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Jubileumdag voor 25 jaar Loopgroep Waalre

Marja Raijmakers

Wat kijken we met een goed gevoel terug op de feestdag van 25 september voor het 25-jarig bestaan

van Loopgroep Waalre! We hebben genoten!

De weersvoorspellingen voor die dag waren voortreffelijk! Zon en een lekkere temperatuur. Mis-

schien zelfs nog wel iets te warm om vele kilometers te (hard)lopen. Maar dat hield niemand tegen.

54 Wandelaars/hardlopers zijn in de middag actief geweest en hebben diverse afstanden gelopen.

Mooi routes waren er uitgezet door Esther en Ellen, die door de mooie natuur van Waalre en om-

geving liepen. Iedereen kwam moe, maar voldaan terug. Nog even snel een drankje en dan snel naar

huis om op te frissen. Want ’s avonds stond de feestavond met bbq alweer gepland.

Ruim 90 leden/partners waren er ’s avonds bij de feestavond. Een mooie opkomst! We begonnen de

avond met een aantal mensen in het zonnetje te zetten. We waren blij dat Piet van Erp deze avond

ook aanwezig kon zijn. En samen met Marjanne van Gerwen en Kees van Dijk (de man van Ria) zijn

ze nogmaals bedankt voor de oprichting van Loopgroep Waalre. Want zonder Piet, Marjanne en Ria

was er natuurlijk geen 25 jaar Loopgroep Waalre geweest.

Daarna werden Paul en Mientje Spijkerman naar voren geroepen. Paul werd bedankt omdat hij al

20 jaar actief is als trainer. En Mientje is al 25 jaar actief in het bestuur. Daarvoor is zij benoemd tot

Erelid van Loopgroep Waalre. Wat waren ze verrast. Ook werd Hans Harlé nog bedankt met een

heerlijk bierpakket als dank voor zijn vele werk voor het jubileumboek.

Daarna was het tijd voor de inwendige mens en hebben we heerlijk gegeten van de bbq en zijn er

vele drankjes genuttigd. En dit was ook het ideale moment om weer eens bij te praten met iedereen

die je misschien niet zo vaak ziet, of die misschien altijd in een andere groepje loopt. Wat een gezel-

ligheid. En door het mooie weer konden we zelfs tot in de late uurtjes buiten zitten. Ook zijn we

weer verwend door Kirsten met haar heerlijke baksels, dankjewel daarvoor!

Als laatste willen we onze hoofdsponsor Knegt & Bungelaar bedanken! Zij hebben hun contract

verlengd met 3 jaar, waar we erg blij mee zijn. Hierdoor hebben we alle leden deze dag een nieuw

shirt kunnen aanbieden. En degenen die niet aanwezig waren hebben de mogelijkheid gehad om er

later 1 op te halen.

Kortom, een geslaagde feestdag! Op naar het volgend jubileum!
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Nederlandse Roparun

De Roparun was dit jaar op 2 en 3 oktober en bleef noodgedwongen in Nederland. De afstand werd

daardoor 300 km. Maar hij ging in ieder geval weer door en had prima weer.

Zoals eerder deden GVAC en Loopgroep Waalre gezamenlijk mee in run-bike team “Beat it”.

Teamcaptain was weer Luc Bekers. Het team telde dit jaar vijf deelnemers van Loopgroep Waalre:

Tine en Rien Slokkers, Jack Verberne, André Engelen en Roald Willemsen.
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Fakkelloop dinsdag 14 december

Huub Verhees

Na een onderbreking vanwege corona organiseert de DOL-groep dit jaar wederom de voor allen

alom bekende Fakkelloop op dinsdagavond 14 december.

De Fakkelloop wordt georganiseerd voor zowel hardlopers als wandelaars, uiteraard enkel en

alleen voor leden van de loopgroep en sponsoren.

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden!!

Zoals andere jaren zijn wij ook dit jaar te gast bij Herberg ’t Loon.

De start van de uurloop en wandelaars is om 19.00 u.

De halfuurloop begint om 19.30 u.

Leden die door blessures niet kunnen deelnemen, kunnen zich aanmelden en verdienstelijk maken

voor o.a. jurering.

Voor deelname kunt u zich op 2 manieren aanmelden:

- Op de dag zelf (14/12) vanaf 18.15 u. in Herberg ’t Loon.

- Per e-mail: ( henkdevrind@gmail.com  ) na 1 december.

Behoudens uw naam geeft u ook de afstand op die je gaat lopen/wandelen.

Per e-mail verdient onze voorkeur; het bespaart ons drukte en tijd voor aanvang.

Omkleden kunnen de heren bij de familie Lavrijssen; de dames kunnen terecht bij de familie Snep,

beide adressen zijn gelegen tegenover de Herberg.

Het met fakkels, bouwlampen en vuurkorven verlichte parcours is identiek aan dat van de laatst

georganiseerde loop.

- De route is gemarkeerd met genummerde afstandpaaltjes.

- Bij het eindsignaal mogen deelnemers doorlopen tot het eerstvolgende paaltje.

- Onthoud het nummer en geef het door aan de jury bij de Herberg.

- De juryleden noteren het aantal gelopen rondes.

- Meteen na afloop het deelnamenummer inleveren bij de jury, waar u vervolgens

consumptiebonnen worden verstrekt, naar keuze te besteden aan chocomel of glühwein en

één voor consumptie in de Herberg.

De reguliere training vanaf sporthal Hoeveland vervalt deze dinsdag.

Na afloop van de loop worden deelnemers, sponsoren en organisatie uitgenodigd in de Herberg,

waar de prijzen worden uitgereikt en de avond wordt voortgezet in een gezellig samenzijn!!

De DOL-groep hoopt op een grote deelname van onze lopers en wandelaars!!

De voorzitter van de DOL-groep

Huub Verhees
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Spieractie halve marathon afgesloten in Hut van Gerda

Jacques Mulders

Met een lunch in de Hut van Mie Pils is zaterdag 23 oktober de spieractie afgesloten door de leden

van team Jacques. Er is in korte tijd veel bereikt en dat was in juli bepaald niet te verwachten.

De voorbereiding van Jacques op de halve marathon was erg kort temeer daar iemand op leeftijd niet

zomaar van 10 naar 21 kilometer kan worden gebracht. Toch is dat gelukt, dankzij de onwaarschijn-

lijk zorgzame inzet van Carla, Riekske, Loes, Diana, Anneke en Nico met zijdelingse inzet van

Hans en Ellen.

Met een tijd van 2 uur 35 minuten heeft team Jacques een superprestatie geleverd. Daarnaast is er

veel betrokkenheid en inzet geweest voor de spieractie van het Prinses Beatrix Spierfonds, wat

uiteindelijk tot meer dan € 5000 aan donaties heeft geleid.

De liefdevolle reacties die Jacques heeft ontvangen hebben hem geholpen om de uitdaging tot een

goed resultaat te brengen. Daarbij is de steun van de loopgroep en van Gerda Mertens van de Hut een

welkome aanvulling geweest.

Met een zelf gecomponeerde tekst op basis van Het Dorp van Wim Sonneveld werd de lunch door

“Jacques Angels” met gezang afgesloten.
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Natuurwerkdag zaterdag 6 november

Nico Broers

Een aantal jaren geleden werd ik getriggerd door de oproep van ons lid Ben Putman van de IVN

Natuurwerkgroep Waalre aan de leden van Loopgroep Waalre: “Als loopgroep lopen wij het hele jaar

in de natuur, laten we een dag per jaar wat terugdoen voor de natuur! Doe mee aan de jaarlijkse

landelijke natuurwerkdag!”

Met een aantal andere leden van de loopgroep heb ik toen aan de oproep van Ben gehoor gegeven en

ieder jaar begin november aan de natuurwerkdag meegedaan. Dat gaf en geeft voldoening: je ziet

meteen resultaat van je werk!

Net voor corona ben ik gestopt met werken en lid geworden van de Natuurwerkgroep Waalre die in

het seizoen (half september tot half maart) op twee ochtenden in de week in de natuur werkt aan het

onderhoud van de bossen en het behoud van de vennen en de heide in Waalre. De Natuurwerkgroep

organiseert in Waalre jaarlijks de natuurwerkdag en dit jaar is dat op 6 november 2021 van 10.00 tot

12.30 uur.

Deze keer gaan we bij het ven achter het gemeentehuis aan de slag om te voorkomen dat het ven

dichtgroeit. Dat betekent het verwijderen van berken, dennen en alles wat er verder niet thuishoort.

Er zijn werkzaamheden voor alle leeftijden. Voor de jongste kinderen is er ook een speurtocht. Er is

limonade, een koffie/theepauze, en soep na afloop.

De commissie Natuurwerkdag roept de leden van Loopgroep Waalre graag op mee te doen aan deze

natuurwerkdag!! Verzamelen: op de parkeerplaats bij het Huis van Waalre. Gereedschap: als je een

goede snoeischaar of takkenschaar hebt, dan graag meebrengen. Ook handschoenen zijn nuttig. Maar

als je geen gereedschap of handschoenen hebt, dan zorgt de commissie daarvoor.

Aanmelden kan per mail en telefonisch: ivn.nwgr.waalre@gmail.com of telefonisch 06-54251542

(Nico Broers).

De commissie Natuurwerkdag,

Ben Putman, Henk de Vrind, Nico Broers
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Trainingen tot einde dit jaar

Dinsdag - start Hoeveland 19.00 u

Datum Type Lengte

2 november Lange interval 600 / 1300 m

9 november Korte interval 100 / 300 m

16 november Rustige duurloop 12 km

23 november Tempo-duurloop 13 m - 7 m

30 november Lange interval 700 / 1450 m

7 december Korte interval 150 / 400 m

14 december Fakkelloop

21 december Tempo-duurloop 16 m - 5 m

28 december Lange interval 800 / 1400 m

Donderdag - start Hoeveland 19.00 u

Datum Type Lengte

4 november Tempo-duurloop 11 m - 7 m

11 november Lange interval 600 / 1400 m

18 november Korte interval 150 / 300 m

25 november Rustige duurloop 12 km

2 december Tempo-duurloop 13 m - 6 m

9 december Lange interval 700 / 1500 m

16 december Korte interval 200 / 400 m

23 december Rustige duurloop 13 km

30 december Tempo-duurloop 18 m - 5 m

Zondag - start Hut van Mie Pils 10.00 u

Datum Type Lengte

7 november Rustige duurloop 12 km

14 november Tempo-duurloop 12 m - 7 m

21 november Lange interval 700 / 1400 m

28 november Korte interval 150 / 400 m

5 december Rustige duurloop 14 km

12 december Tempo-duurloop 14 m - 6 m

19 december Lange interval 700 / 1600 m

26 december 2e kerstdag - geen training
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Marathon Eindhoven

Na een jaar overslaan konden we op 9 en 10 oktober weer genieten van de marathon van Eindhoven.

Trudy Ketting en Wim Kremers verzamelden impressies van onze deelnemers.

Ik heb de wandeltocht op zaterdag gelopen met Joyce, Joke en Kirsten. Het was een geweldig mooie

tocht van 19 km. Volgend doe ik zeker weer mee.

José Koolen 

Foto, spanning, plassen, starten, genieten, zonnetje, top-publiek, muziek, runners high, jezelf weer

verbazen, heerlijk finishen, evalueren met wat potten bier bij het Rozenknopje. Top!

Groet

Rob van de Lisdonk

Dit jaar wegens meerdere omstandigheden niet aan de marathon cq wandelen mee kunnen doen.

Noodgedwongen alles vanaf de bank moeten volgen.  Ook leuk, maar we misten wel het echte

gevoel. Volgend jaar hopen we weer live erbij te kunnen zijn. 

Voor degenen die mee hebben gedaan: duim op! 

Groetjes Nico en Marianne 

Genoten heb ik als een van de duizenden aanwezigen van de marathon van Eindhoven. Veel volk op

de been, een mooie plaats in de zon met een glaasje wijn…

Alhoewel ik niemand persoonlijk ken van de hardlopers viel me gisteren een mooi gebaar op. Op

Strijp S stonden supporters van iemand van LGW, herkenbaar in het mooie blauwe  T-shirt.
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Desbetreffende persoon nam zelf de tijd om te stoppen en hen te omhelzen en waarschijnlijk te

bedanken voor hun aanmoediging. Respect voor iedereen die gelopen heeft.

Morgen weer heerlijk wandelen met ons clubje van dinsdag.

Groeten Coby

Zondag vroeg uit de veren om in de ochtend eerst naar het startvak te lopen op de Montgomerylaan

voor de 10 km Jumbo run om 10:10, waar mijn wederhelft aan meedoet die in een supertijd van

59:11 binnen het gewenste uur over de finish gaat.

Daarna even lekker geluncht in de stad op het terras waar op dat moment nog wel plek was,

bodempje leggen met spek en eieren. 

Om 13:00 met de gehele loopgroep op het vertrouwde plekje op de foto voor de Bijenkorf. Voor mij

de tweede keer pas. Dan spullen inleveren en opnieuw op naar de startvakken waar het inmiddels

veel drukker is, de zon lekker op onze rug schijnt, prima voor een selfie.

14:15 met wave twee van start, veel publiek langs de route, gezellige sfeer met her en der muziek.

Prima tempo met mattie Wim. Tot op de Oirschotsedijk ongeveer waar ik de erwtensoep begin te

ruiken en het publiek nog meer aanwezig is op Strijp S, Mathildelaan en zeker in het centrum

waardoor de gang er extra in komt. 

Stratumsedijk is een drukte van jewelste waar nog de nodige lopers ingehaald worden. Finish op de

Vestdijk in een mooie 1:55:32. Daarna op naar het Rozenknopje waar een heerlijk V welverdiend

goed smaakt en een tweede ook nog.

Een mooie dag weer, waar volop van is genoten en die weer de boeken in kan met een mooi

resultaat. Op naar 2022 voor de volgende Marathon Eindhoven met LGW.

Ps. bedankt voor al degenen die langs de route gestaan hebben voor support; dat maakt het extra leuk

voor een grote smile on my face.

Groeten Roald

Na lang twijfelen had ik besloten om niet mee te doen met de wedstrijd maar te kijken en aan te

moedigen. Om half elf stond ik al met een groepje van Loopgroep Waalre de marathonlopers aan te

moedigen bij het High Tech park. Vervolgens naar het centrum van Eindhoven om de lopers opnieuw

toe te schreeuwen. Dan om 13 uur een fotosessie om vervolgens bij de start de halve marathonlopers

aan te moedigen. Om 15.30 weer supporteren op het Stratumseind en vervolgens met een lekker

biertje en bitterballen de dag afsluiten met al onze moedige lopers van de halve en hele marathon.

Deze afsluiting was zeer gezellig. Het was een heel leuke dag. 

Groeten, Henk de Vrind
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Voor mij was het enorm genieten na bijna anderhalf jaar geen enkele wedstrijd te hebben gelopen

(behalve de ‘interne’ challenges en lopen, die ook prima waren). Samen met m’n ‘mattie’ (zijn

definitie) Roald de halve gelopen in een mooi tempo met 2 doelen, namelijk uitlopen en dat ook nog

binnen de 2 uur. Beide prima geslaagd. Rien en Werner ook samen met ons gestart maar die gingen

iets sneller.

Verder was het opvallend hoe goed we werden aangemoedigd door leden die niet liepen en het weer

zat dit keer ook niet tegen. Wat was het weer fijn om te lopen met zoveel anderen. En de nazit in het

Rozenknopje was een voltreffer.

Wim Kremers

Ik had me ingeschreven voor de wandeling van 12 km op zaterdag, maar omdat Marianne van den

Boogaard een blessure had en niet mee kon wandelen en er verder geen animo was van de wande-

laars om mee te doen moest ik alleen wandelen en daar had ik geen zin in .

Paul en ik zijn om half 10 op de fiets gestapt om te supporteren bij de Marathon. Bij de Campus

kwamen de eerste lopers van de hele marathon al voorbij.

Daarna naar het centrum voor de finish van de hele en de start van de halve marathon. Veel lopers

van onze loopgroep gezien. Later in de middag nog naar het Rozenknopje geweest om wat na te

buurten. Was weer gezellig om samen te doen.

Paul en Mientje

Dit jaar geen Eindhoven halve marathon voor mij. Maar wel langs de kant om te supporteren! En ook

dat is leuk, maar dan kriebelt het ook wel weer.

Maar wat hebben alle leden goed gelopen. En volgend jaar, dan loop ik gewoon weer mee!

Groeten, Marja Raijmakers

Zondag 10 oktober was het zover. Eindelijk weer een groot hardloopevenement. Dit keer deed ik niet

mee als loper, maar was ik toeschouwer. Samen met Anneke en Willem zwaaiden we Team Jacques

uit bij de start. Het bruiste op de Montgomerylaan en daardoor begon het stiekem bij mij ook wel

weer te kriebelen. Daarna op de fiets naar het wisselpunt, zodat Nico het team kon verlaten en

Anneke nieuwe energie kon brengen. Vervolgens weer op de fiets naar de finish, met een tussenstop

op de Oirschotsedijk. Tot slot vlak voor de finish Nico nog het parcours opgeduwd zodat ze samen

konden finishen. Petje af voor Team Jacques!

Groeten, Annemarie

Mijn eerste hele Marathon!

Begin van dit jaar had ik me voorgenomen om eens een hele lange trail te gaan doen, namelijk 50

km. Natuurlijk wist ik niet wat me te wachten stond en of het zou lukken. Normaal gesproken zijn

mijn langste afstanden zo'n 25 km. Ik heb toen wat trainingsschema's gedownload en ben begonnen

met het opbouwen van de lange afstanden.

Dit viel niet mee! Ik kwam er al snel achter dat je rustiger moet lopen, eigenlijk continu met de rem

erop. Dit is lastig omdat een lekkere en natuurlijke cadans voor mij rond de 5 min/km ligt en nu

moest ik gaan lopen op 5.45 min/km. Ook was het lopen van lange afstanden op warme dagen erg

zwaar. Ik moest voldoende drinken meenemen, vaak rond de

1,5 liter! En soms echt stoppen en de schaduw opzoeken om te voorkomen dat ik het te warm zou

krijgen.

Tenslotte moest ik ook uitzoeken wat ik het beste kon gebruiken om mijn energie op peil te houden,

zonder dat ik last kreeg van mijn maag of darmen. De uitkomst voor mij is dat isotone gels het beste

werken. Deze bevatten minder suikers dan de normale gels dus je hebt er meer van nodig. Op mijn

laatste lange loop (33 km) kwam ik hierop uit: een isotone gel bij de start en dan telkens een elke 9

km. Gek genoeg kon ik goed voelen dat om de 10 km net niet goed was. Ook had ik altijd isotone

sportdrank bij me, waar ik af en toe een slok van nam.



13

Ik kreeg voldoende vertrouwen in de lange afstanden en heb me toen voor de hele marathon van

Eindhoven ingeschreven. En op 10 oktober 2021 was het zover! Ik sta om 10.00 aan de start van de

marathon. Ook Reinier doet mee en we wensen elkaar succes. De eerste helft ging erg lekker; het is

een vlak parcours. Bij de campus stonden veel LGW'ers om aan te moedigen, wat ontzettend leuk

was! Tine heeft me zelfs op diverse plaatsen langs de route aangemoedigd, bedankt Tine!

De tweede helft gaat over het parcours van de halve marathon. Dit heeft veel meer hoogteverschillen

(vooral viaducten) en dat kan je goed voelen als je benen al wat moe zijn. Zoals voorspeld door

iedereen kreeg ik het echt zwaar rond 35 km. Ik moest in totaal 4 maal even stoppen en dan weer

doorgaan. Mijn tempo zakte daardoor van 5.30 min/km naar 5.50 min/km. De laatste 2 km door de

stad werd ik door het enthousiaste publiek weer opgezweept en ging mijn snelheid weer omhoog.

Mijn eindtijd was 3.54.49! Ik ben daar ontzettend blij mee, ik mikte op een tijd van 4 uur en ik ben er

onder gebleven!

Hoe nu verder? Terugkijkend was het een intensief traject om alle trainingen te doen. Ook vanuit het

thuisfront kwamen er opmerkingen dat het niet altijd leuk is als ik gedurende een aantal weken een

dag in het weekend bezig ben met hardlopen. Tenslotte, het is best wel een belasting op je lichaam;

de opbouw van de conditie betekent ook dat je continu je grens verlegt. En pas de laatste twee weken

voor de marathon laat je je lichaam volledig herstellen van alle inspanningen.

Ik vond het een fantastische ervaring, maar ik ga me toch weer toeleggen op halve marathons!

Lukas

10 oktober de 10 km gelopen. Na 8,8 km uitgestapt door flinke pijnklachten aan m'n kuit. Helaas,

had graag gefinisht. Nu nog een paar weken herstel en dan weer rustig opbouwen.

Groet, Ruud Groenewoud

Yes, het mocht weer! Heerlijk om samen voor te bereiden en ook weer af te sluiten. Met perfect weer

en veel gezelligheid langs het parcours. Op naar de volgende!

Bram Moonen

We mochten weer! Uhh....jullie mochten weer! Echt heerlijk!

Het is voortaan een soort “ mixed feelings”-dag voor me: met klein beetje jaloezie heb ik jullie weer

graag en vrolijk vol verve aangemoedigd. Deze keer vanaf Strijp S en in het zonnetje, al

aanmoedigend en foto’s makend. De sfeer in de stad en met het publiek was weer echt fijn, dus ik

heb me prima vermaakt langs de lijn. En nadien is het erg fijn jullie verhalen even te horen bij de

nazit! 
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Geniet nog lekker na van alle prestaties en op naar een volgend evenement of training. Die laatste is

minstens zo gezellig in het mooie herfstbos. :) 

Groetjes, supporter Mo(nica) 

Op zaterdag 9 oktober hebben wij, Kirsten, Joke, José en ik de halve marathon van Eindhoven

gewandeld.

José en ik hadden deze al 2 jaar geleden gewandeld met veel plezier. Deze keer was het ook een

fantastisch parcours met ditmaal 3 stempel/rustposten onderweg. Het weer was uitstekend en de vele

orkesten en dj's onderweg maakten de sfeer voor wandelaars en publiek als één groot feest!

Joyce Grasskamp-Pardoel

Voor mij dit keer een 10 km in plaats van een halve marathon. Ik had best een beetje de kriebels!

Eenmaal in het startvak verdwenen de zenuwen door de enthousiaste aanmoedigingen en oppeppers

van Bartelijne! En wat een sfeer in het startvak door die enthousiaste DJ, echt geweldig!

Ik heb lekker gelopen. Het was best pittig want je loopt toch wat harder dan een halve, maar ik kwam

tevreden over de finish. Ik heb onderweg trouwens een paar extra buitenbochten genomen om zeker

die 10 km te halen. Je wil immers echt die 10 km tijd hebben en niet moeten stoppen na 9,95 km; dat

herkennen sommigen van jullie vast. Verder genoten van de mooie dag, de blije gezichten en mooie

resultaten.

Trudy
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Resultaten

Marathon:

Lukas Leyten 3:54:49 Reinier Beltman 3:51:18

Halve marathon:

Bram Moonen 1.37.24 Toine Lavrijsen 1.44.29

Rien Slokkers 1.54.23 Wim Kremers 1.57.20

Roald Willemsen 1.55.32 Karien van Bommel 2.11.57

Marjo Blom 2.05.51 Rob van de Lisdonk 1.53.46

Werner Dijkgraaf 1.46.55 Johan van der Heide 1.53.59

Erik Dielhof 1.41.54 Bram van Gessel 1.35.45

Team Jacques 2.35.22 (Anneke Visser/ Nico Broers, Diana Swart, Riekske Willems, Loes

Bouman, Carla de Rooij en Jacques Mulders)

10 km:

Trudy Ketting    51.58
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