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’t Lopertje
    Jaargang 21, nr. 7  -  november / december 2019

’t Lopertje is het clubblad van Loopgroep Waalre en verschijnt 7x per jaar. Redactie: lopertje@loopgroepwaalre.nl
Het volgende nummer (nr. 1) verschijnt eind februari 2020. Bijdragen ontvangen we graag uiterlijk op donderdag 20
februari. Zie voor meer informatie, meer foto’s en eerdere nummers onze website www.loopgroepwaalre.nl.
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Activiteitenkalender 2020

De planning van onze diverse activiteiten in 2020 is als volgt:

Dag Datum Activiteit
Dinsdag 14 januari Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 02 februari Snertloop en -wandeltocht

Maandag 17 februari Cursus reanimatie en AED

Dinsdag 17 maart Jaarvergadering

Zondag 29 maart Tijdloop

Dinsdag 21 april Opening zomerseizoen

Zaterdag 16 mei Teun Velter cyclopaton

Vrijdag 19 juni Barbecue

Zaterdag 12 september Ronde van Waalre

Zondag 11 oktober Nazit Marathon Eindhoven

Zondag 25 oktober  Najaarsloop en -wandeling

Maandag 23 november Thema-avond

Dinsdag 08 december Fakkelloop

Over een eventuele coopertest en conconitest volgt later nog nieuws.

In 2020 starten met hardlopen?

Ken je iemand die met hardlopen wil beginnen? Laat hem/haar dan even het stukje hieronder lezen!

Misschien heb je besloten na de feestdagen wat meer te gaan bewegen. Om je gewicht wat in te

perken, om je fitter en gezonder te voelen, of om een andere reden. Dan biedt Loopgroep Waalre

uitkomst. Want op dinsdagavond 7 januari start deze hardloop- en wandelvereniging een nieuwe

beginnersgroep voor wie wil gaan hardlopen. In ongeveer een kwartaal worden de deelnemers vanaf

hun beginniveau geleidelijk naar een hardloopniveau gebracht waarop ze kunnen gaan meedoen aan

de reguliere trainingen.
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De beginnersgroep traint op dinsdag- en donderdagavond, vanaf 19.00 uur bij sporthal Hoeveland in

Waalre. Aanmelden kan door een mail te sturen naar starters@loopgroepwaalre.nl. Aan deelname

zijn geen kosten verbonden. Ook met eventuele vragen kun je op dit mailadres terecht. Verder is de

loopgroep te vinden op www.loopgroepwaalre.nl en op Facebook.

“Het rode lopertje”
Normaal gesproken is de loper een lange mat, die uitgerold kan worden als men iemand hartelijk wil

verwelkomen. Als men personen op een speciale manier wil eren of in het zonnetje zetten, doet men

dit door deze loper in een rode kleur uit te voeren.

Welnu, dit “rode lopertje” is óók bedoeld om leden van onze loopgroep speciaal even te noemen.
Hierbij wilde ik namelijk laten weten enorm veel respect te hebben voor Toon Bakker.
Wel wil ik even duidelijk stellen dat ik dit ook heb voor alle anderen binnen onze loopgroep, die met

ziektes en/ of grote problemen worstelen, zoals bijvoorbeeld Piet van Erp, Kees van Dijk, de familie

Velter, Ad Tilborghs, Ria Derijck, Willy van Rijn en leden die misschien in alle stilte met grote

problemen en/of verdriet te kampen hebben.

Terugkomende bij Toon wilde ik hem, zijn Anja en zijn hele gezin op deze wijze een hart onder
de riem steken en opmerken dat ik het geweldig vind hoe zij de afgelopen tijd met hun verdriet zijn

omgegaan.
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Grote Toon, zoals jij door mijn vrolijke broer Co M. Mercieel ooit gedoopt bent, ik vind jou een

geweldige vent, altijd vriendelijk en met een warm karakter, een echte “warme bakker” zoals

mijn vrolijke tweelingbroer jou zou noemen.

Tot slot wilde ik ook even kwijt dat ik uiteraard net zoveel respect heb voor Anja, je zonen en de
rest van de familie zoals ze met jullie moeilijke situatie omgaan.

HÉÉL VÉÉL STERKTE DE KOMENDE TIJD

Co Pie
De serieuze tweelingbroer van Co M.Mercieel.

Vrijwilligerspenning voor trainer Henk

Onze trainer Henk Couwenberg heeft de Vrijwilligerspenning van de gemeente Waalre ontvangen.

Dat gebeurde op vrijdag 13 december in het Huis van Waalre, waar wethouder Alexander van

Holstein de penning uitreikte aan in totaal 36 vrijwilligers van Waalrese verenigingen.

Henk ontving de Vrijwilligerspenning omdat hij al ruim 10 jaar voor ons klaarstaat als deskundige

trainer en daarbij ook mede de trainingsschema’s opstelt. En dat in combinatie met veel andere

activiteiten, zoals zelf marathons lopen en daarvoor trainen, grote verbouwingsprojecten, en een

drukke en veeleisende baan.

Henk, van harte proficiat met deze welverdiende blijk van erkenning!
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Haarler Bergtrail

Wiek Tilleman

Omdat ook dit jaar mijn marathonwens vanwege een kuitblessure was vervlogen, heb ik mij

ingeschreven voor een trailrun. De keuze was gevallen op de Haarler Bergtrail op zaterdag

9 november. Een kleinschalige wedstrijd op de Sallandse Heuvelrug. Kleinschalig omdat op de

twee afstanden van 22 km en 30 km slechts 200 lopers mochten deelnemen.

De start was vanaf de vernieuw-

de sporthal in Haarle. Al gauw

ging het parcours over een stop-

pelveld van een maisperceel het

bos en heideveld over van de

Sallandse heuvelrug. Een goed

gemarkeerd parcours waarbij de

natuur je steeds blijft boeien.

Het zandpad slingert door het

gebied met overal heuveltjes en

smalle paadjes. Zo krijg je uit-

eindelijk 500 hoogtemeters te

overwinnen, wat zonder training

niet altijd makkelijk is. Een

herhaling van de wedstrijd in

Ierland maar nu dan uitgesmeerd

over 30 kilometer.

Uiteindelijk kwam de finish in

zicht. Omdat ik de laatste loper

was, werd ik op ongeveer 3

kilometer voor het einde door

de bezemloper opgepikt en zijn

we samen naar de finish ge-

gaan.

Omdat trailrunnen leuker is dan

gewoon over de weg is dit be-

slist niet mijn laatste geweest.
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De Hel van Kasterlee (België)

Dennis Das

Zoals de naam al doet vermoeden reizen we vandaag (zondagmorgen 17 november) af naar onze

zuiderburen. Normaal is het in het zuiden altijd stukken warmer, maar vandaag is het slechts 2

graden boven nul. Bij aankomst horen we de klanken van Helmut Lotti al volle bak op de speakers.

Op het programma staat vandaag de halve marathon van Kasterlee; in de volksmond bekend als “de

hel van Kasterlee”. Route gaat voor 90% door de bossen en los zand en kent “wat verraderlijk vals

plat” in de beginfase. Als kers op de taart of beter gezegd in België “als stoofvlees op de frieten”

krijgen we vanaf de 15 km wat steile, venijnige klimmetjes voorgeschoteld.

Tactiek was tussen kilometer 12 en 15 even iets gas terug te nemen. De klimmen hebben ze voorzien

van namen en stijgingspercentage zoals de Col Roger, Col Hoge Mouw en de Muur Kastel. Juist op

het moment in de wedstrijd dat je naar adem en de finish snakt word je gedwongen te klimmen en af

te dalen. Technisch parcours waar je ook nog op de uitstekende boomstronken, plassen water en

andere deelnemers moet letten.

Voordeel is dat ik de klimmen ken van het mountainbiken in deze schitterende natuurstreek. Zelfs

met het mountainbiken moest ik daar weleens gedwongen afstappen op deze steile klimmetjes. Een

Belgische bompa van 80 jaar zei daar ooit eens tegen mij “je hoeft je niet te schamen mennèke; zelfs

de veldrijder Sven Nijs heb ik hier zien afstappen”.

In de laatste kilometers worden bekertjes cola uitgeschonken. De kou in de bossen sloeg een beetje

op de luchtwegen en darmen. Ik besloot derhalve maar gewoon cola te gaan drinken in plaats van

water en sportdrank.

Deze halve en hele marathon is meer een mix tussen een crossloop en een trail. Voor de natuurfreaks

onder ons een echte aanrader. Zelf heb ik heerlijk gelopen en nog veel belangrijker genoten van de

omgeving en de typische Belgische ambiance.

Zelf finishte ik een tijd van 1 uur en 52 minuten inclusief sanitaire stop in de bossen. De winnaar van

de hele marathon finishte in een tijd van 2 uur en 39 minuten. Diep respect hiervoor. Het is geen

wedstrijd voor de snelle tijden of mooie Belgische rondemissen,  maar meer voor het uitdagende

parcours in een supermooie, natuurlijke omgeving. Voor de navigatiefreaks onder ons:  Kasterlee ligt

slechts op 35 minuten rijden met de auto van Waalre.
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Fakkelloop met ander parcours

De zandwegen van het Loon lagen er nogal hobbelig en gebutst bij. De gemeente zou ze nog vóór

onze Kerst-Fakkelloop egaliseren. Maar dat was er niet van gekomen, zo bleek op de middag van

dinsdag 10 december. Dus besloten de organiserende Dollers enkele uren voor de start om het

parcours te verleggen. Het liep nu vooral over enkele aangrenzende straten en bospaden, met maar

een klein lusje Loon erbij. Dit andere parcours viel iets korter uit dan het originele, maar het beviel

de meeste deelnemers heel goed.

Dank weer aan de DOL-groep voor de prima organisatie inclusief sfeervolle omlijsting. We kijken

alvast uit naar de volgende editie komend jaar!

De uitslagen waren als volgt:

Wandelen 60 minuten

Naam
Afstand
geschat

Afstand
afgelegd

Verschil

Sabrina Commissaris 4800 2760 -2040

Joke Tolsma 5850 4472 -1378

Trees Vollebregt 5850 4472 -1378

Wim Smeets 5500 4732 -768

Kitty Mandos 5300 5784 484

Lodewijk Mollen 6400 5960 -440

Cor Beukelman 7000 6572 -428

Anny Schneider 5024 4688 -336

Hanneke van Gigch 5200 4952 -248

Joyce Grasskamp 4760 4560 -200

Tony Klomp 4875 4688 -187

Adri Rijke 5800 5872 72

Henk de Vrind 5112 5216 104

Cor Versmissen 5320 5480 160

Tony Lavrijssen 5500 5872 372

Ton Schaffer 5120 4688 -432

Mary Dahmen 5300 5784 484

Yvonne Meijers 4200 3680 -520

Irmgard Schaffer 4875 5524 649

Lisette van der Velden 4720 5436 716

Marian Pothof 4700 5436 736

Ida van Dam 4100 4952 852

Ellen van Marrewijk 4740 5608 868

André Dijkgraaf 5600 6792 1192

Ad Coppelmans 2500 4996 2496
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Hardlopen 60 minuten

Naam
Afstand
geschat

Afstand
afgelegd

Verschil

Kees Vink 10000 8676 -1324

Nico van den Boogaard 8913 7756 -1157

Jan de Leeuw 10500 9640 -860

Carla de Rooij 10900 10252 -648

Adriaan van de Sande 10200 9640 -560

Erik van den Nieuwenhuijzen 9500 9116 -384

Jan Severin 9000 8676 -324

Dennis Das 10000 9728 -272

Tine Slokkers 10300 10036 -264

Wim Kreemers 11400 11172 -228

Annet Gerrits 9000 8852 -148

Annemarie van de Lisdonk 9700 9596 -104

Werner Dijkgraaf 12500 12444 -56

Roald Willemsen 10800 10824 24

Marjolein Verstappen 9200 9288 88

Kirsten Verdonschot 9500 9640 140

Marja Raijmakers 9140 9332 192

Ron Veenhof 10300 10692 392

André Engelen 12500 12924 424

Wiek Tilleman 9400 9904 504

Diana Swart 9000 9640 640

Trudy Ketting 10000 10780 780

Johan van der Heide 12100 12924 824

Leon van Dijk 9700 10560 860

Marianne van den Boogaard 7975 8852 877

Frits van Wylick 8400 9288 888

Bram van Gessel 12000 12924 924

Piet Velter 8600 9640 1040

Nathan Millen 10000 11128 1128

Bartelijne Feenstra 10250 11568 1318

Laura Millen 7000 8412 1412

Ria Stevens 10200 11876 1676

Monica Sondervan 7000 9072 2072

De foto’s op de volgende pagina zijn gemaakt door Martijn Kranen.
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Pijn in de heup

(Runner's World)

Hebt u een dokter nodig of gewoon een paar dagen rust? Bij sommige loopkwaaltjes kunt u zelf de diagnose

stellen. De klacht is deze keer: een pijnlijke heup.

A Een slijmbeursontsteking of bursitis is een ontsteking van de bursa (slijmbeurs), een klein en met

vloeistof gevuld zakje dat het gewricht smeert en als stootkussentje fungeert. De oorzaak kan overbelasting

zijn, of een gespannen hamstring of iliotibiale band (de band aan de buitenkant van het dijbeen). U voelt een

zeurende, brandende pijn aan de buitenzijde van de heup. In eerste instantie manifesteert de pijn zich tijdens

en/of na het lopen. Verminder uw trainingsomvang, rek de hamstrings en de iliotibiale band na het lopen,

behandel de plek met ijs en neem eventueel ontstekingsremmers. Na ruim een week moet de pijn verdwenen

zijn.

B Haarscheurtjes in het bot ontstaan wanneer bot sneller wordt afgebroken dan het kan worden opge-

bouwd. U voelt een kloppende pijn in de liesstreek, die erger wordt naarmate u langer loopt. Uiteindelijk

trekkebeent u de hele dag. Raadpleeg uw huisarts voor een verwijzing om foto's te laten maken, om een

volledige fractuur uit te sluiten (dan moet u namelijk geopereerd worden). De behandeling bestaat uit zes tot

acht weken rust. Afhankelijk van de ernst van de blessure en de mate van herstel, mag u eventueel fietsen,

wandelen of zwemmen. Overleg dat eerst met uw arts. Bouw de looptraining nadien rustig op en kies voor een

zachtere trainingsondergrond.

C Scheurtjes in het kraakbeen rond de heup komen gewoonlijk voor op de plaats waar de kop van het

heupgewricht in de kom zit, en worden meestal veroorzaakt door een trauma (plotselinge verdraaiing of val).

De bewegingsmogelijkheid is beperkt en waarschijnlijk ervaart u een klikkend gevoel in de heup en een

scherpe, onderbroken pijn in de liesstreek. Stop met hardlopen en zoek deskundige hulp.

D Het iliotibiale-bandfrictiesyndroom, een irritatie van deze lange band van heup tot scheenbeen, ontstaat

vaak door altijd in dezelfde richting aan dezelfde kant van de weg (of baan) te lopen. Ook verkorte ham-

strings, oude schoenen, te snelle toename van de trainingsomvang, o-benen of beenlengteverschil kunnen de

oorzaak zijn. Verander uw looprichting of het trainingsparkoers, koop nieuwe schoenen of laat een (sport)arts

of fysiotherapeut naar de stand van uw heup kijken. Rek de aangedane plek. Wanneer u snel de klachten be-

strijdt, bent u binnen twee weken weer volledig hersteld. Echter, deze blessure is een stiekeme en bovendien

hardnekkig. Let daarom goed op de verschijnselen.

In alle genoemde gevallen geldt: bij twijfel en/of aanhoudende klachten altijd een (huis)arts raadplegen.
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