerste deelname van Guido aan de kustmarathon 
- het afzien en doorzettingsvermogen van o.a. Climmy, trainer Martijn en Ans 
- Lein Lievense 
- de voorbereiding 
- Tom 
- de afterparty  
- het finishen van iedere deelnemer 
- het voor het eerst in 12 jaren toekijken vanaf de zijkant  

 
Zonder Lein, de in januari jl overleden voorzitter van de kustmarathon, was er geen kustmarathon 
geweest, een bijzonder persoon dus.  
Er is in 12 jaren kustmarathon wel wat veranderd o.a. het herstel na een pittige training in een Hot 
Tube, Jacuzzi en natuurzwembad,  het gebruik van gelletjes op de juiste manier en het parcours. 
 
Toen ik op 18 augustus jl. een van de vele app-jes voorbij zag komen en Maris na de training iedereen 

Het was wederom een top editie qua 
voorbereiding, trainingen, sportiviteit & 
onderlinge gezellig- & openheid.  
Ik wil graag iedereen hiervoor bedanken; 
op naar Zeeland 2020…! 

Groetjes, Kaj 
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uitnodigde om te herstellen in de hot tube dacht ik nog dat dit een grapje was. Zeker ook na de mede-
deling dat de dames de bikini’s niet mochten vergeten.  

Ik had een afspraak elders maar kon 
de verleiding niet weerstaan om toch 
even te gaan kijken. Bijgevoegde foto 
spreekt voor zich. 
 
Top zoals Maris de 10 kustmarathons 
in zo’n snelle tijden heeft gelopen en 
het zou mij niet verbazen als Maris 
doorgaat t/m de 25e kustmarathon. 
Een prima prestatie leverde ook Jan in 
zijn 10e kustmarathon en dan te be-
denken dat Jan in de beginjaren ge-
confronteerd werd met hartproble-
men. Hoe mooi is dan zo’n prachtige 
deelname! 
 
Claudia maakte schitterende foto’s 
van ons en ik vond het heel mooi om 
samen met Maris, Jan en ik 30 jaar er-
varing in de kustmarathon op foto te 
zien. Met dank ook aan Maris. 
Tom staat ook bij een van de hoogte-
punten en dat komt omdat Tom mij op 
een dwaalspoor heeft gebracht. Ik 
kwam bij een van de langste trainingen 
Tom tegen bij het Zwarte Water en 
Tom werd door zijn persoonlijke coach 
Ellen op de fiets begeleidt. 

Het viel me op dat Ellen bijna van de fiets viel omdat Tom wel erg langzaam liep (wandelde dus). Tom 
zat er helemaal doorheen. Ik fietste met Elly hen tegemoet en had het door mijn trainersogen wel 
gezien. “Dat wordt niet veel voor Tom bij de kustmarathon” zei ik tegen Elly. Wat een inschattingsfout 
maakte ik. Ik heb meerdere keren naast een stralende hardlopende Tom gefietst en dat vond ik prach-
tig om te zien. 
Ook zonder zelf deel te nemen was het volop genieten voor Elly en mij en dat deden met ons ook vele 
supporters waaronder de families Van den Hombergh, Jacobs, Lommen, vrienden en kennissen van de 
deelnemers.  Het over en weer hartstochtelijk aanmoedigen van de deelnemers was super.  Het was 
ook mooi om te zien hoe gastloper Vincent genoot van zijn deelname en de sfeer. 
De afterparty in met name het strandpaviljoen De Branding 
was super gezellig, iedereen ging “los” . Een mooi vervolg 
hierop kwam er in de feesttent. 
Het was een geweldig weekend in een prachtig gezelschap 
en ik ben ervan overtuigd dat iedereen terug kan kijken op 
enerzijds topprestaties en anderzijds de juiste sfeer hierom-
trent! 
 



19 
 

Van de bestuurstafel 
door Anita Albers, secretaris bestuur 
 
Einde CONTOUR Run op Velden 
Het bestuur betreurt dat na 11 edities een eind is gekomen aan de CONTOUR Run op Velden. Wij be-
danken alle vrijwilligers, sponsoren, deelnemers en toeschouwers voor hun bijdragen aan deze hard-
loopwedstrijd. Nogmaals een speciaal woord van dank aan de huidige en oud leden van de CROV-
commissie, die ontelbare uren werk hebben verzet om de CONTOUR Run op Velden tot een succes te 
maken.   
 
Rabo ClubSupport 
Het bestuur heeft de ontwikkeling van de nieuwe website als bestedingsdoel ingezet voor de Rabo 
ClubSupport. Inmiddels is de stemperiode gesloten. De opbrengst wordt bekend gemaakt op  
31 oktober 2019 .  
 
Oudejaarsontbijt zondag 15 december 2019: 
Op zondag 15 december 2019 organiseren we het inmiddels traditionele oudejaarsontbijt bij Jagers-
rust in Velden, voorafgegaan door een wandeling in deze prachtige omgeving. In november ontvan-
gen jullie een nieuwsflits met alle informatie over deze leuke en gezellige activiteit. Wij hopen op een 
grote opkomst! 
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Mijn Marathon van Amsterdam 
door Guido Albers 
 
Het avontuur begint net voor de zomervakantie. Ik krijg een gratis startbewijs aangeboden voor de 
marathon van Amsterdam. Ik heb wel eerst getwijfeld, maar uiteindelijk heb ik toch ja gezegd. Na de 
zomervakantie krijg ik de bevestiging dat ik ben ingeschreven voor deze wedstrijd. 
Ik heb nog 12 weken om te trainen. Een trainingsschema heb ik opgezocht en hier en daar wat aange-
past en daarna gestart met de trainingen. Gelukkig zijn er van de Lopersgroep ook een aantal lopers 
die meedoen aan de Zeeland Marathon, met deze groep heb ik ook diverse keren meegetraind, wat 
erg fijn is. Ik moet zeggen dat de voorbereiding erg soepel ging, beter dan verwacht. 
 
Op zaterdagmorgen ben ik samen met Anita naar ons hotel  in Breukelen gereden. Met de trein waren 
we in een half uurtje in Amsterdam Zuid, waar we dezelfde dag het startnummer en shirt hebben 
opgehaald bij de Marathon Expo. 
Wat een mensenmassa en wat een schitterende ervaring twee grote hallen met allemaal hardloop-
spullen en ook informatie over andere marathons. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondagmorgen ben ik al vroeg wakker, niet echt goed geslapen en toch wel wat gespannen. Ik 
maak me druk of we met de trein op tijd in Amsterdam zijn, want op zaterdag maakten wij een valse 
brandmelding mee bij het overstappen. Gelukkig verloopt de reis soepel. Op het moment dat wij 
aankomen bij station Zuid word ik rustig. In ongeveer 15 minuten wandelen we naar het Olympisch 
Stadion. Om 9:15 uur sta ik in het startvak.  
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Bij de start van de top lopers wordt er door iedereen geapplaudisseerd. Meer dan 17.000 lopers en 
toeschouwers zijn hier aanwezig,  dit was wel even een kippenvel moment en ongeveer 10 minuten 
later mogen wij starten. 
Vlak voor de 1 km staat alles stil, hier is de weg een stuk smaller als het eerste stuk, waardoor het 
vastloopt. Dit is wel even een teleurstelling. Gelukkig gaat het daarna steeds beter, na ongeveer 2 
kilometer kom je bij het Vondelpark, daarna ga je richting het Rijksmuseum waar je onderdoor rent. 
Na ongeveer 14 km kom je bij de Amstel en ren je naar Ouderkerk aan de Amstel, aan de andere zijde 
van de Amstel zie je de snelle lopers dan al rennen. Net na Ouderkerk ren je weer terug aan de an-
dere zijde van de Amstel en passeer je het 21,1 km punt. De helft zit er op, terug naar  Amsterdam.  
Het stuk langs de Amstel is er mooi, helaas staan er weinig toeschouwers. 
Als ik weer in Amsterdam kom, heb ik er 26 km op zitten.  Ik loop door een stuk  industrieterrein en 
vervolgens kom ik weer in de min of meer bewoonde wereld, waar ook veel toeschouwers  staan die 
mij aanmoedigen in diverse talen.  De verzorgingsposten langs de route zijn super.  Ongeveer na ie-
dere 5 km delen ze van alles uit, sportdrank, water, bananen, powerrepen, gelletjes en sponsen. 
Ik heb bij iedere verzorgingspost mijn sportdrank en/of  water gepakt en dit op mijn gemak opge-
dronken.  Het laatste stuk kom ik langs het Rijksmuseum en via het Vondelpark ga ik weer terug naar 
het Olympisch Station. In het Vondelpark merk ik dat ik nog over heb en ga ik versnellen.  Ik loop het 
Olympisch Stadion binnen en ik moet dan nog een stuk over de baan naar de finish, dit is ook een 
kippenvel moment.  Daarna ga ik samen met Anita naar huis.  
 
Ik heb erg lekker gelopen zonder dat ik helemaal leeg ben en met de eindtijd van onder de 4 uur was 
ik erg tevreden. 

 
 
Voor mij is dit de eerste marathon die ik gelopen heb, dit is een erg mooie ervaring en als alles mee 
zit, wil ik volgend jaar weer een marathon gaan lopen. 
 
 

  



22 
 

MeeloPEN met Wendy Duys 
door Wendy Duys 

Bij de laatse nieuwsbrief las ik dat Running Jack 'de PEN' door heeft gegeven aan mij. 
Eerst was ik daar een beetje verrast door, omdat ik met trainingen en voorbereidingen mijn eigen 
gang ga en niet meer met de groep train had ik de laatste tijd echt het idee dat ik een onzichtbaar lid 
aan het worden was. 
 

 
 
Een paar jaar geleden ben ik per toeval in het trailrunwereldje terecht gekomen. 
Aan crossen had ik wel al vaker meegedaan maar dat is iets totaal anders dan trailrunnen. Bij een trail 
is de tijd niet belangrijk (voor mij dan), echt iets voor de ontspanning én gezelligheid. Ook vind ik dat 
tijd heel abstract is, 2 uur in het bos kan rustig aan rennen zijn, terwijl  3 uur door de zand of door de 
heuvels een hele goede en snelle prestatie is. 
 
Op dit moment zelf ren ik helaas helemaal niet. Tijdens een trail heb ik mijn rechter enkel 
omgeslagen en helaas kon ik het niet meer corrigeren en ben dus gevallen. Op het moment zelf dacht 
ik dat het nog wel meeviel, maar het was toch net iets erger dan ik had ingeschat. Linker knie en 
rechter enkel, vervelende combinatie. Nu loop ik bij een sport fysiotherapeut. Als het goed is kan ik 
begin 2020 weer rustig beginnen met rennen. Op geasfalteerde wegen en dan alleen op de rechte 
stukken rennen, géén bochten. Volgend jaar zie ik dan ook als een jaar van rustig opbouwen en kijken 
of alles wat ik voorheen deed, uiteindelijk wel weer mogelijk zou kunnen zijn. Afwachten dus. Ik kan 
wel schrijven hoe 'mijn trailrunnen' normaal er een beetje uitziet. 
 
Voor mijn gevoel wordt trailrunnen op dit moment wel zwaar overhyped. Ja, met trailrunnen kan veel 
gemoeid zijn, maar dan gaan we wel richting lang, langer en langst. 
Gemiddeld ren ik een wedstrijd per maand. Over het algemeen ren ik veel rond de 20 kilometer, met 
hier en daar en uitschieter van 30. Voor deze afstanden kan ik mijn normale trainingen aanhouden. 
Een paar jaar geleden was ik met trainen vele malen fanatieker, tegenwoordig train en fitness ik wel, 
maar gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. Bij verdere afstanden verandert toch de manier van 
trainen; dan moet je, ook als je er soms geen zin in hebt. Ik zeg niet dat ik helemaal geen langere 
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afstanden meer ga rennen maar voorlopig voel ik me hier prettiger bij. Ook was ik de laatste tijd meer 
intervallen aan het trainen. Het leek me wel leuk een dit najaar weer eens mee te doen met een 
aantal crossen. Dat zal door de omstandigheden voorlopig allemaal niet gaan. 
 
Ook ren ik vaak socialtrails. Dit is een soort pop-up samenkomen van trailrunners. Via bepaalde 
facebooksites of apps krijg je dan te zien dat er op bepaalde plaatsen gerend gaat worden en vragen 
ze of je mee gaat. Het kan zijn dat er drie man op komen dagen, maar het kunnen er dertig zijn. Altijd 
leuk om te doen. Vaak ze je ook dat dezelfde mensen bij elkaar komen, maakt niet uit waar in 
Nederland zoiets georganiseerd wordt. 
 
In het verhaal van Jack las ik dat hij moeite had met het warme weer. Helaas ben ik ook geen goede 
om met warm weer te rennen. Een paar maanden geleden heb ik zelfs tijdens een wedstrijd een 
hittestuwing gehad. Ondanks dat ik de dag ervoor goed geprehydrateerd had en die dag meer dan 
genoeg drinken bij mij had ging het halverwege de wedstrijd helemaal mis. Het begon ermee dat ik 
ineens niet meer zweette, daarna kwam duizeligheid, misselijk en het idee dat ik moest overgeven, 
het gevoel dat ik het heel koud had en kippenvel. Er zit op zo'n moment niets anders op dan in heel 
rustig tempo naar de finish te slenteren. Sinds deze ervaring ben ik wel voorzichtiger geworden met 
het rennen bij warm weer. Ik heb voor mezelf grenzen gesteld en bij warmer weer laat ik de wedstrijd 
fijn aan mij voorbij gaan. Voorinschrijven doe ik door deze situatie ook niet meer, je kan tenslotte van 
te voren niet zien wat de weersomstandigheden tegen die tijd zijn. Bij wedstrijden schrijf ik me op de 
dag zelf in of ik kijk of er startbewijzen over te nemen zijn. 
 
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen écht op het belang van een mobiele 
telefoon te attenderen. Ik ben me altijd bewust van de risico's die er zijn als ik weer aan het begin van 
een wedstrijd sta. Maar ook gewoon als ik aan het trainen ben. Iedereen kan in een situatie terecht 
komen waarbij het toch wel belangrijk is dat je gelijk kan bellen. Ook als je op de 'gewone' weg rent. 
Weten wáár je rent is ook belangrijk. Stel je voor dat je ooit zo'n telefoontje moet plegen, dan is het 
wel zo belangrijk dat je kan aangeven op welke weg of op hoeveel kilometer je je in een 
(trail)wedstrijd bevindt. 
 
P.s.. Bij deze wil ik de meeloPEN doorgeven aan Guido Albers. 
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Personalia 
Aangemeld als lid: 
Maddy Thielen (29) uit Venlo 

Afgemeld als lid: 
Gerrie Fleuren uit Velden 
Paul Menger uit Velden 

  

 

Trainingen……locatie, tijden en programma 
Raadpleeg LOCATIE en TIJDEN op de website. Daar zie je waar de training wordt gegeven en wie de 
trainers c.q. assistent-trainers zijn,  www.Lopersgroep-alv.nl/trainingen . 
Raadpleeg voor het programma het JAARPLAN TRAININGEN op de website van de Lopersgroep voor 
het programma. 

De trainingen zijn op 

- Dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 
- Woensdagavond van 19.30 tot 20.45 
- Vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 

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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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 8 november 2019.  
 
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 27 oktober 2019.  
 

 
Programma wandelen op zondagmorgen:  
 

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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wandelen op vrijdagmorgen: 
 
Op vrijdag 8 november gaan we wandelen op de Groote Heide in Venlo. Nu de paarse gloed van de 
bloeiende heide verdwenen is willen we gaan genieten van de kleurenpracht in het bosgebied, een 
stukje richting Duitsland. Na de vochtige periode zijn plotseling ook erg veel paddenstoelen tevoor-
schijn gekomen dus liefhebbers kunnen naar hartenlust fotograferen tijdens deze rustige wandeling 
van ongeveer 7 km. Elly Welters en Cora Smeets hebben de tocht voorgelopen en al kunnen genieten 
van de herfst in dit mooie gebied.  
 

 
 
We lopen in oostelijke richting langs Birkenhof, gaan daar aan voorbij want na de trip willen we koffie 
gaan drinken in het vernieuwde info centrum. In samenwerking met Limburgs Landschap is hier een 
gezellige ontmoetingsplek gekomen waar je heel gastvrij ontvangen wordt en even kunt napraten met 
elkaar.  
 
Start om 9:30 uur bij de parkeerplaats van Gasterij Groote Heide aan de Hinsbeckerweg 55 in Venlo. 
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Sportmedisch onderzoek 
Bestuur en trainers adviseren de leden van de Lopersgroep elke 2 of 3 jaar een sportmedische keuring 
te laten doen. Wij hebben in het kader van ‘Clubzorg’ een overeenkomst met Sportgeneeskunde Vie-
Curi. Vermeld bij aanmelding dat je lid bent van de Lopersgroep.  
 
Adres: Sportgeneeskunde VieCuri, Merseloseweg 130, 5801 CE Venray, 0478-522774 
 
Je kunt bij kiezen uit meerdere sportmedische onderzoeken, afhankelijk van jouw sportintensiteit en 
je leeftijd: 

 Basis Sportmedisch Onderzoek 
 Basis Plus Sportmedisch Onderzoek 
 Groot Sportmedisch Onderzoek 
 Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek 

Zie www.sportgeneeskundeviecuri.nl 

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

Groot sportmedisch onderzoek 

Voor wie?  
Voor mensen die intensief sporten en meer willen weten over hun maximale belastbaarheid en 
(startende) sporters ouder dan 35 jaar  

Waaruit bestaat het onderzoek?   
- onderzoek lengte, gewicht en vetpercentage  
- ogentest  
- bloedonderzoek (Hb, cholesterol, glucose)   
- longfunctietest  
- rust ECG (hartfilm)  
- algemeen intern en specifiek orthopedisch onderzoek   
- maximale inspanningstest met ECG-controle op fiets  
- adviseren en rapporteren in tweevoud, voor jou en je huisarts. 

Beoordeling van de belastbaarheid van het hart is een extra toegevoegde waarde van dit onderzoek. 
Hierop kan trainingsadvies gegeven worden. VieCuri Sport beschikt over een geavanceerde loop-
band. Met name geschikt voor lopers die een maximale hartslagmeting onder ECG-bewaking willen 
laten uitvoeren. 

Kosten 
€ 219 (fiets); € 240  (loopband)  

Krijg ik de kosten vergoed? Sportmedische onderzoeken worden in de meeste gevallen geheel of ge-
deeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 
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De voordelen van planken voor hardlopers 
A plank a day keeps the doctor away. Planken is misschien wel de simpelste oefening met de meeste 
voordelen. Het heeft effect op je hele lichaam. 

OVERGENOMEN UIT DE NIEUWSBRIEF VAN PRORUN: DOOR ELEANOR CRICK 7 SEPTEMBER 2019 
 

 
 
Planken is misschien wel de simpelste oefening met de meeste voordelen. Het heeft effect op je hele 
lichaam. Je traint niet alleen je bovenlichaam, maar ook je bovenbenen en rugspieren. En net als som-
mige anders hardlopers vergeet je soms om krachttraining te doen en je core te trainen. Je buikspieren 
zitten vaak verstopt en door ze te trainen zie je ook niet heel snel resultaat. Maar soms leiden de 
eenvoudigste bewegingen tot de grootste vooruitgang in prestatie. Net zoals planking. 
Planking wordt gedaan door je lichaam in een rechte lijn van de grond te houden. Deze houding ziet 
er eenvoudig uit, maar planking vergt uithoudingsvermogen en kracht in je buikspieren en rug. Verder 
helpt het ook bij het versterken van je bilspieren en hamstrings.  
 
De voordelen 
De belangrijkste voordelen van dagelijks planken is het verstevigen van de buik en het verminderen 
van onderrugpijn. Verder versterk je ook de spieren rond je schouders en schouderbladen. Dit zijn ook 
de spieren die vaak verstijven als je langdurig op een bureaustoel zit. Omdat planking eigenlijk heel 
simpel is, kan je het overal doen. Thuis, op het werk, even tussen het koken door. Waar je maar wilt 
en wanneer je maar tijd hebt!  
 
Hoe je het doet  
Een goede plank houding heb je als je op de vloer ligt en je ellebogen direct onder je schouders in een 
rechte lijn met je polsen houdt. Je duwt je lichaam van de grond waardoor je in een rechte lijn komt 
met je tenen. Zorg hierbij dat je billen niet uitsteken.  
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Verder kan je ook veel variëren met planking. Je hebt namelijk ook de lage plank waarbij je met je 
ellebogen op de grond steunt. De lage plank is makkelijker, dus als je nog niks gewend bent, is het 
handiger om eerst daarmee te oefenen.  
 

 
 
Verder heb je ook de zijwaartse plank waarbij je dus op een arm leunt.   
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Waarom je het zou moeten proberen  
Voor elke loper die met pijn in zijn rug worstelt, kan planking een goede optie zijn. Naast dat je sterkere 
buik- en rugspieren ontwikkelt, zorgt planking voor een sterke ondersteuning rond je bovenrug en 
speelt het een rol bij het voorkomen van blessures.  
Het is niet erg als je het eerst maar een paar seconde volhoudt. Je moet ergens beginnen en elke 
seconde waarbij je niet op de bank zit, maar in plankmodus bent, is een seconde mooi meegenomen.   
In eerste instantie kan je planking 20 tot 30 seconde proberen vast te houden. Rust dan een minuut 
en herhaal dit nog 3 tot 5 keer. Voor je het weet zal je de voordelen merken en zal je ook beter pres-
teren tijdens je rondje rond het park!  
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Wedstrijduitslagen 
 

 
 
 
 
 
 

Jeanette Vlenterie 1e plaats 5km V50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kwaakerrun, Venlo 22 september 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:22:39 13,245 
Christel van de Venne 5,000 00:27:15 11,009 
Ria Fitten 5,000 00:37:24 8,021 
Rens Simons 10,000 00:36:34 16,408 
Martin Motowidlo 10,000 00:42:08 14,241 

Ladiesrun Kustmarathon, Zoutelande 4 oktober 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:28:32 10,514 
Astrid Willemsen 5,000 00:36:51 8,141 
Ria Fitten 5,000 00:42:06 7,126 
Ans Verbeek 5,000 00:44:10 6,792 
Marilon Faassen 5,000 00:49:15 6,091 

Kustmarathon, Zoutelande 5 oktober 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Maris Jacobs 42,195 03:17:37 12,811 
Karel Gerrits 42,195 03:28:06 12,166 
Arnold Driessen 42,195 03:43:02 11,351 
Wil Engels 42,195 03:46:32 11,176 
Tom Gorissen 42,195 03:54:52 10,779 
Fred Janssen 42,195 04:02:08 10,456 
Jan Hermkes 42,195 04:07:04 10,247 
Kaj Gruintjes 42,195 04:07:24 10,233 
Jac Verbeek 42,195 04:11:21 10,072 
Martijn Faassen 42,195 04:12:28 10,028 
Climmy Lommen 42,195 04:41:55 8,980 
Guido Janssen 42,195 04:48:35 8,773 
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Irus Rondeel 1e plaats 5km V40 
Marielle van Keulen 3e plaats 5 km V40 
Rens Simons 1e plaats 10 km MSEN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rens Simons, 1e plaats 5 km MSEN 
Climmy Lommen, 1e plaats 5 km V40 
Jeanette Vlenterie, 1e plaats 5 km V50 
 
 
 

Océloop, Venlo 6 oktober 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 5,000 00:22:11 13,524 
Irus Rondeel 5,000 00:22:21 13,423 
Charles Roosen 5,000 00:24:54 12,048 
Jos Verheijen 5,000 00:27:16 11,002 
Mariëlle van Keulen 5,000 00:28:05 10,682 
Louis ter Beek 5,000 00:32:24 9,259 
Rens Simons 10,000 00:32:34 18,424 
Marcin Motowidlo 10,000 00:42:11 14,224 
Jack Küppers 10,000 00:53:58 11,118 

Marathon Eindhoven, 13 oktober 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Irus Rondeel 42,195 04:16:29 9,871 

Marathon Amsterdam, 20 oktober 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 42,195 03:46:19 11,187 

Bridge to Bridge, Blerick-Venlo 20 oktober 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Rens Simons 5,000 00:16:04 18,672 
Maris Jacobs 5,000 00:18:48 15,957 
Wil Engels 5,000 00:19:45 15,190 
Jeanette Vlenterie 5,000 00:22:23 13,403 
Climmy Lommen 5,000 00:22:26 13,373 
Bas Scheffer 10,000 00:50:19 11,924 
Clem Honig 10,000 00:58:46 10,210 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

    
Zondag 03-11 
 

4e Maalbeekcross (Limbra) 
 

Belfeld 
 

www.scopias.nl 
 

Zondag 10-11 
 
 

Molenvencross (Limbra) 
4,2 en 8,4 km 
 

Stiphout 
 
 

www.hac-helmond.nl 
 
 

Zaterdag 16-11 
 
 

Zevenheuvelennacht 
7 km 
 

Nijmegen 
 
 

www.zevenheuvelenloop.nl 
 
 

Zondag 17-11 
 
 

Zevenheuvelenloop 
15 km 
 

Nijmegen 
 
 

www.zevenheuvelenloop.nl 
 
 

Zondag 01-12 
 
 

Zandboscross (Limbra) 
4,95 en 9,8 km 
 

Deurne 
 
 

www.av-lgd.nl 
 
 

Zondag 21-12 
 
 

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 
 
 

Dinsdag 31-12 
 
 

Sylvesterlauf 
 
 

Pfalzdorf 
 
 

www.sylvesterlauf.de 
 
 

2020 2020 2020 2020 
Zondag 05-01 
 
 

Jaspercross (Limbra) 
korte en lange cross 
 

Asten 
 
 

www.jaspersport.nl 
 
 

Zondag 05-01 
 
 

Nieuwjaarsloop De Boekend 
5 en 10 km 
 

Blerick/de Boekend 
 
 

www.orionvenlo.nl 
 
 

Zondag 19-01 
 
 

De Heldense Bossencross (Limbra) 
4,65 en 9,32 km 
 

Helden 
 
 

www.atletiekhelden.nl 
 
 

Zondag 26-01 
 
 

Vlakwatercross (Limbra) 
4,02 en 8,04 km 
 

Venray 
 
 

www.atvvenray.nl 
 
 

Zondag 09-02 
 
 

Leudal Cross (Limbra) 
4,63 en 9,40 km 
 

Haelen 
 
 

www.atletiekleudal.nl 
 
 

 


