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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 alleen voorzitter en stapt hij uit de redactie.  
 

Dus………..kom op!! 
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Nieuwe oogst 
 
 
Nieuwe leden in 2019 
 

1 Henny van de Kerkhof 
2 Dominique van Wijlick 
3 Yvonne Pynenburg 
4 Karin Driessen 
5 Helmi Driessen 
6 Nelly Lommen-Broekman 
7 Elly Lommen-van Wanroy 
8 Mariet Czirr-Geelen 
9 Anne-Marie de Wolf-Cantrijn 

10 Els Clabbers-Ewalts 
11 Ivon Hinssen 
12 Antoinette Otjens 
13 Kitty Erren-Collin 
14 Toos Peters 
15 Marie José Vermeulen 
16 Riet Schreven-Broekmans 
17 Karin van Dijck-Holla 
18 Maddy Thielen 
19 Joan Peute 
20 René Clabbers 

 
 
 

Lid vanaf 1 september 2019. 
Mijn naam is Joan Peute, 40 lentes jong en woon in het pittoreske Arcen samen met 
mijn man Micha en ons dochtertje Sarah van 5 jaar. 
Ik hou er van om het leven te vieren en dit betekent voor mij: heerlijk eten met een 
lekker drankje in goed gezelschap en af en toe lekker uit de plaat. 
Ik werk bij de Hertog Jan Proeverij in Arcen en kan hier dus helemaal mijn hart opha-
len. Ter compensatie van mijn (vrij buitensporige) eetgedrag ben ik gelukkig erg spor-
tief. Heb jarenlang gekorfbald en getennist. Sinds dit jaar zit ik bij de lopersgroep en 
het bevalt me erg goed. Ik hoop nog vele meters te mogen maken! 

 
 
Voor de mensen die me niet kennen, mijn naam is Anne-Marie de Wolf.  

Oudjaar 1987 kwam ons gezin vanuit Olst in Velden wonen vanwege het werk van 
Will, mijn man. Gelukkig vond ik vanuit het ziekenhuis in Deventer en Zwolle meteen 
weer een baan als verpleegkundig opleidingsfunctionaris in het Leerhuis van het zie-
kenhuis in Venlo. Daar heb ik tot mijn pensioen ruim 7 jaar geleden met heel veel 
plezier gewerkt. Begeleiden van leerlingen en stagiaires, cursussen geven enz.  

Ons gezin bestaat uit 2 zonen, 2 schoondochters en 3 kleinkinderen. Iedereen woont in Velden, dus 
dat is reuze handig. Op sportief gebied heb ik me in vroeger jaren voornamelijk beziggehouden met 
tennissen. Ik ben ook een aantal jaren secretaris geweest van de tennisvereniging in Olst. Een hele 
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klus, als je bedenkt dat er in die tijd nog nauwelijks gebruik werd gemaakt van computers. En dat met 
ruim 400 leden! Toen ik door een ongeval in 1997 een whiplash heb opgelopen was het afgelopen met 
tennissen. Dat was ook figuurlijk een klap, omdat je daardoor je hobby vaarwel moet zeggen, maar 
ook de contacten gaat missen. Omdat ik altijd al veel fietste en wandelde, ben ik het wandelen gaan 
uitbreiden. Ook maak ik graag bergtochten in de Franse Alpen, de Dolomieten en de Pyreneeën. Een 
hoogtepunt was een paar jaar geleden een wandelvakantie van een week in de Hoge Atlas in Marokko.  

Om fit te blijven ga ik 2x per week naar de sportschool. Niet bewegen is geen optie! Mijn andere grote 
hobby is zingen in een koor. Ik heb ooit gezongen in het Canisiuskoor in Nijmegen en ik ben al 27 jaar 
lid van Gemengde Zangvereniging Animo. Daar ben ik ook voorzitter van. Eén koor vind ik niet genoeg 
en ik zing ook nog bij de Koninklijke Roermondse Zang en Muziekvereniging. Dat geeft me veel plezier 
en voldoening, want dat is teamsport. Vooral in december is dat passen en meten met alle Kerstcon-
certen die we geven en de bijbehorende repetities.  

In het najaar van 2018 verscheen er een advertentie van de Lopersgroep in het Klokje met de oproep 
of mensen zin hadden om zich aan te sluiten bij het weekendwandelen op de zondagochtend om de 
week. Ik wandel al heel veel jaren ook op de zondagochtend, omdat Will dan aan het hardlopen is,  dus 
dat leek me wel wat. Op zondag 23 september 2018 meldde ik me bij Bouten om voor de eerste keer 
mee te lopen. We waren toen met een klein groepje en meteen voelde ik me al op mijn gemak. In de 
loop van de daarop volgende periode breidde de groep zich steeds meer uit, zodat we nu soms wel 
met 15 tot 20 personen zijn.  

Mijn complimenten voor de mensen die de routes uitzetten en begeleiden. De sfeer is heel gezellig en 
gemoedelijk en wat iedereen samenbindt dat is de liefde voor de wandelsport. We zijn met mensen 
van verschillend pluimage en van verschillende leeftijden, wat het juist zo leuk maakt. Hierbij geldt: 
vrijheid blijheid. Wie niet kan, die komt niet.  Ook tussendoor komt er wel eens een appje met het 
verzoek om ’s avonds geheel vrijblijvend nog een blokje om te gaan. Ook daar heb ik me een keer  bij 
aangesloten.  

Ik denk dat ik namens alle lopers van het weekendwandelen spreek als ik zeg dat dit een gouden greep 
is geweest. Bedankt voor dit  initiatief en ik hoop dat we met elkaar nog wat kilometers kunnen afleg-
gen.  

 
Ik ben Antoinette Otjens-Geelen ben getrouwd met Cees Otjens. Onze trots zijn onze 
twee kinderen Niels en Nicolette en de twee kleinkinderen Koen en Ineke. 
Ik ben werkzaam in Viecuri als voedingsassistente wat ik nog steeds met veel plezier 
doe. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool. 
Ook wandel en fiets ik graag. 
Als het slecht weer is lees ik graag een goed boek of doe ik graag handwerken. 
Ik hoop met dit bericht dat jullie een kleine indruk van mij hebben gekregen en graag 
zie ik jullie bij het wandelen. 
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Onlangs ben ik, Helmi Driessen, 54 jaar weer lid geworden van de lopers groep 
Arcen Lomm Velden. Begin dit jaar gescheiden, heb 4 kinderen; Ken, Dion, Lynn en 
Max Kessel in de leeftijd van 20 tot en met 25 jaar. Heb mijn eigen huisje gevonden 
op de Kampstraat 3 te Lomm. Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen, koken. 
 In 2016 ben ik aan een 3-jarige HBO-opleiding VoetreflexPlus begonnen bij Total 
Health, mijn diploma heb ik behaald in juni 2019. In mei dit jaar ben ik gestart met 
de opleiding Medische Basiskennis en Basis Psychosomatische Klachten bij de Ener-

gie school in Den Bosch. In September gestart met de 3-jarige HBO opleiding Tui na bij Total Health. 
Sinds medio 2017 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk die gevestigd is op de Kampstraat 3 te Lomm 
waar je voor uiteenlopende klachten behandeld kunt worden, waaronder ook hielspoor, rug- nek- 
schouderklachten. Maar ook voor een heerlijke ontspanningsmassage kun je bij mij terecht 
(www.voetreflexplushelmi.nl)  
In een ver verleden heb ik mee gedaan aan het hardlopen totdat ik blessures kreeg. Via een vriendin 
heb ik mij aangesloten bij de wandelaars. Veel heb ik nog niet meegewandeld, vind het tot nu toe wel 
leuk en het tempo is ook prima. Maar ik ben nog steeds aan de studie, en heb begin oktober weer een 
Laekense Herder van 5 jaar gekocht (een herplaatser), waar ik nu ook veel mee wandel. 
Maar 15 december ben ik er wel bij, eerst lekker wandelen en aansluitend ontbijten met de hele groep, 
ik heb er zin in. 
 

Wij zijn Nelly Lommen-Broekmans en Riet Schreven-Broekmans. 
Kijkend naar een reportage over de Venloop besloten wij spontaan: Daar 
gaan wij aan meedoen. Maar……..ongeoefend. Dus moesten we gaan trai-
nen. In dezelfde tijd stond er een advertentie in het Arcens dorpsblaadje de 
Maasdorpen van de Lopersgroep ALV.   
Men startte met een wandelgroep op zondagmorgen. Eenmaal in de veer-
tien dagen. Zullen we?????? Meteen aangemeld. Om de veertien dagen is 
er een route uitgezet van 8 of 9 kilometer. En we wandelen met een gezel-
lige groep dames en heren. (Die zijn in de minderheid) 
 
De 10 kilometer van de Venloop hebben we gelopen met kleinkinderen. Het 
smaakte naar meer. Dus hebben we ons aangemeld voor de Venloop van 
2020 en wel de 20 km. 

 
Wie zijn wij? Wij zijn twee zussen woonachtig in Arcen. Beide 65+ en Oma’s van 5 kleinkinderen. Naast 
onze hobby’s zoals bestuursfunctie K.B.O. en Heemkunde, kostuumnaaien, doen we ook graag   mee 
aan buitenactiviteiten zoals golven, tuinieren, fietsen en natuurlijk wandelen. 
 
 
Ik ben Elly Lommen-van Wanroy uit Velden. Ik woon alleen. Behalve wandelen met de zondaggroep 
van de Lopersgroep doe ik nog een heleboel andere dingen. Op de eerste plaats mijn huis en mijn tuin 
bijhouden. Dat is een hele klus, vooral de tuin, maar ik doe het graag en met veel plezier. Verder ben 
ik chauffeur bij de plaatselijke Zonnebloem en haal en breng ik mensen. Eens per jaar werk ik vier 
dagen bij het Zieken Triduüm, waar we proberen de mensen een paar mooie dagen te bezorgen.  
Mijn hobby’s zijn o.a. zingen bij Animo, al 43 jaar. En ik maak graag bloemstukken met bloemen uit 
eigen tuin. Op donderdagmorgen doe ik mee aan de gymnastiek van de KBO. Een grote hobby is wan-
delen. Al jaren lang wandel ik op vrijdagmorgen met mijn dochter. Ik heb een aantal jaren meegelopen 



6 
 

met een wandelgroepje van Scopias uit Venlo. Bij de Venloop heb ik vijf keer meegewandeld, de eerste 
jaren 25 km en daarna 20 km.  
‘Ons’ wandelclubje van de Lopersgroep vind ik klasse. De dames die de tochten uitzetten, weten goed  
de weg en zij leiden ons door een prachtige omgeving. Vooral in de herfst heb ik genoten van de mooie 
kleuren van de bladeren en de prachtige  paddenstoelen en beestjes. 
Ik wens alle mensen van de Lopersgroep mooie feestdagen en een goed en gezond 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel 
door Anita Albers, secretaris bestuur 
 
Het einde van 2019 is bijna in zicht. Op de valreep nog even wat laatste feitjes van de bestuurstafel: 
 
Terugblik eindejaarsontbijt 
Zondag 15 december jl. was het traditionele oudejaarsontbijt. Na een uurtje gezellig wandelen door 
de prachtige bossen van Velden en Lomm, hebben we aansluitend genoten van een zeer uitgebreid 
ontbijtbuffet met onder andere het overheerlijke “kerboet” in het Nederlands balkenbrij genoemd. 
Het bestuur kijkt hier met tevredenheid op terug en bedankt Ad Burgmans voor het uitzetten van de 
mooie wandeling en Jagersrust Velden voor de gastvrijheid.  
 
Nieuwe eindredacteur nieuwsbrief  
Het bestuur is verheugd dat Frank van Rengs bereid is gevonden, om deze belangrijke taak over te 
nemen van Ad Burgmans, waardoor het voortbestaan van de nieuwsbrief is gewaarborgd. Wij vinden 
het positief dat Ad nog actief blijft als redactielid.  
 
Wijziging zondagochtend training 
De zondagochtend duurloop trainingen worden momenteel gegeven op de eerste zondag na 
de baantraining vanaf een wisselende locatie, dit blijft. Nieuw is dat vanaf 1 januari 2020 op 
de andere zondagen de duurloop trainingen starten om 9.30 uur vanuit de BMV als vaste 
locatie. Voor meer informatie over de trainingen, verwijzen wij naar de trainers en het jaar-
plan op onze site. 
 
Trainingen reanimatie/gebruik AED en sportletsels: 
We hebben voldoende aanmeldingen ontvangen om deze trainingen op 21 en 23 januari 2020 door te 
laten gaan.  
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Presentje nieuwe leden 
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Lopersgroeps Arcen-Lomm-Velden in 2018, hebben 
de leden een buff als presentje ontvangen. Dit is een multifunctionele doek ter bescherming van hoofd 
en/of nek bij koude omstandigheden maar ook bij warme omstandigheden nuttig als bandana ter be-
scherming van de hoofdhuid. De buff is uitgevoerd in het logo van de Lopersgroep ALV. Deze is ver-
werkt in de afbeelding onderaan dit bericht. Niet alle nieuwe leden hebben de buff ontvangen. Ben je 
naderhand lid geworden en heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met de secretaris door 
een mail te sturen naar: secretariaat@lopersgroep-alv.nl. 
 
Datum algemene ledenvergadering 2020: 
De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 9 maart 2020. Noteer  deze datum 
alvast in je agenda. Wij rekenen op jullie aanwezigheid, om er samen een vruchtbare vergadering van 
te maken.  Nadere info volgt in het nieuwe jaar. 
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Personalia 
Aangemeld als lid: 
Joan Peute (40) uit Arcen 
René Clabbers (27) uit Tegelen 

Afgemeld als lid: 
Marion Hegger uit Lomm 
Kitty Erren-Collin uit Velden 
Bob Hazenbosch uit Velden 

  
 

Jeanette Hendrikx was van november 2009 tot november 
2016 een gepassioneerd hardloopster bij onze Lopersgroep. 
Hiernaast een foto van de Limbracross Leudal in 2013. Jea-
nette won dat jaar de Limbracross competitie bij de vrouwen.  
Zij woonde op de Hanik in Lomm en had een schapenbedrijf. 
 
Nu woont ze in Den Haag. Ze heeft een nieuwe passie…… 
Vanaf zondag 15 december 2019  is zij op NPO 1 te zien als deelnemer aan Heel Holland Bakt.  
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Oudejaarsontbijt in Jagersrust   
 
 
 
 
 

Oudejaarswoord van voorzitter Wil Engels 
 
 
Zondagochtend 15 december was het eindelijk weer zover. Het inmiddels traditionele Oudejaarsont-
bijt van-en voor de Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden stond met vetgedrukteletters in mijn agenda. 
Altijd weer een mooi moment om naar uit te kijken. Het deed mij goed om te constateren dat er leden 
van alle verschillende disciplines / trainingslagen aanwezig waren op deze prachtige en zonnige 
herfst/winterochtend. Erg leuk dat ook onze wandelende leden in grote getalen deel hebben genomen 
aan de wandeling en het aansluitende “Boergondisch Ontbijt”. Met een gezelschap van circa 40 leden 
mogen we spreken van een prima opkomst. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Ad Burgmans, 
die een uitdagende wandelroute van ongeveer 1 uur had uitgestippeld. Zoals bij de start door hem 
vermeld, een stuk nat, drassig en een stuk droog. Onderweg hebben we gezamenlijk kunnen waarne-
men dat het waterpeil in de diverse vennen nog lang niet op het gewenste niveau is. Het leuke en 
mooie aan de Oudejaarswandeling is dat er in een ongedwongen sfeer nieuwe verbindingen worden 
gelegd. Leden die elkaar door het jaar heen weinig (of niet) zien, praten gezellig met elkaar over uit-
eenlopende onderwerpen. Dit kenmerkt bovenal het sociale en gezellige karakter van onze vereniging. 
Na een uurtje van de prachtige omgeving “in onze achtertuin” te hebben genoten, was Jagersrust weer 
in zicht. De damp van  de “karboet” kwam ons via de schoorsteen al tegemoet. Nadat iedereen zijn of 
haar plekje had gevonden, konden we gaan genieten van een zeer uitgebreid ontbijt (zeg maar 
brunch!). Werkelijk aan alles was gedacht door de keukenbrigade van Patron Pierre. Nadat de buikjes 
waren gevuld, werd er nog gezellig na gekeuveld. Terugkijkend op het jaar 2019 zijn er een paar minder 
leuke zaken dingen te melden. Na 11 succesvolle edities van de CONTOUR Run op Velden, was er bin-
nen onze vereniging helaas niet voldoende draagvlak onder de leden, om dit prachtige en sfeervolle 
hardloopevenement in ons eigen Velden nog langer te organiseren. Erg jammer, want ook de CON-
TOUR Run op Velden zorgde altijd weer voor mooie verbindingen, betrokkenheid en gezelligheid bij de 
Lopersgroep Arcen-Lomm-Velden. Persoonlijk vind ik het ook spijtig dat de Verbindende Verenigings-
avond in september, vanwege (te) geringe belangstelling geen doorgang heeft kunnen vinden. Dit was 
een bijzondere en ideale  gelegenheid geweest om buiten de vaste trainings-of wandelgroep ook an-
dere leden te leren kennen en de bestaande (vriendschappelijke) banden te verstevigen. Hopelijk mag 
een volgende activiteit op meer respons rekenen. Zeker hebben we ook mooie, positieve dingen be-
leefd. Om met het meest recente te beginnen, het hierboven reeds beschreven Oudejaarsontbijt. Een 
prachtig voorbeeld van hoe leuk het kan zijn als er een mix van diverse leden bij elkaar komt. Ook het 
Kustmarathon Zeeland avontuur, waarvoor een 30-tal leden naar de kust zijn afgereisd in oktober, 
heeft weer tot een onvergetelijk, gezellig en verbindend weekend geleid. Verder is ook  de groei en 
uiteindelijke omvang van de zondagochtend-wandelgroep de moeite van het vermelden waard. Inmid-
dels zijn er ongeveer 25 deelnemers die regelmatig samen hun wandelkilometers maken. Nogmaals 
complimenten aan de initiatiefnemers. Dat ook serieuze positieve zaken gewaardeerd worden, blijkt 
uit het aantal (voor)inschrijvingen die al zijn ontvangen voor de reanimatie-en blessurepreventietrai-
ningen, die in januari 2020 worden georganiseerd. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om 
een oproep te doen aan de leden van onze vereniging. Heb je een leuk, gek, avontuurlijk, leerzaam, 
sportief of bijvoorbeeld ogenschijnlijk onuitvoerbaar idee, voor het organiseren van een (verbindende) 
verenigingsactiviteit, meld je dan bij een van de bestuursleden. Wij gaan graag met je in gesprek. 
Tot slot wens ik jou en je naasten Fijne Feestdagen en een sportief, gelukkig maar bovenal gezond 2020 
toe. 
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Geen gewoon ontbijtje! 
diverse broodjes, salades, ragout, karboet 
en nog veel meer…. 

karboet… 
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mannentafel 

seniorentafel 
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nog een keer opscheppen…. 

  

damestafel 
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MeeloPEN met Guido Albers    
 
 
Bij de laatste nieuwsbrief heb ik de Pen gekregen van Wendy 
Duys. 
Ik ben Guido Albers, 51 jaar jong, getrouwd met Anita en sa-
men hebben we twee zoons Jarno en Kylian. In ons gezin zijn 
we met 3 personen bezig met de hardloopsport, Anita, Jarno 
en ik zelf. 
 
In 2006 ben ik begonnen met hardlopen samen met een col-
lega, eigenlijk als een grap om de Venloop in 2007 te gaan ren-
nen. We waren allebei twee zware jongens en sporten dat de-
den wij niet zo veel. Ik ben gestart met een rondje rennen. 
Dacht dat ik wel even 2,5 km zou kunnen rennen maar dat viel 
vies tegen. Na een aantal maanden trainen was het zover de 
eerste Venloop. 
 
Ik vond het hardlopen erg leuk en ben dit blijven doen.  In het 
begin heb ik  diverse wedstrijden in de omgeving van Velden 
mee gedaan tot maximaal een afstand van 10 km. 
Rond oktober 2008 ben ik gestart met trainen bij de Lopers-
groep  ALV op de woensdag en vrijdag avond. 
In 2011 heb ik voor het eerst de halve marathon gedaan van 
de Venloop en in 2012 nog een keer. 
Net na de Venloop in 2012 kreeg ik een ongeluk waardoor mijn nek een flinke klap kreeg. Hierdoor 
ging het hardlopen steeds slechter, waardoor ik een aantal jaren niet zo actief ben geweest met het 

hardlopen. Ik heb hier en daar nog wel 
eens  wedstrijden gerend maar alleen 
korte afstanden. In deze jaren ben ik 
zelf nog actief geweest als assistent-
trainer. In 2016 ben ik hiermee ge-
stopt, omdat ik flink last van mijn nek 
bleef houden, waardoor het hardlo-
pen helemaal niet meer ging. Ik 
merkte dat ik niet meer gemotiveerd 
was. Dit was de reden waarom ik be-
sloot om geen trainingen meer te ge-
ven. 
In april 2017 inmiddels wat kilo’s 
zwaarder, heb ik de knoop doorge-
hakt en ben ik zelf begonnen met af-
vallen. 
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Nu ben ik 30 kilo lichter en heb ik het hardlopen weer helemaal te pakken. Inmiddels heb ik al diverse 
halve marathons kunnen rennen en zelfs dit jaar een marathon.  
 
Ook heb ik dit jaar al een aantal keer mee gedaan samen met mijn zoon Jarno aan een aantal trailrun 
wedstrijden. Een trailrun kan wel wat gevaarlijker zijn als de wegwedstrijden. Dit jaar bij de La Chouffe 
trail in Houffalize ben ik door een vangnet gevallen en heb ik mij vast kunnen houden aan het net. 
Gelukkig hebben mede-trailrunners mij uit mijn positie bevrijd. Ik heb de wedstrijd met wat schaaf-

wondjes uit kunnen lopen samen met 
Jarno. Ik heb hiervan geleerd dat als er bij 
de inschrijving gevraagd wordt om een 
ongevallenverzekering af te sluiten, dit 
ook een reden heeft. 
 
Ik heb ontdekt dat ik een echte lange af-
stand loper ben. Op een zondag loop ik 
meestal met gemak en veel plezier tussen 
de 20 en 30 km.  
Ik vind het leuk om deel te nemen aan di-
verse wedstrijden, die ik nog nooit heb 
gelopen. De reden is een andere (mooie) 

omgeving en soms een uitdagend par-
cours. Dit levert mij energie op.  Zo heb ik 
net de 15 km van de Montferland run in  ‘s-
Heerenberg en de Bruggenloop in Rotter-
dam gedaan. Erg leuke wedstrijden, alle-
bei heel verschillend. 
 
Meestal train ik 3 tot 4 keer in de week, als 
het lukt ga ik met de dinsdag -of woens-
dagavond groep mee met de interval trai-
ning en een duurloop op de vrijdagavond. 
Zondag ‘s train ik meestal voor mij zelf.  
De marathon is mij dit jaar zo goed beval-
len dat ik mij al heb ingeschreven heb voor 
de marathon van Rotterdam op 5 april vol-
gend jaar. 
 
 

 
P.s.     Bij deze wil ik de meeloPEN doorgeven aan Anja Heijligers 
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Rens Simons  
 

 
 
Voor diegene die mij nog niet kennen, ik ben Rens Simons, 21 jaar en fanatiek loper bij het Venloop 
Running Team. Ik ben daar 6 jaar geleden begonnen als betere in de regio en inmiddels uitgegroeid 
tot de nationale sub top. Ik specialiseer me op afstanden van 1500m tot 10km.  
 
In 2016 ben ik bij Scopias begonnen als trainer en daar mijn papieren gehaald. Ik heb daar veel ge-
leerd van mijn collega's en zo ben ik "bekend" geworden als trainer en gevraagd door de Lopersgroep 
ALV. Sinds januari 2019 geef ik training bij de dinsdag avond groep. Dit is een gezellige groep die al-
tijd gemotiveerd is. Ook val ik indien nodig in bij andere groepen. Komend jaar ben ik weer van de 
partij en van plan om meer trainingen te gaan draaien. 
 
Ook geef ik sinds deze zomer trainingen bij de 10km groep van de Functio Running Academy. Dit zijn 
wat minder ervaren lopers maar desalniettemin leuk om mee te werken. 
 
Op dit moment zit ik nog op school, ik volg BOS (buurt onderwijs en sport) op het CIOS in Sittard. Ik 
hoop binnen een paar jaar als docent lichamelijke opvoeding voor de klas te staan. 
 
De Lopersgroep heeft mij de mogelijkheden gegeven om mij met sport en de buurt bezig te zijn. Ook 
heeft de Lopersgroep mij 11 jaar geleden aan mijn hardloopverslaving geholpen, ik ben ze hier heel 
dankbaar voor. Ik weet zeker dat 2020 een top jaar word. 
 
Als laatst wil ik iedereen een fijne kerst wensen en een gelukkig nieuwjaar (en veel loopplezier!). 
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Trainingen……locatie, tijden en programma 
Raadpleeg LOCATIE en TIJDEN op de website. Daar zie je waar de training wordt gegeven en wie de 
trainers c.q. assistent-trainers zijn,  www.Lopersgroep-alv.nl/trainingen . 
Raadpleeg voor het programma het JAARPLAN TRAININGEN op de website van de Lopersgroep voor 
het programma. 

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 
- Zondagmorgen van 9:30 tot 11:00 

 
NOTA BENE 

Elke eerste woensdag van de maand is er baantraining op de Maassenhof in de Boekend. 

Op de vrijdagavond na de baantraining is er heuveltraining in Venlo.  

Op zondag na de baantraining is er een duurlooptraining op locatie iedere keer op een andere plek  
(zie hiervoor het jaarplan). 

Op de andere zondagen is er een duurlooptraining startend om 9:30 uur vanuit de BMV in Velden. 

De dinsdag- en woensdagtrainingen gaan in de vakanties gewoon door. 

Het jaarplan 2020 komt spoedig op de website te staan. 

De eerste duurlooptraining in het nieuwe jaar is op zondag 5 januari, start 9:30 vanuit de BMV. 

De eerste baantraining in het nieuwe jaar is op woensdag 8 januari in de Boekend. 

 

De trainers wensen jullie allen hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2020 ! 
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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 10 januari 2020.  
 
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 5 januari 2020.  
 

 
Programma wandelen op zondagmorgen:   
 

5 januari Start: Cafe ’t Wapen van Velden,  
Rijksweg 101, Velden 
 

19 januari Start: Dikkenberg, Hamert Wellerlooi 
Paaldijk 2, Wellerlooi 
 

2 februari Start: Kapelke van Genooi,  
Genooyerweg 58, Venlo 
 

16 februari Start: De Voort, parkeerplaats bos , Lomm 
 

1 Maart Start: Info centrum Venlose Hei,  Hinsbeckerweg 55, Venlo  
 

15 maart Start: veer Velden/Grubbenvorst  
 

29 maart Venloop  geen wandelen 
 

5 april Start: parkeerplaats Wittenberg 
Leikoelsweg Velden 
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12 april Pasen geen wandelen 
 

26 april Start: Kerkhof Venlo Zuid,  
Wylrehof 17 , Venlo 
 

10 mei Start: BMV Velden,  
Schandeloseweg 1 
Voor vroege vogels, 6.00 uur starten 

24 mei Start: Café de Sport,  
Markt 7, Velden 
 

7 juni Start: Bovenste Molen,  
Bovenste Molenweg 12, Venlo 
 

21 juni Start: Camping Klein Vink 4,  
Klein Vink 4, Arcen 
 

Juli en augustus Vakantie 
 

 

 
wandelen op vrijdagmorgen:  
 
Op vrijdag 10 januari 2020  is weer de eerste wandeling in het nieuwe jaar. Deze keer willen we 
eens in onze eigen omgeving  de beentjes gaan strekken. We zijn de laatste tijd al op zoveel mooie 
plaatsen geweest, dat we bijna zouden vergeten hoe het is om rond Velden de mooie natuur te be-
wonderen. 
 
We starten vanaf de parkeerplaats bij de Vilgaard om 09.30 uur. 
We gaan dan door de nieuwe uitbreiding van het dorp naar de wandelroute ”De Landgoederen” en 
wandelen die grotendeels volgens de aangegeven route. 
 

Dit landschap kreeg in de laatste ijstijd zijn 
vorm mede door invloed van de Maas. Door 
de mensen werd het door de eeuwen heen 
aangepast voor land- en tuinbouw, veeteelt 
en bosbouw. 
Mede door de natuurschoonwet is een aan-
tal boerenbedrijven omgevormd tot “land-
goederen” die weer een nieuw accent aan 
het cultuurlandschap geven. 
 
Het wordt een mooie en afwisselende wan-
deling die we om ca. 11.30 uur afsluiten 
met koffie en  vlaai bij Café Feestzaal de 
Sport, Markt 7 t.o. de kerk in het centrum 
van Velden. 
 
 

Tot ziens op 10 januari,  Ton en Marga Kortenoeven 
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Een bericht van een van de (oud-) wandelaars op de vrijdag 
 
door René Smeets 
 

Medio 2002 kwam binnen de Lopersgroep een plan om met enkele leden een wandelgroep te begin-
nen. Het echte “rennen” was bij sommigen van hen niet meer aantrekkelijk, maar met “vrienden en 
vriendinnen” elke maand een wandeling te maken leek een goed idee.  
Afgesproken werd iedere maand zaterdags een wandeling te organiseren door een van de groep. Die 
zou een wandeling uitzoeken en eventueel voorlopen en ook het “gezellig koffie drinken” afspreken 
met een locatie dichtbij de wandelplek.  
Sindsdien zijn er vele wandelingen gelopen met veel plezier en een hoop lol. Ook de partners en in-
troducés waren welkom, zodat er gemiddeld 12 tot 16 personen aanwezig waren.  
Enkele jaren later kwam het voorstel van enkele leden om de zaterdag te ruilen naar de tweede vrij-
dag van de maand, wegens vaak verplichtingen in het weekend.  
In de omgeving van Velden zijn vele mooie wandelingen gemaakt met een gemiddelde afstand van 9 
km. Na 2 uur gewandeld te hebben is het heerlijk uitrusten met een warme kop koffie met gebak.  
Sinds enige tijd lopen er weer nieuwe enthousiastelingen vanuit de zondaggroep ook met ons mee. 
Zelf ben ik in het begin van dit jaar afgehaakt wegens moeilijk lopen, maar ik zorg dat ik nog contact 
houd met de groep, door toch nog op de koffie te komen. Ik hoop dat ik nog lang  van deze “vrien-
dengroep” mag genieten.  
 
 



20 
 

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. 



21 
 

Hoe klinkt jouw loopmantra? 
Studies tonen aan dat motiverend tegen jezelf spreken de negatieve perceptie van het afzien 
vermindert en het uithoudingsvermogen vergroot. We hebben wat tips om de juiste mantra 
te maken. 

Uit: Nieuwsbrief ProRun, door Kristien van Luyd, 19 november 2019 

 
 
De Bostonmarathon: bij kilometer 33 gaat Kimberly Romanello helemaal kapot. Haar hoofd bonkt bij 
elke stap. Haar voeten voelen aan als een levend speldenkussen. Het zweet vormt een lokale delta-
monding op haar rug en ze ademt als de eerste de beste mijnwerker met stoflongen. 
Ze loopt een marathon en hoopt op die manier geld in te zamelen voor onderzoek naar multiple mye-
loma, een soort van botkanker. 
‘Ik zag het niet meer zitten en besloot even te stoppen. Gedurende die minuut twijfelde ik aan alles, 
vooral waarom ik me überhaupt had ingeschreven.’ Gelukkig maakte ze binnen diezelfde 60 seconden 
de klik: ‘Toen dacht ik aan de pijn die mensen met deze vreselijke ziekte moeten doorstaan en zo ont-
stond een mantra die me de energie gaf om verder te gaan.’ 
Het afsluiten van haar innerlijke onzekerheid was niet eenvoudig, maar door haar focus te verleggen 
op een positieve confirmatie liep ze haar eerste marathon uit. 
Een mantra is een enkel woord of een korte zin die vaak wordt herhaald. Breek je hoofd niet over een 
quote die goed bekt of kans maakt om de volgende slogan voor de Olympische Spelen te worden. Ga 
gewoon voor iets eenvoudigs dat jou op dat moment te binnen schiet en kracht geeft. 
Geloof je niet dat zinnetjes als ‘Stap voor stap raak je overal’ of ‘Ik kan dit’ sporters kunnen helpen? 
Weet dan dat er voldoende onderzoek gedaan is om deze stelling te ondersteunen. 
Studies tonen aan dat motiverend tegen jezelf spreken de negatieve perceptie van het afzien vermin-
dert en het uithoudingsvermogen vergroot. 
Enkele tips om de juiste mantra te maken: 
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1. Maak positieve zinnen 
Je gedachten beïnvloeden je gevoelens die op hun beurt een weerslag vinden in je prestaties. Dus 
probeer je gedachten zo positief mogelijk te houden. Verander op een pittige helling waar de krampen 
in je kuiten schieten, je eerste gedachte ‘ik haat heuvels’ in ‘Ik kan heuvels verpletteren’. Niet eenvou-
dig, maar nog steeds makkelijker dan bergop lopen met pijnlijke benen. 
 
2. Schakel een denkbeeldige supporter in 
Maak je woorden effectiever door tegen jezelf te praten. Ga zelfs nog een stapje verder door iemand 
voor de geest te halen waar je om geeft of waarnaar je opkijkt. Stel je voor dat net die persoon jou 
aanmoedigt op de momenten dat het moeilijk gaat. Hoor zijn of haar stem. We nemen nu eenmaal 
sneller dingen aan van anderen dan van onszelf. Dus als ‘ik ben krachtig’ jou te narcistisch in de oren 
klinkt, maak er dan gerust ‘jij bent krachtig’ van (uitgesproken voor jouw favoriete oppepper). 
 
3. Deel ze met de wereld 
Breng je mantra’s tot leven door ze te uiten, luid kelend of in stilte. Vertrouw ons, de rare blikken van 
eventuele omstaanders zijn het waard. 
Zodra je tevreden bent over je motiverende zinnen, kun je hun impact vergroten door jezelf van ’s 
morgens tot ’s avonds te omringen met deze peptalk. Vooral in de weken en dagen voorafgaand aan 
een wedstrijd helpt dit, dus probeer ze als standaardafsluiting van je mails in te stellen, deel ze op 
sociale media of plaats ze op het startscherm van je telefoon. 
 
4. Varieer 
Zorg voor een voorraad aan loopmantra’s die je kunt gebruiken op verschillende punten van je par-
cours. Een ‘focus op je ademhaling’ in het begin om bij een lastig stuk over te gaan op ‘je hebt dit nog 
gedaan’ zodat je kan afronden met ‘Je gaat zeker finishen’. Door af te wisselen verworden deze zinnen 
niet tot 1 of ander achtergrondgeluidje in je hoofd maar behouden ze hun kracht. 
 
Ga ervoor! Je kan het! 
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Wedstrijduitslagen 
 

 
 
 

Wil Engels 3e plaats lange cross M50 

 
 
 
 

Wil Engels 3e plaats lange cross M50 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IJzeren Man Cross, Weert 27 oktober 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Wil Engels 8,925 00:40:11 13,326 
Jan Hermkes 8,925 00:42:22 12,640 

Maalbeekcross, Belfeld 3 november 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Wil Engels 9,120 00:40:08 13,635 

Krollenloop, Veghel 3 november 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 10,000 00:46:26 12,922 

Molenvencross. Helmond 10 november 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Wil Engels 9,220 00:40:09 13,778 

Zandboscross, Deurne 1 december 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Jan Hermkes 9,400 00:43:00 13,116 

Montferland Run, ‘s Heerenberg 1 december 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 15,000 01:11:36 12,570 

Bruggenloop, Rotterdam 8 december 2019 
Naam Afstand Tijd Snelheid 
Guido Albers 15,000 01:10:45 12,721 
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Wedstrijdkalender 

 
Datum 
 
 

Vereniging en loop 
 
 

Plaats 
 
 

Verdere informatie 
 
 

    
Donderdag 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 
 
 

Zondag 08-03 
 
 

Berden Voorjaarsloop 
4 km, 7,5 km en 15 km 
 

Venlo 
 
 

www.scopias.nl 
 
 

Zondag 29-03 
 
 

Weir Minerals Venloop 
5 en 10 km, halve marathon 
 

Venloop 
 
 

www.venloop.nl 
 
 

Zondag 07-04 
 

Marathon Rotterdam 
 

Rotterdam 
 

www.nnmarathonrotterdam.nl 
 

Maandag 22-04 
 
 

Zjwamer Paosloup 
5 en 10 km 
 

Swalmen 
 
 

www.zjwamerpaosloup.nl 
 
 

Zondag 19-04 
 
 

Roermond City Run 
5 en 16,1 km 
 

Roermond 
 
 

www.roermondcityrun.nl 
 
 

Zaterdag 09-05 
 
 

Rundje um ut Hundje 
avondloop 5 en 10 km 
 

Horst 
 
 

www.peelrunners.nl 
 
 

 


