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Jubileumboek

Marja Raijmakers 

Aangezien we dit jaar 25 jaar bestaan en we dit hopelijk ook kunnen vieren later dit jaar, willen we

zoals bij eerdere jubilea weer een jubileumboek uitbrengen. 

Het lijkt ons leuk als onze leden hier ook in komen. Daarom willen we jullie vragen om een leuke

hardloop- of wandelfoto (een andere leuke foto mag natuurlijk ook) toe te sturen, met een tekst van

1 of 2 regels wat hardlopen/ wandelen/ Loopgroep Waalre voor jou betekent. 

Mocht je dit insturen, dan geef je ook meteen toestemming voor plaatsing in het jubileumboek!

Foto en tekstje graag insturen vóór 1 augustus naar Hans Harlé, lopertje@loopgroepwaalre.nl o.v.v.

inzending jubileumboek. We hopen op veel inzendingen!

De Ronde van Waalre schuift door

Wim Kremers, coördinator Ronde van Waalre

We hebben als organisatie van de Ronde van Waalre heel lang geprobeerd om de 2021 jubileum-

editie op 11 september a.s. (immers Loopgroep Waalre bestaat in oktober 25 jaar) dit jaar doorgang

te laten vinden.

Gaandeweg liepen we als organisatie telkens tegen nieuwe uitdagingen aan. Zo is het bijvoorbeeld

niet mogelijk gebleken om het bestaande parcours van de Ronde in zijn geheel te gebruiken. Door de

werkzaamheden aan de traverse door Waalre-dorp zijn een aantal straten en een gedeelte van de

Markt niet beschikbaar. Gelukkig vonden wij een alternatieve route en een nieuwe start- en finish-

locatie vlakbij sporthal de Hoeveland. Ook konden we gebruik maken van de faciliteiten van de

sporthal evenals van de diensten van restaurant de Oude Toren in Waalre.

Bij de aanvrage van het evenement bij de gemeente bleek naast het voornoemde onlangs dat er

aanvullende eisen gesteld zouden worden die betrekking hebben op de 1,5 meter-maatregelen.

Hierdoor kwam de volledige aansprakelijkheid én organisatie helemaal in handen te liggen van

Loopgroep Waalre. Door de overheidsrichtlijnen t.a.v. het organiseren van evenementen was er op

geen enkele manier enige versoepeling te verwachten.
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Hierdoor moeten we als organisatie een hele set van voorzorgsmaatregelen nemen, maar bovendien

ook hierop toezicht houden. Dit houdt in dat wij er op moeten toezien dat alle betrokkenen (deel-

nemers, vrijwilligers, toeschouwers) zich aan de regels houden.

Na langdurig en intensief overleg tussen de organisatie en het bestuur van Loopgroep Waalre hebben

we gemeend dit jaar te moeten afzien van het organiseren van de Ronde van Waalre bij zowel de

jeugdwedstrijden als de volwassenen. Wellicht dat er half augustus nog verdere versoepelingen

zouden kunnen plaatsvinden door de overheid, maar dat betekent dat we als organisatie in 3 weken

tijd alles opnieuw moeten (re)organiseren en die tijd is te kort in deze vakantieperiode. Hiernaast

blijft het verkrijgen van voldoende vrijwilligers elk jaar al een probleem en dat zal met meer

benodigde toezichthoudende vrijwilligers dit jaar nog gecompliceerder worden.

De conclusie moet helaas luiden dat we de organisatie een jaar doorschuiven en plannen naar de

nieuwe datum van zaterdag 10 september 2022. Wij rekenen erop dat alle vrijwilligers, sponsoren,

deelnemers en organiserende basisscholen begrip kunnen opbrengen voor ons besluit.

We hebben het verzoek gekregen van het bestuur van de loopgroep of we voor alleen de leden toch

een soort van Ronde van Waalre willen organiseren en wij gaan hierover op 19 juli aanstaande een ei

leggen als comité. Of dit precies op 11 september zal gaan plaatsvinden of dichter in de buurt van 18

oktober (de precieze jubileumdatum) is ons nog niet bekend. Hiernaast gaan we na deze interne

wedstrijd ook nadenken over verjonging van de organisatie, maar dat zal in afstemming met het

bestuur worden opgepakt.

Mochten jullie nog nadere informatie willen hebben, dan kun je ons contacten via het e-mailadres

info@loopgroepwaalre.nl of telefonisch op nummer 06 1338 2793 (Henk) of 06 2097 7114 (Wim).

Aanvulling Challenge 12-18 april

Marja Raijmakers

In het vorige Lopertje was er al een mooie samenvatting en alle resultaten

van de challenge te lezen. Maar later kregen we nog een prestatie binnen,

die zeker ook het vermelden waard is.

Piet van Erp had in de week van de challenge, ondanks zijn beperkingen,

ook 2.500 meter getraind verdeeld over 3 dagen. En zo ervaarde hij toch

weer even dat gevoel van vroeger!

Topprestatie Piet!

Geslaagde Vennentrail

Namens de organisatie: Henk, Roald en Bartelijne

Bij de Vennentrail op 6 juni zijn er 69 medailles omgehangen

bij 63 deelnemers, een fotograaf, een medaille-omhanger, een

aanmoediger en de organisatie. Er deden 11 wandelaars mee

en 52 hardlopers. Het deelnemersveld bestond voor 44% uit

vrouwen en 56% uit mannen. 

De verdeling sporters over de afstanden was voor de 6, 10 en

15 km respectievelijk 4, 19 en 40. Samen is er ongeveer 814 km

trail afgelegd. Bedankt voor het enthousiasme en de deelname!

De foto’s hierna zijn gemaakt door Martijn Kranen.
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Trainingen tot Eindhoven

Hieronder het trainingsschema tot aan Marathon Eindhoven op 9 en 10 oktober. De bedoeling is dat

we per 1 september op dinsdag en donderdag weer vanaf Hoeveland starten. Misschien verandert

ook de startlocatie op zondag. Nader bericht hierover volgt nog.

Dinsdag - start Stationskoffiehuis - 19.00 u

Datum Type Lengte

29 jun R duurloop 12 km

6 jul T duurloop 16 m - 5 m

13 jul lange interval 800 / 1600 m

20 jul korte interval 200 / 500 m

27 jul R duurloop 13 km

3 / aug T duurloop 21 m - 4 m

10 / aug lange interval 900 / 1500 m

17 aug korte interval 200 / 550 m

24 aug R duurloop 14 km

31 aug T duurloop 22 m - 4 m

7 sep lange interval 1000 / 1600 m
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14 sep korte interval 200 / 600 m

21 sep R duurloop 14 km

28 sep T duurloop 23 m - 3 m

5 okt R duurloop 10 km

12 okt R duurloop 10 km

Donderdag - start Stationskoffiehuis - 19.00 u

Datum Type Lengte

1 jul korte interval 200 / 400 m

8 jul R duurloop 13 km

15 jul T duurloop 18 m - 4 m

22 jul lange interval 800 / 1800 m

29 jul korte interval 150 / 550 m

5 aug R duurloop 14 km

12 aug T duurloop 21 m - 3 m

19 aug lange interval 900 / 1700 m

26 aug korte interval 250 / 550 m

2 sep R duurloop 14 km

9 sep T duurloop 22 m - 3 m

16 sep lange interval 1000 / 1700 m

23 sep korte interval 250 / 600 m

30 sep R duurloop 14 km

7 okt R duurloop 8 km

14 okt R duurloop 10 km

Zondag - start OBS Ekenrooij - 10.00 u

Datum Type Lengte

4 jul lange interval 800 / 1400 m

11 jul korte interval 200 / 450 m

18 jul R duurloop 16 km

25 jul T duurloop 20 m - 3 m

1 aug lange interval 900 / 1300 m

8 aug korte interval 200 / 550 m

15 aug R duurloop 17 km

22 aug T duurloop 21 m - 3 m

29 aug lange interval 900 / 1900 m

5 sep korte interval 200 / 600 m
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12 sep

Waarschijnlijk geen training vanwege

alternatieve Ronde van Waalre 11 september

19 sep T duurloop 23 m - 4 m

26 sep

Geen training vanwege

jubileumactiviteit 25 september

3 okt korte interval 300 / 600 m

10 okt

Geen training vanwege

Marathon Eindhoven
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