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Mooie bijdrage Rabobank

Onder de naam Rabo ClubSupport biedt de Rabobank financiële ondersteuning aan clubs en vereni-

gingen. Ieder jaar is er een stemperiode, waarin leden van de bank kunnen stemmen welke deelne-

mende clubs en verenigingen volgens hun een bijdrage verdienen.

Het afgelopen najaar leverde deze stemming voor ons een bedrag van € 434,74 op. Graag bedanken

we iedereen voor het stemmen op Loopgroep Waalre, en natuurlijk de Rabobank die deze mooie

bijdrage aan onze clubkas beschikbaar stelt.

A Year to Remember Run

Roald Willemsen

Het jaar 2020, een jaar om niet te vergeten voor vele mensen. Een jaar dat de geschiedenisboeken in

gaat als het coronajaar.

Het jaar waarin extra veel kids geboren worden en die allemaal al de generatie-C genoemd worden

en dat zullen er de nodige zijn die door het vele thuis werken of juist niet werken verwekt zijn. Nee

wij hebben geen nieuws hoor.

Het Jaar waarin ik, na een tijdlang werkloos thuis te hebben gezeten, toch een mooie job heb kun-

nen bemachtigen terwijl er vele ontslagen vielen door corona.

Het jaar waarin mijn sportactiviteiten alleen maar zijn toegenomen om lekker een doel te hebben,

iedere week weer opnieuw. Het doel naar een “wedstrijd” toe werken is iets wat mij persoonlijk zeer

geholpen heeft en nog steeds die positieve drive geeft om minimaal 3x per week door te trainen on-

danks dat de trainingen van LGW helaas weer zijn gestopt voor een tweede keer op rij.
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Het jaar waarin “Virtual Running” zo’n term is die pas in 2020 is ontstaan vol-

gens mij en in het woordenboek van Van Dale opgenomen zou moeten worden.

Dat is dus niet op de bank liggen en met je ogen dicht een run lopen, omdat de

regering alle wedstrijden heeft afgelast. Nee... jezelf inschrijven via bv.

https://www.virtualrunners.nl/ en dan een nieuw doel uitkiezen en een mooie

afstand lopen. Daar ook nog een unieke medaille voor krijgen zoals de “Nothing

Beats a Lion” voor de maand juli. Toch leuk als dit ook nog eens je sterrenbeeld

is.

Het jaar 2019 toen we de Brabantse

Kluis Trial hadden gelopen met https://trailrunning-

events.eu/ had ik voor mijzelf een doel gesteld: 12 halve

marathons lopen in 12 maanden.

Zondag 6-12-2020 heb ik die run

geregistreerd als nr. 12 welke ik

samen met Wim heb gelopen.

Hiervoor ontvang ik weer een mooie

medaille via de virtual runners

challenge “A Year to remember” in

de vorm van een Covid 19 virus.

Ik ben al lang over het aantal van 12 heen wat dat betreft,

want ik heb tot nu toe zo’n 1700 km gelopen waarvan 20

afstanden een halve marathon of meer kilometers zijn, en

dan is het jaar nog niet om. Dus mijn doel is inmiddels ver

overschreden in 2020.

Het jaar waarin ik ook steeds meer trails ben gaan lopen,

in m’n uppie maar ook met maatjes van de loopgroep. 5

juli de Devils Trail in de Drunense Duinen 30 km, pittig

door het zand maar wat een mooie natuur. Of de Stra-

brechtse Heide Trial op 25 juli met trailrunning toen het

nog wel mocht in groepsverband. De Leenderbos Trail op

6 september samen met mijn wederhelft om te ervaren wat

dat is onverhard rennen.

Steeds vaker maak ik gebruik van GPX routes die ik via de alom bekende RunGo app gebruik die net

als een TomTom de route via m’n oortjes toespreekt. Sommige leden hebben dit ook ontdekt of

gebruiken een horloge om de routes te lopen.

Het jaar waarin ik inmiddels met een nieuwe uitdaging begonnen ben op

23-11. The Big Seven, daarbij loop je in 13 weken de 7 grootste marathons ter

wereld: naast Tokyo, Boston, London, Berlijn, Chicago en New York loop je

als afsluiter ook virtueel de Heuvelland Marathon tussen Maastricht en het

Drielandenpunt. De in totaal 295,4 kilometer in 13 weken lijken veel, maar

gemiddeld is dat nog geen 23 kilometer per week of 3 kilometer per dag.

We zijn te volgen, uiteraard virtueel, via https://thebigseven.lt-prd-

application.legendstracking.com/. Lukas Leyten die ook meedoet is nr. 195 en

zelf ben ik nr. 190 in het klassement waar tot nu toe 282 mensen aan meedoen.

Deze routes dienen voor 21 februari voltooid te zijn voor deze felbegeerde medaille.

Het jaar 2021: zoals al eerder vermeld vind ik het stellen van een doel zeer motiverend om te

blijven lopen en dus ben ik alweer volop aan het nadenken over de nieuwe doelstellingen voor 2021.

Nr. 1 van 12 het jaar van mijn eerste hele marathon… of... iemand nog leuke ideeën voor mij?  Of

ideeën voor de gehele loopgroep net als afgelopen 11 oktober waar we gezamenlijk voor het goede
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doel de voedselbank gelopen hebben! Wat een mooie dag was dat en met een grote opkomst van

zowel wandelaars als hardlopers.

Het Jaar 2021: oh ja nog wel een nieuwtje. In het weekend van Pinksteren loop ik mee met Team

Beat it nr. #299 tijdens de Roparun samen met o.a. Tine en Rien. Zoals het er nu naar uitziet (mits

toestemming van de regering) blijft de route in Nederland en doen we misschien ook Eindhoven aan.

Aangezien dit weer voor het goede doel is zoals o.a. kankerbestrijding mag je mij, maar natuurlijk

ook de andere leden, sponsoren via https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/299.

Het Jaar 2020 afsluiten, dan wens ik iedereen prettige kerstdagen en de beste wensen voor het

komende jaar en gezonde kilometers toe.

Groeten

Roald Willemsen
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Heel veel dank voor de leuke reacties op mijn verjaardag

Henk de Vrind

Op 27 november heb ik mijn 65e verjaardag gevierd. Om eerlijk te zijn had ik heel weinig ver-

wachtingen van deze dag. Afgelopen zomer had ik een mooi vakantiehuis in Zeeland gehuurd om op

mijn verjaardag met de hele familie het feest te vieren. Helaas door de corona heb ik de reservering

moeten doorschuiven naar het komend jaar.

Omdat we thuis maar 3 mensen mogen ontvangen, had ik mij al voorbereid op een stille dag. Tot

mijn verbazing stond er om 10 uur een grote doos voor de deur. Toen ik mijn nieuwsgierigheid niet

kon bedwingen, ontdekte ik mijn twee kleindochters in deze doos. Zij waren samen met mijn dochter

Frederique en zoon Bas (beide oud-leden van de loopgroep) naar Waalre gekomen om opa / vader te

feliciteren. Dit was natuurlijk een heel mooie verrassing.

Naast dit onverwachte bezoek lag de brievenbus vol met verjaardagskaarten, gestuurd door leden van

de loopgroep. Tot ongeveer een week na de verjaardag heb ik nog kaarten maar ook mails ontvangen

om mij te feliciteren. Dit is natuurlijk geweldig, zeker als je weinig verwacht.

's-Avonds werd ik nog gebeld door Piet van Erp. Hij is altijd zeer trouw om de contacten te onder-

houden. Piet zeer bedankt.

Ook trof ik een kaart aan van de voorzitter, secretaris en penningmeester van de DOL-groep, zijnde

Huub Verhees. Huub schreef mij dat ik welkom ben als 13e lid van de DOL-groep. Deze eervolle

uitnodiging heb ik in beraad genomen en ik verwacht dat ik mij zeker in het voorjaar zal melden.

Achteraf heb ik begrepen dat Marie Jose (mijn echtgenote) heeft samengespannen met Wim Kremers

en Ben Putman om mij een onvergetelijke dag te bezorgen. Marie Jose, Wim en Ben ook heel veel

dank hiervoor.

Graag wens ik iedereen heel fijne feestdagen en natuurlijk bovenal een goede gezondheid. Hopelijk

blijft corona ver uit de buurt.
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Problemen onder de knie

(Runner’s World)
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