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Verrassing!

Zoals we al eerder lieten weten is er dit jaar helaas geen barbecue, maar... we zouden wél voor

een leuke zomerverrassing zorgen. Dat is inmiddels gelukt, en de verrassing gaan we uitreiken  op

zaterdagmorgen 6 juni a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur op het parkeerterrein bij sporthal

Hoeveland (Waalre dorp).

LET OP: DIT IS DE ENIGE KEER DAT WE DIT DOEN, DUS KOM ALLEMAAL! 

Aangezien we nog steeds gebukt gaan onder coronamaatregelen, kunnen we er niet zo'n happening

van maken als we zouden willen. Daarom zijn de verrassingspakketten alleen dan af te halen voor de

sporthal. Dit heeft ook te maken met de beperkte houdbaarheid van een deel van de inhoud.

Belangrijk is dat we ons hoe dan ook aan de coronamaatregelen houden. Of je nu te voet, per fiets of

met de auto komt: houd je aan de afstandsregels! Wacht bij grote drukte totdat er weer plaats is op

het parkeerterrein. Houd ook terwijl je in de rij staat voldoende afstand.

Dat we de pakketten maar één keer uitreiken heeft ermee te maken dat:

a) een deel van de verrassing kan veranderen van aangenaam in onaangenaam;

b) het niet te doen is om tientallen pakketten na te bezorgen.

We hopen jullie dus massaal (maar beheerst!) te zien op zaterdag 6 juni tussen 10.00 en 12.00 uur op

het parkeerterrein bij sporthal Hoeveland om je pakket op te halen. En natuurlijk hopen we dat jullie

blij zullen zijn met de inhoud. Tot ziens komende zaterdag! 

Bestuur Loopgroep Waalre: Ton, Mientje, Jacques, Henk, Arjen, Reinier, Hans



2

Herstart van de hardlooptrainingen

We mogen weer buiten sporten op 1,5 meter van elkaar, en gaan daarom per zondag 7 juni weer

training geven. Daarbij volgen we het NOC*NSF-protocol “Verantwoord sporten”, de regels van het

RIVM en de aanvullende richtlijnen van gemeente Waalre. Je kunt het protocol Verantwoord sporten

vinden op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Lees dit vooraf door voordat je komt trainen.

We hanteren de volgende afspraken en richtlijnen:

Door naar de training te komen bevestig je geen gezondheidsklachten te hebben, de regels te

kennen en je daaraan te zullen houden. Denk vooral aan de 1,5 meter afstand.

Het trainingsschema staat op de website. Alleen de intervaltrainingen doen we in groepsverband,

onder begeleiding van onze trainers. Duurlopen en tempoduurlopen doe je op eigen gelegenheid.

Voor de herkenbaarheid als een vereniging trainen we in ons loopgroepshirt.

De hardlooptrainingen zijn op de bekende trainingstijden. Wel hebben we een inloopperiode die

15 minuten vóór de normale begintijd al start. Zodra er een groepje van 10 mensen aanwezig is,

verlaat dit met een trainer de verzamelplaats en begint aan de training. Om 19.00 uur vertrekt de

laatste trainer met het laatste groepje. De trainers bepalen met welke trainer je meegaat.

De intervaltrainingen doen we vanaf twee locaties:

Op dinsdag en donderdag: achterste parkeerplaats bij het Stationskoffiehuis, Willibrordus-

laan 137a. Je bent vanaf 18.45 welkom; de laatste groep vertrekt dus om 19.00 uur.

Op zondag: parkeerplaats bij de Brede school, Maximiliaanlaan 1. Je bent vanaf 09.45

welkom; de laatste groep vertrekt om 10.00 uur.

Deze nieuwe plekken zijn goed te bereiken, er is voldoende parkeergelegenheid, we zijn snel

in de bossen en we blijven uit de drukte. Er is geen toilet beschikbaar.

Loopgroep Waalre en onze trainers zijn verantwoordelijk voor de sportactiviteiten en het hand-

haven van het protocol. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven. Bij over-

tredingen waarschuwt de trainer je twee keer; daarna moet je de training verlaten.

Wij vragen jullie begrip, flexibiliteit en medewerking

De richtlijnen volgen zal niet altijd gemakkelijk zijn. Maar voor de trainers is dit de belangrijkste

voorwaarde om weer trainingen te kunnen geven. Bovendien handhaaft de gemeente de corona-

regels: een overtreder krijgt een boete van € 390 en tegelijk krijgt de loopgroep dan € 4000 boete.

Onze trainers hebben er veel zin in en hopen jullie per 7 juni in goede gezondheid weer training te

kunnen geven. Het trainingsschema wordt dan:

Dinsdag

9 juni Lange interval 700 / 1500 m Start vanaf 18.45 Stationskoffiehuis

16 juni Korte interval 150 / 400 m Start vanaf 18.45 Stationskoffiehuis

23 juni Rustige duurloop 12 km Trainen op eigen gelegenheid

Donderdag

11 juni Tempoduurloop 13 m - 6 m Trainen op eigen gelegenheid

18 juni Lange interval 700 / 1600 m Start vanaf 18.45 Stationskoffiehuis

25 juni Korte interval 200 / 400 m Start vanaf 18.45 Stationskoffiehuis

Zondag

7 juni Korte interval 150 / 400 m Start vanaf 9.45 P Brede school Aalst

14 juni Rustige duurloop 14 km Trainen op eigen gelegenheid

21 juni Tempoduurloop 14 m - 6 m Trainen op eigen gelegenheid

28 juni Lange interval 800 / 1400 m Start vanaf 9.45 P Brede school Aalst
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We gaan weer wandelen!

Na ruim 2 maanden kunnen we, met inachtneming van de coronamaatregelen, weer gaan wandelen

op dinsdag- en donderdagavond. De starttijd was en blijft 19.00 uur en de locatie blijft ook sporthal

Hoeveland. Onze collega-hardlopers van de loopgroep gaan vanaf een andere locatie starten.

De maximum groepsgrootte mag (voorlopig) 10 personen zijn, dus mocht er per wandelcategorie een

grotere opkomst zijn, dan splitsen we die op. De eerste wandelavond in groepsvorm is op dinsdag

2 juni.

Enkele belangrijke punten:

De sporthal is tot nader order gesloten. We kunnen dus geen toiletten gebruiken.

Blijf thuis bij verkoudheid (anders dan allergieën), koorts en bij ziekte van een huisgenoot.

Houd 1,5 meter afstand, ook op wandelpaden. Loop waar nodig achter elkaar in plaats van naast

elkaar.

Denk aan de hygiëne: hoest en nies in je elleboog, raak onderweg zo weinig mogelijk aan (zoals

knoppen op stoplichten) en was bij thuiskomst je handen.

Als begeleiders proberen we zoveel mogelijk brede (bos)wandelpaden te kiezen.

Meer adviezen vind je op www.wandel.nl/training/wandeltraining/wandelen-in-tijden-van-corona-

adviezen-en-tips.

Ook in het coronatijdperk is het goed om te blijven bewegen. Geniet dus van het mooie weer en

mooie wandelingen. Graag tot ziens per 2 juni.

Ronde van Waalre gaat niet door

Wim Kremers

Beste leden,

Het zijn bijzondere tijden en we worden ook als vereniging geconfronteerd met zaken waar we nog

nooit eerder mee te maken hadden. Sedert het uitbreken van het Covid 19 virus in februari zijn er

geen wedstrijden meer en ook helaas geen gezamenlijke wandelingen en trainingen.

Inmiddels hebben de organisatie van de Ronde van Waalre alsook het bestuur om die reden besloten

om de 21e versie van de Ronde van Waalre voor dit jaar af te gelasten. We doen dit met pijn in het

hart en na een moeilijke afweging, waarbij niet alleen de sportieve en gezondheidsargumenten een

rol hebben gespeeld. Ook sponsoren, de gemeente en onze vrijwilligers hebben een rol hierin vervuld

en te vervullen. Langer uitstel zou ons in allerlei organisatorische en planningsproblemen hebben

doen belanden en dat wilden we voorkomen.

Onderstaand stukje staat komende week (als het goed gaat) in de Schakel:

“Op zaterdag 12 september aanstaande stond de 21e editie van de Ronde van Waalre gepland. Het

Covid 19 virus (Corona) geeft medio mei nog zoveel onduidelijkheden dat met pijn in het hart de

organisatie en het bestuur van Loopgroep Waalre het besluit heeft moeten nemen om het evenement

in zijn geheel af te gelasten voor 2020.

Zoals vorige week woensdag duidelijk is geworden zal ook na 1 september de 1,5 meter regel nog

wel blijven gehandhaafd. Dit betekent met name dat op de Markt in Waalre dit nauwelijks tot niet is

te handhaven, temeer daar we al jaren meer dan 1000 mensen gelijktijdig ontvangen tijdens de

jeugdlopen en de wedstrijd voor de senioren. De organisatie heeft gezien de organisatie en voor-

bereiding zo lang mogelijk gewacht met dit besluit, maar langer het besluit uitstellen levert te veel

planningsknelpunten op.
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Veel van onze vrijwilligers en verkeersregelaars (bijna 80) zijn mensen van 60 jaar en ouder en die

hebben aangegeven voor zichzelf een (te) groot risico te zien om nu al definitief toe te zeggen dat we

op ze kunnen rekenen. Zonder hen is het organiseren volstrekt onmogelijk.

Een klein bijkomend voordeel van de afgelasting is dat we het mooiste stuk van het parcours (tussen

de Molenstraat en het Timmereind via Loon) dit jaar niet konden gebruiken in verband met riole-

ringswerkzaamheden. Overigens hadden we samen met de gemeente al een goed alternatief parcours

uitgedokterd dat even lang was.

Inmiddels zijn sponsoren, scholen, vrijwilligers, verkeersregelaars en ondersteuners door ons op de

hoogte gesteld van de afgelasting en we merken dat er over het algemeen begrip bestaat voor het

besluit. 

Daarnaast melden we dat Loopgroep Waalre in 2021 haar zilveren jubileum viert en dat wordt dus

een prima gelegenheid om de afgelasting van dit jaar te compenseren en de 21e editie alsnog tot een

groots evenement te maken. De waarschijnlijke datum wordt voorzien voor zaterdag 11 september

2021. Zet maar alvast in de agenda. Mocht u meer informatie wensen check dan even 

www.loopgroepwaalre.nl/ronde-van-waalre”

Bijkomende argumenten waren voor ons:

 Omkleden en douchen in de sporthal is voorlopig niet mogelijk en wellicht ook nog niet op

12 september.

 Een aansprakelijkheid tegen onze vereniging vanwege het coronavirus kan niet worden

verzekerd. Eventuele gevolgen zullen we zelf moeten dragen en dat redden we financieel

zeker niet.

 Andere sportevenementen direct in onze omgeving zijn al afgelast en/of doorgeschoven

(Veldhoven 10 miles, Berlijn marathon, Truckrun Valkenswaard, het betaald voetbal alleen

zonder publiek).

We vinden het heel vervelend, maar gegeven de omstandigheden konden we op dit moment geen

ander besluit nemen.

Mochten jullie nog vragen hebben stel ze gerust aan ondergetekenden,

Namens de organisatie, Wim Kremers

Namens het bestuur, Henk de Vrind

#Samen Sterk en blijf gezond en let op elkaar.

Activiteitenkalender

Of de marathon van Eindhoven dit jaar wel of niet doorgaat staat nog niet vast. We laten de nazit dus

nog even op de kalender staan, evenals de plannen die we daarna nog hebben. In de aanloop naar de

diverse data moeten we dan bekijken wat er door kan gaan en hoe we dat kunnen inkleden.

De resterende kalender ziet er daarmee vooralsnog als volgt uit:

Dag Datum Activiteit

Zondag 11 oktober Nazit Marathon Eindhoven

Zondag 25 oktober  Najaarsloop en -wandeling

Maandag 23 november Thema-avond

Dinsdag 08 december Fakkelloop
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Het geheim van de DOLgroep

Hans de Winther

Een reprimande is het niet geworden maar onze Loopgroepvoorzitter was not amused. Hem was een

bericht van Huub onder ogen gekomen. In dat bericht van Huub, gericht aan de DOLgroep op 15

maart jl. ('Mijn voorstel is om onze dinsdagochtendactiviteit te laten doorgaan, tenminste wat betreft

het loop- en wandelgebeuren, eenieder voor zijn eigen verantwoordelijkheid.') werden de leden door

Huub uitgenodigd om toch naar de Hut te komen. Op de vaste dinsdagochtendtijd.

Door die leden was geregeld dat, i.v.m. met de sluiting van het terras van Gerda, ze zelf voor koek en

drank zouden zorgen. Duidelijk was afgesproken de gewenste afstand van anderhalve meter in acht

te nemen.

Aanvankelijk nestelden we ons op het terras, maar Gerda verzocht vriendelijk, met het oog op een

mogelijke hoge boete, toch maar even de koffie en koeken in het bos er tegenover te nuttigen. De

stemming was vrolijk, uitgelaten. Een gevoel van het vieren van een beetje baldadigheid.

Tegendraadsheid op een beschaafde manier. Dolle jongens onder elkaar.

DOLgroepleden op 17 maart vlak voor het verlaten van het verboden terras.

De DOLgroep heeft vanaf het prille begin een licht recalcitrant tintje gekend. Bij de oprichters van

die groep (Ad van Hooft, Toon Bakker, Bert Swinkels en Hans de Winther) was dat reeds voelbaar.

Alle vier waren we ontsnapt uit een keurige wereld vol discipline, altijd kleurend binnen de lijntjes.

Op zoek naar nieuwe uitdagingen. Als een stel uitgelaten koeien die na een saaie winterperiode

eindelijk weer de groene grasmat in mogen huppelen. Dat gevoel.

Die sfeer werd aangemoedigd, versterkt door onze nestor Huub, die feilloos aanvoelde dat een zo

gemengd gezelschap (met sterk uiteenlopende opvattingen, interesses en karakters) het beste zou

kunnen functioneren in een lichtvoetig klimaat gevoed door humor.

De DOLgroep heeft ook iets van wat in de Middeleeuwen een Gilde werd genoemd. Een Gilde had

een sterk sociale kant. Die zorg om elkaar, het opvangen van personen die met tegenslagen kampten,

of met ziektes te maken kregen zie je ook duidelijk aanwezig binnen de DOLgroep.
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Een paar weken geleden hebben twee leden van de groep een kort bezoek gebracht aan Joke van

Hooft, Anja Bakker en Ria Derijck. Een Greetzkaart met foto's van de DOLgroep vroeger en nu,

voorzien van tekst, werd op gepaste afstand overhandigd. De ontroering was zichtbaar. Het

voornemen van onze groep is om het contact met Joke, Anja en Ria vast te houden. Op inventieve

wijze.

Op 4 maart ontving ik een e-mailtje van Ad van Hooft: 'Een prachtig gedicht. Ik zou willen voor-

stellen dit voor te dragen op de jaarvergadering. Helaas ben ik er dan bij want onze vakantie is

geannuleerd.'

Enkele leden van de DOLgroep hebben een zware periode achter de rug. Op een bijzondere wijze

heeft de DOLgroep een vorm van medeleven getoond, die mij heeft geïnspireerd tot een gedicht.

Dat gedicht had ik op 3 maart, met een recente foto van de groep, doorgestuurd naar de leden van die

groep.

Het geheim van de DOLgroep

Ruim tien jaar komt de groep met gezwinde spoed

De dinsdag naar de Hut, niet omdat het moet

Maar om met elkaar de natuur in te trekken

Te kletsen, te zwetsen, te rekken en strekken

Of het dondert of bliksemt, of de hitte verstikt

Dat maakt niet uit, omdat het onderling klikt

Over koetjes en kalfjes, over vogels en zwijntjes

wordt gebabbeld, nooit grof, meestal fijntjes

De flora en fauna wordt diep geïnhaleerd

Over beleid van de overheid soms schamper gesneerd

De politiek wordt vakkundig door het slijk gehaald

Over de zorg en het onderwijs wordt stevig gebaald

Ze stampen en dampen, ze zwoegen en zuchten

Ze loeren krampachtig naar vurige vruchten

Ze slepen hun poten door zompige weiden

Geen aandacht voor wilde of nukkige meiden

Na ruim een uur lonkt de Hut, ruikt de koffie

't Luie zweet is verdwenen, tijd voor drogere kloffie

Dan komen de verhalen, van vruuger, pa en moe

'Waar moet het met de jeugd van nu toch naar toe?'

Het is een groep waar de vreugde van af spat

Een groep die solidariteit hoog opvat

Waar leed en voorspoed breed wordt gedeeld

Een groep die in de kern nooit is verdeeld
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Challengers en Covid 19

Wim Kremers

Tot einde februari had nog bijna niemand gehoord van deze 2 begrippen. Echter kwam er toch

plotseling een pandemie opzetten vanuit het oosten, waar anders de wijzen vandaan komen (de

president van de VS woont overigens in het westen). Ineens mochten we uit het oogpunt van

gezondheidsrisico’s niet meer gezamenlijk sporten en was het het beste als we ‘intelligent lockdown’

thuisbleven.

Jeetje en wat moet je dan? Ik had al vlug de beslissing genomen om het trainingsschema te blijven

volgen dat door de trainers was opgesteld en dan maar in m’n eentje te lopen. Saai leek me dat.

Maar heel gek viel het alleen lopen heel erg mee, want ik kon ineens mijn hele dagritme anders

inrichten door op die momenten te lopen dat het het beste uitkwam gezien onze gezamenlijke

plannen in huis. Naast mijn dagelijkse besognes als eten en slapen was namelijk slaapkamer 3 aan de

beurt om te worden opgeknapt. Nieuw plafond erin, alles schilderen, een beetje synchroon met de 2

al andere opgeknapte kamers boven. De oude vloerbedekking moest vervangen worden door nieuwe

tapijttegels en de oude plinten waren aan vernieuwing toe.

Dus werd het loopschema meestal op dinsdagmorgen een rondje van ca. 12 km en op donderdag- of

vrijdagmorgen eveneens een dergelijke afstand. Al snel besloten voorzitter Henk en ik op zondagen

op gepaste afstand samen te trainen en ook daar kwamen we meestal uit op afstanden tussen de 10 en

15 km. En toen kwam ons nieuwe bestuurslid Reinier Beltman begin april met een nieuwe uitdaging

op de proppen: de Covid 19 km challenge. Vóór 5 mei kon elk actief lid van de loopgroep een uit-

daging aangaan. Zo kon je als hardloper 19 kilometer in één of twee keer volbrengen. Gelopen tijd

was niet zo belangrijk, het onderliggende motief was namelijk tijdens deze coronacrisis te blijven

bewegen.
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Nou, dat heeft iedereen goed begrepen. Ruim voor de datum hadden al heel veel lopers deze digitale

opdracht één of zelfs meerdere keren uitgevoerd. De challenge werd ook wandelend of zelfs skatend

afgelegd, wat allemaal mocht. Carla de Rooij presteerde het zelfs om 18 dagen lang minimaal 1 uur

te hardlopen en op dag 19 de 19 kilometer aan te gaan. Op veel plaatsen is dit in de media aan de

orde gekomen. Zo blijkt dat Carla prima haar eigen PR kan vormgeven. Komt hier een nieuw

bestuurslid in zicht, zo werd door enkele leden opgemerkt?

Zo af en toe liep ik samen met Roald Willemsen een wedstrijd en het leek ons een mooie gelegen-

heid op de challenge ook samen te gaan lopen. We volgden een route die Trudy Ketting eerder die

week al had gelopen in Waalre Noord en in Eindhoven. Roald keek zijn ogen uit tijdens de route

over het parkachtig parcours, op de meeste plekken was het voor hem een complete openbaring.

Afijn, we hebben ons kilometeraantal in euro's geschonken aan Mientje. Het bestuur heeft met de

opbrengsten van alle schenkers vervolgens (volgens plan) bloemen bezorgd bij mensen die door de

crisis geraakt zijn of daar last van hadden.

Op 6 mei werd er weliswaar door de overheid een relatieve versoepeling van de maatregelen aan-

gekondigd, maar de 1,5 meter maatregel zou nog wel van kracht blijven voorlopig. Al snel daarna

werd er een nieuwe uitdaging verzonnen en was het doel om vóór 31 mei een halve te hebben

gelopen. Binnen de kortste keren had een enkeling dit al achter de rug en op basis van de route die

Ron Veenhof had gelopen was er een richtparcours voor de 21,1 km.

Net op het moment dat ik Roald eens wilde gaan bellen om de halvemarathon-uitdaging samen te

gaan lopen, schoot het tijdens het verwijderen van de oude vloerbedekking thuis in mijn onderrug.

Moest ik opeens rust nemen na een hele stabiele periode van weken waarin ik het trainingsschema

kon uitvoeren. Moest voorzitter Henk alleen lopen op zondag. Overigens had hij op 5 mei met z’n

zus in de omgeving van Vught zijn challenge een beetje overdreven door maar meteen 22 km te

lopen. Maar zo’n geroutineerde marathonloper draait daar zijn hand niet voor om, toch.

Op 12 mei maar weer eens rustig opgestart met trainen na een week. Immers ik had nog goed ont-

houden wat onze trainer Piet van Erp altijd zei na een zware trainingsperiode: “de beste training is

een week rust”!

Het ging overigens prima en dus zal die halve voor 31 mei wel worden gelopen. En nu maar hopen

dat de trainers een protocol voor elkaar krijgen om op een of andere manier de trainingen weer op te

pakken. Ik heb te veel mensen te lang niet meer gezien en gesproken en dus wordt het weer tijd.

Mocht je nu tijdens de lockdown je vervelen, breng dan je ervaringen tijdens deze ‘alleen’-periode

ook eens op schrift, dan kan Hans Harlé het Lopertje weer vullen.

Een bloemetje in een moeilijke tijd

Onze Covid-19 challenge leverde het mooie bedrag op van

€ 135. Daarmee hebben we negen mensen in en om de

loopgroep verrast met een bloemetje. Het leek ons dat ze

momenteel wel een steuntje in de rug konden gebruiken.

Denk aan weduwes en weduwnaars van overleden leden,

leden die pas hun partner hebben verloren, en leden die

vanwege hun gezondheid afscheid moesten nemen van de

loopsport.

Ton Schaffer maakte enkele foto’s van het uitreiken door

Mientje en hemzelf. Enkele ontvangers stuurden als

bedankje een foto om te laten zien hoe mooi hun boeket

staat te bloeien.
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