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Zomerpakketten afgehaald
Op zaterdag 6 juni konden alle leden van Loopgroep Waalre een zomerse verrassing afhalen bij
sporthal Hoeveland. De verrassing bleek onder meer een fraaie loopgroep-pet, luxe barbecuepakket,
sportdrank en een tegoedbon van Albert Heijn te bevatten.
Het afhalen verliep geheel corona-proof. Ook de leden die in kleine groepjes her en der even bleven
bijpraten, hielden anderhalve meter onderlinge afstand.
Vrijwel alle leden kwamen langs voor hun pakket. Van de ongeveer tien pakketten die over waren
zijn de sportdrank en petten bewaard voor latere activiteiten en de barbecuepakketten gedoneerd aan
de Waalrese voedselbank.
De foto’s hieronder zijn gemaakt door Martijn Kranen.
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Activiteitenkalender
Nog steeds staat niet vast of de marathon van Eindhoven dit jaar wel of niet doorgaat. Vooralsnog
hebben we dus nog het volgende op het programma staan voor de rest van 2020:
Dag
Zondag
Zondag
Maandag
Dinsdag

Datum
11 oktober
25 oktober
23 november
08 december

Activiteit
Nazit Marathon Eindhoven
Najaarsloop en -wandeling
Thema-avond
Fakkelloop

Trainingschema tot Eindhoven
Of de marathon van Eindhoven doorgaat, is niet zeker. Maar in ons trainingsprogramma bereiden we
ons er in ieder geval op voor. In juli en augustus gaan we verder zoals in juni. Dat houdt in dat alleen
de intervaltrainingen worden gegeven door de trainers; de rest is op eigen gelegenheid.
Vanaf 1 september gaan we ook de tempoduurloop-trainingen weer in groepsverband doen. Dit staat
ook in het schema hieronder.
Dinsdag - start Stationskoffiehuis - 18.45...19.00 u.
Datum

Type

Lengte

14 juli

Korte interval

200 / 500 m

21 juli

Rustige duurloop

13 km

Op eigen gelegenheid

28 juli

Tempoduurloop

21 m - 4 m

Op eigen gelegenheid

4 augustus

Lange interval

900 / 1500 m

11 augustus

Korte interval

200 / 550 m

18 augustus

Rustige duurloop

14 km

Op eigen gelegenheid

25 augustus

Tempoduurloop

22 m - 4 m

Op eigen gelegenheid

1 september

Lange interval

1000 / 1600 m

8 september

Korte interval

200 / 600 m

15 september

Rustige duurloop

14 km
3

Opmerking

Op eigen gelegenheid

22 september

Tempoduurloop

23 m - 3 m

29 september

Lange interval

1000 / 2000 m

6 oktober

Korte interval

in duurloop 10 km

Weer met trainers!

Donderdag - start Stationskoffiehuis - 18.45...19.00 u.
Datum

Type

Lengte

Opmerking

16 juli

Lange interval

800 / 1800 m

23 juli

Korte interval

150 / 550 m

30 juli

Rustige duurloop

14 km

Op eigen gelegenheid

6 augustus

Tempoduurloop

21 m - 3 m

Op eigen gelegenheid

13 augustus

Lange interval

900 / 1700 m

20 augustus

Korte interval

250 / 550 m

27 augustus

Rustige duurloop

14k m

3 september

Tempoduurloop

22 m - 3 m

10 september

Lange interval

1000 / 1700 m

17 september

Korte interval

250 / 600 m

24 september

Rustige duurloop

14 km

1 oktober

Tempoduurloop

in duurloop 10 km

8 oktober

Lange interval

in duurloop 8 km

Op eigen gelegenheid
Weer met trainers!

Op eigen gelegenheid
Weer met trainers!

Zondag - start OBS Ekenrooij - 9.45..10.00 u.
Datum

Type

Lengte

Opmerking

19 juli

Tempoduurloop

20 m - 3 m

26 juli

Lange interval

900 / 1300 m

2 augustus

Korte interval

200 / 550 m

9 augustus

Rustige duurloop

17 km

Op eigen gelegenheid

16 augustus

Tempoduurloop

21 m - 3 m

Op eigen gelegenheid

23 augustus

Lange interval

900 / 1900 m

30 augustus

Korte interval

200 / 600 m

6 september

Rustige duurloop

18 km

13 september

Tempoduurloop

23 m - 4 m

20 september

Lange interval

1000 / 1800 m

27 september

Korte interval

300 / 600 m

4 oktober

Rustige duurloop

12 km

11 oktober

Marathon Eindhoven

Op eigen gelegenheid
Weer met trainers!

Op eigen gelegenheid
Niet zeker
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Hardlopen, hoe heurt het eigenlijk?
Naar Runnersworld Nederland
Het is in deze tijd extra belangrijk om een goede weerstand te hebben. Sporten is een van de meest
efficiënte manieren om dat te doen. Mits op de juiste manier, dus goed gedoseerd, kan het de kans op
een virale luchtweginfectie met 50 procent verlagen. Hardlopen is de meest eenvoudige en toegankelijke sport en het is niet voor niets dat je zoveel mensen ziet lopen op dit moment. Maar 'hoe heurt
het eigenlijk?' bij het hardlopen van vandaag de dag?
Laten we beginnen met de inachtneming van de regels van het RIVM. Het is toegestaan om buiten te
sporten en het wordt door het kabinet ook aangemoedigd om te gaan lopen of te fietsen om je conditie op peil te houden. Houd hierbij alleen de afstand tot anderen in acht.
De etiquette van het lopen is gelukkig vrij eenvoudig. Hardlopen is de meest toegankelijke sport die
er is. En ook de meest inclusieve sport, iedereen is welkom.
Eigenlijk zijn er weinig regels. Er wordt wel eens gesteld dat lopers niet met oortjes lopen, maar dat
was misschien vroeger zo. Tegenwoordig zie je genoeg mensen die met oortjes lopen om naar
muziek of een leuke podcast te luisteren. Zorg er, voor je eigen veiligheid, dan wel voor dat je het
verkeer nog hoort en alert blijft voor wat er om je heen gebeurt. Ga dus niet met van die grote headphones lopen, die je oor helemaal afsluiten. In het verkeer houd je je uiteraard aan de geldende
verkeersregels.
Je kunt tegenwoordig al niet meer spreken van dé hardloper. Er is sprake van verschillende subculturen en die hebben allemaal hun eigen gebruiken. Zo heb je de trailrunner, die de smalle paadjes
in de natuur opzoekt. Dat is de avonturier die zorgt dat hij zijn eigen bevoorrading meeneemt. De
trailrunner is vaak te herkennen aan de drinkzak op zijn rug, de cap of bandana en trailschoenen met
grof profiel. De zogenaamde urban runner houdt juist van de uitdagingen, zoals bruggen en trappetjes, die de stad te bieden heeft. Deze loper is vaak te herkennen aan zijn tight met daarover heen
een baggy short en zijn headphones. En dan zijn er nog de fitgirls, de fun runners, obstacle runners,
ultralopers, traditionele atleten en ga zo maar door. Maar een duidelijke dresscode onder lopers is er
eigenlijk niet.
Er geldt op het gebied van kleding in feite maar één echte regel. Je kunt dragen wat je wilt, maar
zorg voor goede schoenen. De schokbelasting bij het hardlopen geeft een flinke impact op je fysieke
gestel, vooral op je spieren en pezen. Het is daarom belangrijk om schoenen te hebben met voldoende demping en stabiliteit.
Verder mogen we de digitale etiquette niet vergeten. Want wat niet op Instagram staat, is voor veel
mensen niet gebeurd. Neem dus je telefoon of een sporthorloge mee op je hardloopronde, zodat je na
afloop de welverdiende likes in ontvangst kunt nemen. Iedere loper doet het natuurlijk voor zichzelf,
maar een beetje digitaal applaus is altijd wel lekker. Instagram is uiteraard goed, maar als je er echt
bij wilt horen mag Strava niet ontbreken, een soort Facebook voor lopers en fietsers. Alleen likes
heten er kudos.
Maar als je wat verder kijkt biedt Strava veel mogelijkheden. Je kunt deelnemen aan digitale
challenges waarbij je wordt uitgedaagd om bepaalde afstanden af te leggen in een bepaalde periode.
En andere lopers hebben voor jou al tientallen segmenten, bijvoorbeeld een stuk fietspad of een
rondje in het park, uitgezet bij jou in de buurt. De tijden van iedereen die daar voorbij komt worden
bijgehouden. Je kunt kijken hoe hoog je in het klassement staat of je eigen record proberen te verbreken.
Hardlopen is steeds digitaler geworden en deze coronatijd heeft dat alleen maar versterkt. Nu er geen
evenementen georganiseerd mogen worden, kiezen de organisaties ervoor om lopers de kans te
bieden om hun evenement virtueel te lopen. Ze bieden soms zelfs een medaille als je het virtuele
evenement weet te volbrengen. Kijk eens op de website van een evenement bij jou in de buurt.
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