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en de Golden Girls van LGW
Diana Swart
Wij kunnen niet achterblijven na het artikel in het vorige Lopertje waarbij Roald, Lukas en Reinier
de BIG SEVEN hebben gelopen!
Vanaf de eerste week van januari 2021 tot en met 1 april (exact 13 weken) hebben wij als Golden
Girls van LGW en Nico óók 7 marathons (295,4 km en ietsje meer) gelopen. Niet zoals het hoort
(virtueel) door Maastricht maar door de mooie omgeving van Aalst/ Waalre/ Valkenswaard.
Het begon inderdaad met de oproep via een LGW fanatiekelingen Whatsapp berichtje, maar we
hadden niet zo’n zin om het bedrag neer te tellen voor een medaille. Dat bedrag kunnen we veel
beter besteden aan een leuke pastaparty achteraf vonden we!
Vol moed begonnen we: Anneke, Marja, Kirsten, Riekske en ik. Vanwege Corona helaas geen
training met elkaar maar alleen, duo’s, trio’s. Al snel kwam Nico als ‘trainert’ meelopen op de
woensdagochtend met Anneke en mij. Gewend aan drie vrouwen thuis sloot hij makkelijk aan bij
onze perceptie van de wereld waarbij er genoeg gespreksstof was om de vele kilometers onder onze
voeten te laten zoeven.
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We hielden elkaar iedere zondag op de hoogte met ‘de keek op de week’. Er is geworsteld met
thuisonderwijs, blessures, verbouwing, slijmbeurs-, en blaasontsteking, Coronatesten en quarantaine.
Geplande kilometers zijn erdoor verloren geraakt die allemaal wel weer ingehaald moesten worden.
En dan het weer! In de stromende regen, sneeuw, gevoelstemperatuur van -15 hebben we dan toch
maar doorgelopen onder het mom van ‘we zijn niet van suiker’. De sneeuw gaf sprookjesachtige
taferelen en bijzonder om door een sneeuwbui te lopen met alleen het knisperend geluid van de
pasgevallen sneeuw onder je voeten te horen.

Wat begon als perspectief (we hebben een doel!) én in verbinding zijn met elkaar, gaf energie in
deze Coronatijd, maar de laatste loodjes waren lastig. Moeheid sloeg toe, er was tijdsdruk ten
opzichte van de werkagenda en het moeten nam de overhand van we willen. Het vooruitzicht van de
pastaparty was echter zo verleidelijk om met elkaar de finish te halen dat we uiteraard door hebben
gezet.
En dat hebben we gedaan! We Did It Girls en boy!
Op naar een nieuwe challenge en dank aan Nico de trainert, Anneke,
Marja, Riekske en Kirsten!

Trainingsschema
We mogen inmiddels weer samen trainen! Hieronder de planning van de trainingen voor de komende
maanden:
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Als de kat van honk is…
Hans de Winther
Ik spel 't Lopertje.
Na tevreden vastgesteld te hebben dat het evenement 'De Alternatieve Marathon' van 11 oktober
2020 hogelijk door de leden werd gewaardeerd met een 8,6 en ook de Fakkelloop zich in warme
belangstelling mag verheugen, stootte ik op een interessant initiatief van het bestuur. Vooruitlopend
op Het Grote Feest op 25 september werden leden uitgenodigd mee te doen met een Challenge.
Bij de DOLgroep was die uitdaging om met dat voorspel mee te doen niet aan dovemansoren gericht.
Bij de eerstvolgende DinsdagOchtendLopers-bijeenkomst zouden we aan die Challenge gestalte
gaan geven. Op onze manier.
Op het gebied van burgerlijke
ongehoorzaamheid hebben de
DOLlers een naam hoog te
houden. Voorbeelden genoeg.
Dat kan wel eens leiden tot een
soort reprimande van de veurzitter van de loopgroep. Een
teken dat de actie geslaagd is.
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Op die bewuste dinsdagochtend was de kat, onze voorzitter, penningmeester en secretaris Huub,
afwezig. Zo'n kans laat je niet lopen. Vier belhamels, Bert, Hidde, Cor en Hans, zijn op die dinsdagmorgen onbeschaamd over de schreef gegaan.
Letterlijk. Gaf een aangenaam gevoel. Bert kreeg er zelfs een 'HOT' gevoel van. De foto's spreken
boekdelen.
Tekst op het gele bordje:
'verboden te beklimmen'

Kan dit recalcitrante gedrag
verklaard worden?
Tuurlijk! Deze houding is
meer dan begrijpelijk als men
de vrijheidsbeperkende gevolgen van de pandemie en de
zwabberende reacties van de
overheid in ogenschouw
neemt. Hebben deze Dollers
dan niet tot zich laten doordringen dat dergelijk gedrag
niet als voorbeeldig door de
jeugd zal worden opgevat?
De tijd dat dit groepje nog
enige opvoedkundige invloed
had op de jeugd ligt al enkele
decennia achter hen.
Een geoefend oog zal direct de hoge kunstzinnige waarde van het fotomateriaal herkennen. Het voert
te ver om alle details te duiden die wijzen op een zekere gelaagdheid in deze semi-professionele
kiekjes. Een enkel detail. Eerste foto: zelden lukt het een professioneel fotograaf om de schaduw van
twee objecten (die van de paal met het bordje en die van Cor) in een niet parallelle richting vast te
leggen. Tweede foto: let op de spanning in die foto die wordt verkregen doordat de persoon zijn
benen haaks plaatst op die lange lome lompe buizen. Derde foto: op dit plaatje komt als vanzelfsprekend de vraag naar boven: 'Waar heeft Bert zijn penselen en verf verstopt?'
De balorige bende van vier heeft nog diezelfde week kond gedaan van het roekeloze gedrag bij de
voorzitter. Dat dan weer wel. Hij reageerde op geheel eigen wijze wijze: ' Na 2 weken afwezigheid
zal ik a.s. dinsdag weer aanwezig zijn. Dan is het afgelopen met het “speelkwartier”.
Een berouwvolle, onderdanige Doller.
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Start 25-jarig bestaan, de challenge 12 t/m 18 april
Marja Raijmakers
WOW!!! Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, wat zijn we enthousiast en fanatiek bezig
geweest tijdens de challenge! We hoopten dat we een leuke challenge hadden bedacht en dat iedereen zijn kilometers zou lopen. Maar we zijn heel positief verrast!
Om alvast een start te maken met het jubileumjaar hadden we deze challenge bedacht. Het doel was
om 25 km of een veelvoud daarvan te wandelen of hardlopen. En dat hebben we geweten. Er zijn
veel, zeg maar gerust heel veel, kilometers gelopen.
Bij deze de feiten op een rij:
Aantal aanmeldingen:
60
Waarvan wandelaars:
21
Waarvan hardlopers:
39
En dan zijn er ook nog eens 11 mensen die hebben hardgelopen èn gewandeld!
Totaal aantal kilometers:
Gemiddeld per persoon:

3.102 km
52 km

We kunnen wel stellen dat de challenge geslaagd is. Velen hebben hun grenzen verlegd en er zijn
records verbroken. Mensen hebben veel samen gelopen, zich houdend aan de coronaregels, dus
hieruit blijkt maar weer dat bij Loopgroep Waalre niemand alleen loopt. En we hebben veel positieve
reacties ontvangen. Op de diverse apps kwamen dagelijks foto’s voorbij, waardoor iedereen ook
weer geïnspireerd werd.
En om iedereen te bedanken voor hun enthousiasme en deelname, hebben de deelnemers nog een
leuke attentie ontvangen. Als dit de voorbode is voor de rest van het jubileumjaar, dan komt het wel
goed.
Onderstaand de resultaten van alle deelnemers. Nogmaals dank en op naar de volgende activiteit,
de trail van 6 juni!

Naam
Carla de Rooij
Tine Slokkers
Marja Raijmakers
Reinier Beltman
Bram Moonen
Rien Slokkers
Bram van Gessel
Wim Kremers
José Koolen
Henk de Vrind
Ad Coppelmans
Sergei Souljé
Kirsten Verdonschot
Ruud Moeskops
Remco van der Hofstad

hardlopen
125
75
75
75
100
78
80
52

wandelen
28
27
25
8
27
79
27
78

52
75
75
75
75
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totaal
125
103
102
100
100
86
80
79
79
79
78
75
75
75
75

Jan Severin
Werner Dijkgraaf
Paul Linnartz
Ton Schaffer
Esther Schobbe
André Dijkgraaf
Arjen Verhiel
Lukas Leyten
Joyce Grasskamp
Paul Feenstra
Bartelijne Feenstra
Marjo Blom
Roald Willemsen
Karien van Bommel
Mario Balenovic
Monica Sondervan
Frans Lavrijssen
Tony Lavrijssen
Marian Pothof
Coby Boogers
Maya Jansen
Kitty Mandos
Ida van Dam
Stefan Adriaansen
Nelly Baats
Ellen van Marrewijk
Paul Spijkerman
Anneke Visser
Jerry van Brussel
Mientje Spijkerman
André Engelen
Diana Swart
Nico Broers
Roos Jansen
Trudy Ketting
Annemarie Broers
Marjolein van der Wijst
Lisette van der Velden
Ghislaine Vantomme
Riekske Willems
Willem Sleddens
Joke Tolsma
Toine Lavrijssen
Hanneke van Gigch
Sabrina Commissaris

75
56
50

19
25
69
25
60
18

37
40
53

53
52
50
50
50
50
50
5

45
41
41
38
38
38
37
37

37
37
35
5

25
29

26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
17
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75
75
75
69
62
60
58
53
53
52
50
50
50
50
50
50
41
41
38
38
38
37
37
37
37
35
30
29
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
17
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