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Algemene ledenvergadering op 10 maart
Reinier Beltman
De ALV van Loopgroep Waalre vindt dit jaar weer fysiek plaats en wel op 10 maart a.s. Uiteraard
met een borrel na afloop. Aanvang is 20:00 uur. Locatie: ’t Hazzo, Prunellalaan 7, Waalre.
De training die avond zal - bij hoge uitzondering - niet plaatsvinden.
De agenda van de ALV is als volgt:
1. Notulen ALV 2021
2. Terugblik 2021
Activiteiten, trainingen, wandelen , DOL
3. Mededelingen bestuur
4. Financieel jaarverslag en verslag kascontrole 2021
5. Begroting 2022
6. Activiteitenkalender 2022
7. Rondvraag
Borrel
De notulen van de ALV 2021 kun je vinden in Lopertje nr 2 van april vorig jaar (zie onze website).
Alle leden zijn van harte welkom. Graag even een berichtje naar reinier_beltman@yahoo.com voor
3 maart mocht je je nog niet hebben aangemeld.

Clubkleding
Marja Raijmakers
Omdat er een aantal wijzigingen zijn inzake de kleding, bij deze een update.
Onze clubkleding is blauw met wit, en naam en logo van Loopgroep Waalre en onze sponsor zijn
erop gedrukt. De kleding is te bestellen bij Mientje Spijkerman. Je kunt haar bellen (040 - 221 7471)
of mailen (paulspijkerman@hetnet.nl). Let er wel op dat je de juiste kledingmaat doorgeeft.
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De prijzen voor de kleding zijn als volgt:
Shirt (korte mouw)
€ 15,00
Singlet
€ 15,00
Korte broek (short tight)
€ 17,50
Als je een shirt en korte broek als set aanschaft, betaal je hiervoor een speciale prijs van € 30,00.
Sweaters zijn er nog enkele op voorraad, maar deze worden niet meer bijbesteld. De prijs voor een
sweater is € 20,00. Hiervoor geldt op = op!
Verder hebben we nog veel petten op voorraad. Ook deze kun je bij Mientje vragen. Voor leden zijn
ze gratis!

!!!Gezocht!!! Organisators voor de Cyclopathon
Werner Dijkgraaf
Al vele jaren staat de Teun Velter Cyclopathon als sportevenement op de agenda van Loopgroep
Waalre. Een snelle estafetterace tussen duo’s van fietsers en hardlopers. De laatste editie (helaas
door Covid-19) vond plaats in 2019.
Als organisatie (Monica, Ron en Werner) hebben we destijds besloten dat het voor ons de laatste
editie was en we het stokje over willen dragen aan een nieuw team, met plaats voor frisse ideeën.
Wie-oh-wie vindt het leuk om in een groepje van ca. 3 personen (meer mag ook) deze spectaculaire
activiteit nieuw leven in te blazen? Zeker handig als iemand binnen de organisatie een netwerk van
mountainbikers heeft!
We hebben een prima draaiboek beschikbaar voor de traditionele variant, maar er is zeker ruimte
voor creativiteit, nieuwe ideeën. Het event staat gepland op zaterdag 21 mei, maar kan (in overleg)
worden aangepast.
Zie jij het zitten om deze uitdaging aan te gaan en er dit jaar weer een knallend event van te maken?
Trek aan de bel bij Werner Dijkgraaf: 06 2246 5094 of e-mail w.dijkgraaf@gmail.com.
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Landelijke Opschoondag 19 maart
Annemarie Broers
Bij de nazit van de Snertloop is het al genoemd en ook in de Fanatiekelingen-app kwam er al een
Save the Date voorbij: op zaterdag 19 maart 2022 is de Landelijke Opschoondag en Loopgroep
Waalre zal ook weer meedoen!
Het doel van deze dag is om het zwerfafval in ons mooie dorp zoveel mogelijk op te ruimen. Net
zoals de eerste keer in 2019 stimuleert de gemeente Waalre, nu alle coronamaatregelen zijn vervallen, verenigingen mee te doen door het beschikbaar stellen van vuilniszakken, afvalgrijpers,
handschoenen e.d. Ook ontvangen de deelnemende verenigingen een bijdrage voor de clubkas.
Je mag natuurlijk ook je eigen werkhandschoenen gebruiken.
Het afvalruimen begint om 10.00 uur vanaf Meester Keeman aan de Markt in Waalre. We vragen
jullie om 9.45 uur aanwezig te zijn voor het uitreiken van de materialen, uitleg over de routes, indeling in groepjes e.d. Het is de bedoeling dat iedereen rond 12.00 uur weer terug is voor de afsluiting met koffie/thee en wat lekkers. Voor de veiligheid is het verstandig de bekende hesjes aan te
trekken.
Het is een activiteit voor zowel de wandelaars als de hardlopers en ook partners en kinderen zijn van
harte welkom! Ter plaatse worden groepjes samengesteld van 4 à 5 personen. De wandelaars krijgen
afvalgrijpers mee. De hardlopers doen het zonder: het bukken en oprapen is onderdeel van deze
work-out die ook wel ploggen wordt genoemd.
Houd dus de ochtend van 19 maart 2022 vrij in je agenda en meld je aan als deelnemer via
annemariebroers@hotmail.com. In verband met het regelen van de afvalgrijpers graag even aangeven of je gaat wandelen of hardlopen.
We hopen dat we met veel groepjes gaan wandelen en ploggen op 19 maart!
Hartelijke groeten van de Plogcommissie:
Bartelijne Feenstra, Annemarie Broers en Nico Broers
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Jaarverslag D.O.L. groep
Hans de Winther
Het meest sombere jaar ook voor de DOLgroep: geen culturele activiteiten, beperkte mogelijkheden
wat betreft samenzijn.
Dankzij Gerda van de Hut werden wij na afloop van onze loop/wandelactiviteit wekelijks voorzien
van koffie, door coronabeperking uiteraard minder prettig op straat. Sinds de regelingen zijn versoepeld ontvangt zij ons, ondanks dat zij op maandag en dinsdag gesloten is, in de Hut om ons te
voorzien van koffie en ruimte te bieden voor verstandelijke besprekingen.
Ondanks alle voorzichtigheid, ondanks de vaccinaties zijn toch enkele van onze leden besmet geraakt met het coronaviris, gelukkig in de meest onschuldige vorm. Wij kunnen derhalve geen uitgebreid verslag voordragen, maar volstaan met het vermelden van enkele opvallende gebeurtenissen.
Ledenbestand
De groep telt momenteel 13 leden; onlangs heeft de voormalige voorzitter van onze loopgroep Henk
de Vrind zich aangemeld als lid van club.
Henk is officieel geaccepteerd als volwaardig lid. Hij beperkt zich momenteel tot wandelen met onze
wandelafdeling, om ‘s avonds alsnog mee te kunnen doen met de looptraining van de loopgroep.
Overhandiging jubileumboek
Een hoogtepunt vormde de bijeenkomst na afloop van de dinsdagochtendtraining van 5 oktober.
We hadden hiervoor de 4 dames van onze overleden vrienden uitgenodigd: Ria Derijck, Joke Planjer,
Joke van Hooft en Anja Bakker, om in een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie
met gebak het mooie jubileumboek van onze loopgroep aan te bieden.
De DOLgroep houdt een speciale band met de dames, aandacht die bijzonder door hen wordt
gewaardeerd.
Sponsorloop Jacques Mulders
Jacques had enkele maanden voorafgaande aan de marathon Eindhoven in een roes besloten een
sponsoractie te organiseren voor het prinses Beatrix spierfonds. De leden van Loopgroep Waalre zijn
bekend met de geschiedenis!
Het was voor hem een hele uitdaging. Zijn langste afgelegde afstand was ten hoogste 10 km. Met een
vast groepje van de loopgroep is hij onder begeleiding en met trainingsschema’s aan de slag gegaan.
De nodige sponsoren heeft hij over de streep kunnen trekken; hij verzamelde voldoende support.
Op 13 oktober is Jacques er vergezeld van zijn “engelen” in geslaagd de halve marathon te lopen in
een voor hem geweldige tijd van 2 u. en 35 min. en 23 sec. Zijn sponsoractie voor het prinses Beatrix
spierfonds leverde het prachtige bedrag op van € 5200,=.
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Activiteitenkalender 2022
Reinier Beltman
zo 2 jan:
8-30 jan:
zo 6 feb:
ma 21 feb:

nieuwjaarsborrel – afgelast (covid)
foto-estafette
snertloop
AED

zo 6 maart:
do 10 maart:
za 19 maart:
zo 27 maart:
zo 10 april:
za 21 mei:
zo 12 juni:
do 23 juni:
za 25 juni:
za 10 sept:
zo 9 okt:
do 27 okt:
zo 6 nov:
za 10 dec:

Paarse boscross Aalst/Waalre
ALV
ploggen tijdens landelijke opschoondag
tijdloop
champagne/ontbijtloop (opening zomerseizoen)
Teun Velter cyclopaton (onder voorbehoud)
trail
coopertest
BBQ
Ronde van Waalre
deelname marathon Eindhoven + nazit
najaarsloop/wandeling
Valkenloop
fakkelloop

Met de recente COVID-gerelateerde versoepelingen hopen we dit jaar de activiteiten weer te kunnen
organiseren!

Ronde van Waalre 2022
Wim Kremers
Zoals de zaken er nu voorstaan mogen we ervan uitgaan dat wij als Loopgroep Waalre dit jaar weer
een Ronde van Waalre mogen gaan organiseren. Wel zijn er nog een aantal hobbels te nemen.
Daar waar wij al meer dan 17 jaar op de 2e zaterdag van september (dit jaar 10 september 2022)
onze Ronde van Waalre organiseren, werden we eind januari 2022 verrast door de aankondiging dat
de Classic Car Rally plotseling ook deze datum heeft gemeld bij de gemeente om die te houden, en te
vertrekken en aan te komen op de Markt. Ook hebben ze al een claim gelegd op café-restaurant ‘De
Oude Toren’ dat wij in gedachten hadden voor ons als inschrijfpunt. Al een aantal jaren zit de rally
altijd op de laatste zaterdag van augustus. Wij zijn op dit moment pogingen aan het ondernemen om
met de organisatie tot een vergelijk te komen.
Samen met voorzitter Reinier hebben we bij de gemeente Waalre aangegeven dat wij niet heel veel
mogelijkheden hebben om een andere datum te kiezen dan 10 september. Een week eerder is het nog
schoolvakantie en hebben we organisatorisch een probleem met de 5 basisscholen in de gemeente;
een week later hebben we last van de veel vroeger invallende duisternis. Een alternatief zou hoogstens kunnen zijn dat we een half uur eerder starten met alle wedstrijden. De overige dagen van de
weekenden zitten we andere verenigingen in de regio in de weg met hun wedstrijden. Jullie mogen er
dus van uitgaan dat we ons uiterste best zullen doen om hier snel duidelijkheid over te krijgen.
Omdat Henk de Vrind en ikzelf (al meer dan 15 jaar in de organisatie) hebben aangegeven om na
2022 het stokje te gaan overdragen aan nieuwe jongere leden zijn we in actie gekomen. Samen met
het bestuur zijn we er inmiddels al in geslaagd om Stefan Adriaansen en Lukas Leyten als nieuwe
mede-organisatoren te mogen begroeten en we gaan hen dit jaar inwerken.
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Van de andere al enkele jaren meedraaiende organisatoren hebben Lodewijk Mollen en Nico Broers
gemeld in de voorbereiding niet meer zo’n actieve rol te willen spelen. Op de dag zelf zullen zij
gewoon nog meewerken verwachten ze.
Lodewijk was vooral de organisator, samen met Nellie Baats en Tine Slokkers, om de inschrijvingen
te regelen en de tijdwaarneming samen met de mensen van Chiptiming vorm te geven. Nico is vooral
parcours-inrichter (buiten de Markt) samen met Ron Veenhof en André Dijkgraaf.
En ook voor Nico zijn we op zoek naar vervanging, maar nog meer zijn we op zoek in de loopgroep
naar leden die prima overweg kunnen met automatisering en inschrijvingen via inschrijven.nl. en ons
helpen met het vlekkeloos laten verlopen van de (voor)inschrijvingen en de snelle publicatie van de
uitslagen op internet. Deze laatste mede-organisator zal zeker worden ingewerkt door Lodewijk.
Kosten deze taken nu veel tijd? Als je er erg veel energie in wilt steken kost dat een 5-tal avonden
tussen februari en september, en natuurlijk ben je op de wedstrijddag in touw vanaf 13:30 uur. De
oude organisatoren zullen jullie uiteraard ondersteunen.
Heb je belangstelling om met ons mee te komen organiseren, neem dan contact op met een van de
organisatieleden. Gewoon doen omdat het leuk is en je iets doet voor ruim 600 sporters.
Wim Kremers, coördinator Ronde van Waalre, mob: 06 2097 7114

Snertloop in snertweer
Reinier Beltman
Ongeveer 30 leden trotseerden het toepasselijke “snert”-weer op zondag 6 februari om aan de jaarlijkse snertloop van Loopgroep Waalre mee te doen. Ondanks code geel, die het KNMI had aangekondigd vanwege de krachtige wind en te verwachten neerslag, gingen de hardlopers en wandelaars
vanuit sporthal Hoeveland om 10 uur - met goede zin - van start voor de maximale 12 km.
Esther leidde een gezamenlijke warming-up, waarna de hardlopers in groepjes een tempo-duurloop
begonnen van twee maal 16 min snel, 4 min langzaam. De hardlopers en de wandelaars liepen in
tegengestelde richting en ontmoetten elkaar ergens halverwege. Na veel wind, regen en modder
sneden de meeste groepjes de laatste paar kilometers af om de warmte op te zoeken in Hoeveland.
Even douchen of direct richting de koffie. Daarna kon iedereen genieten van overheerlijke erwtensoep en uiteraard gezellig na/bijpraten onder het genot van een drankje.
Na de afgelaste nieuwjaarsborrel was dit de eerste geplande activiteit van de loopgroep in 2022 die
wél door kon gaan. Hopelijk een opmaat voor een jaar vol activiteiten zonder al te veel coronabeperkingen!
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Foto-estafette januari
Op 8 januari 2022 startte André Engelen in de Fanatiekelingen-appgroep een foto-estafette. Hij
maakte op zijn hardlooprondje een foto en deelde die via de app-groep. Aan de anderen de uitdaging
deze plek te vinden. De eerste die dat lukt maakt op dezelfde plek zo’n zelfde selfie om dat aan te
tonen. Daarna maakt deze vinder een selfie op een nieuwe plek, die de anderen weer gaan zoeken.
Enzovoort. Op zo’n selfie kan van alles staan: natuur, een gebouw, een straat, een detail in de omgeving. Als de plek maar te herkennen is. En het moet binnen de gemeentegrenzen van Waalre zijn.
Op 30 januari maakte André als eenmansjury de balans op en deelde enkele prijzen uit: “We zijn inmiddels 23 dagen, 483 appjes - ja, ik heb ze geteld - en 35 locaties verder, die door 18 atleten zijn
gevonden. De conclusie is dat wij ons dorp echt op ons duimpje kennen. Er zaten lastige detailfoto´s
bij, die bijzonder snel gevonden werden, en verrassende nieuwe locaties. Halsbrekende toeren werden uitgehaald en inspirerende foto´s werden gedeeld.” Hij kwam na rijp beraad tot de volgende
winnaars:

Meeste locaties zijn gevonden
door: Marja

Mooiste/ leukste/ grappigste
foto is de meest atletische
foto geworden: Kirsten

Verder voegde jury André nog toe: “Aangezien ik de jury
ben heb ik ervoor gekozen een extra prijs uit te reiken: een
aanmoedigingsprijs voor Roald. Hij heeft een aantal keren
naast het net gevist, maar ook de meest inspirerende foto
gedeeld. Die de essentie van de loopgroep in twee woorden
samenvat!”
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Meest originele locatie
die gevonden is: Monica

Trail-drieluik ©Erik/Carla

1. Wienerberger Trail De Schorre 20 km – 9 januari 2022
Carla de Rooij ©Carla
Vol goede moed had ik weer ontzettend veel zin om een georganiseerde trail mee te gaan lopen. In Nederland
was dat helaas nog niet mogelijk. Dan stiekem maar even grensoverschrijdend gedrag en naar België toe
vluchten. Na wat zoekwerk op internet kwam ik snel uit bij de Wienerberger Trail De Schorre. Gelijk ingeschreven en GAAF…. Na lange tijd weer eens uitkijken naar een georganiseerde trail. Met al redelijk wat
trailkilometers in de schoenen dacht ik dat deze wel vergelijkbaar zou zijn met een soort van mijn eerder
gelopen trails. D.w.z.: “Deze trail zal ik wel even gaan lopen op ‘mijn dooie gemak’ ongeveer 10 km/uur*,
want het is maar 20 km* en tussendoor optimaal genieten van de Belgische natuur, zal vast en zeker niks
voorstellen vergeleken met de 30 km Devil’s trail LDD.” Ik had me allereerst ingeschreven met het idee:
“hélemaal-alleen-genieten” en daarna bedacht “Wie heeft er zin om met mij mee te gaan-genieten?”.
En dan kom je bij onze fanatiekelingen-app uit als je ‘meelopers’ zoekt. Nu blijkt dat deze fanatiekelingenappleden even in een winterslaap of winterdip waren of hun apps niet meer lezen of denken “Met Carla ga ik
niet meelopen, dat zijn te veel prikkels aan mijn hoofd en kan ik niet rustig genieten van de natuur”. Ik kan
inmiddels alle LGW-lopers geruststellen dat ik inmiddels trails kan lopen grotendeels met mijn mond dicht
van moeheid/ inspanning/ tempo niet bij kunnen houden en met de anderhalve meter afstand hoor je mij al
niet meer zo goed. Dus…. om die reden hoef je jezelf de volgende trail niet meer in te houden (referentie geef
ik hierbij toestemming voor Erik, Lukas en Roald om te checken dat ik ECHT stil kan zijn tijdens het lopen
als de kilometers me te zwaar worden).
Er was uiteindelijk slechts 1 fanatieke potentiële medeloper die reageerde, en dat was Erik. Hij wist waarschijnlijk nog niet waar hij aan begon, want normaal loopt hij klein beetje veel sneller en zie ik hem alleen
maar voor me lopen c.q. wegsprinten. Thnx Erik, aan ‘de nieuwelingen’ heb ik tenminste iets! Met Erik zijn
reactie om mee te gaan dacht ik wel: “OMG….. gaat hij er dan als een speer alleen vandoor en wacht hij een
uur bij de finish op mij of gaat ie wandelend naast me lopen als ik aan het hardlopen ben”. Maar goed, dat
maakte mij niet uit. Als er niemand mee zou gaan, zou ik toch alleen zijn gegaan, want van m’n trailmaatjes
kwam niet veel reactie. Ik zal geen namen noemen: ‘de afstand’ naar de Wienerbergertrail is te ver’ (watje!)
En ik zal geen namen noemen van mijn trailmaatje die nog niet wakker lijkt te zijn uit zijn winterslaap, maar
inmiddels lijkt te willen gaan ontwaken.
Voorafgaand was het de hele week regen, regen en regen. Ik werd steeds zenuwachtiger over de modderpaden
die zouden kunnen gaan komen. En toen kwam de dag zelf: een prachtig zonnetje bij de start. Héérlijk om
weer tussen vele actievelingen te staan bij de start. En toen kwam het startschot... en vrolijk hardlopen. In het
begin (de eerste halve kilometer) kon ik nog best wat woorden uit mijn mond krijgen naast Erik. Al snel
kwamen de eerste obstakels. Nou ja.. eigenlijk geen obstakels, maar modderbaden of sloten of glibberzooi of
alles wat smerig is. In het begin probeerde ik in de eerste kilometer nog een grote plas te ontwijken om mijn
voeten droog te houden. Erik hoefde maar 1 grote stap te maken en hij springt al over het slootje heen.
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Ik dacht dat ik wel even via een omweggetje door de bossen kon. Niet dus. De eerste gil was een bramenstruik
en de volgende stappen hielden die naalden en bramenstruiken niet op. Dus... toch maar terug en door de
eerste plas lopen en mijn nieuwe tapas Mizuno’s werden gelijk gedoopt in het eerst modderbad.
Mijn verwachting dat ik die trail wel met ongeveer 10 km/uur zou kunnen lopen werd al snel bijgesteld in “als
ik die trail maar heelhuids zonder botbreuken en hersenschuddingen uit kan lopen.” Ook al had ik de Devil’s
trail 30 km al een keer gedaan, was deze moddertrail een tótaal andere trail die ik nog niet op Strava had staan.
Het was genieten van de modderpaden/baden. Ik denk dat ik ongeveer 8 keer uitgegleden/ gevallen ben in de
modder. Wat héérlijk dat je iedere keer weer toegelachen wordt. Ik ga er maar vanuit dat Erik me niet aan het
uitlachen was.
Práchtige stukken zijn we onderweg tegengekomen. De rollen werden tussentijds omgedraaid. Erik aan het
woord over o.a. zijn “veel snellere” en “veel betere” trailschoenen, waar je veel makkelijker die steile hellingen mee kon lopen, zonder te vallen. En dat was dus de reden waarom ik wel iedere keer viel en Erik niet.
Inmiddels heb ik dus ook dezelfde moddertrail schoenen gekocht en zal ik er voor zorgen dat Erik de volgende
moddertrail zijn ogen uit laten kijken.
Erik had het natuurlijk uitermate zwaar de hele tocht, omdat hij ervoor moest zorgen dat er beeldmateriaal
kwam om vast te leggen dat we deze trail ECHT gelopen hadden. Met mijn modderhanden was het praktisch
al bijna niet meer haalbaar om foto’s en video’s te maken. Met modder in de schoenen, op de schoenen, natte
sokken, modderkleding, modderhanden, bijna 20 km al soppend in de schoenen (hard)lopen, blij zijn als je
weer even door een plas water kon lopen om de modder van je schoenen af te krijgen, hebben we de finish
gehaald.
En gelukkig was het vallen in de modder niet zo pijnlijk. En ik heb heel voorzichtig even mogen lachen toen
Erik er onderuit glipte de laatste kilometer. Hij viel wel op een redelijk harde ondergrond. Maar goed dat zijn
SOS-melding via Garmin aan stond, welke gelukkig niet nodig was. Hoewel die SOS-melding het tussentijds
ook plotseling deed (misschien omdat hij te lang stil moest staan om op mij te wachten) heeft hij zijn ouders
tijdelijk in paniek gebracht met de SOS-melding. Voor iedereen die deze AAN heeft staan: Let op dat je hem
op tijd weer uit zet, als het géén alarm is!
Gelukkig was ik bezig met plannetjes om Erik goed te beladen met zijn rugzak en ook spullen van mij erbij te
doen (ik moet maar ‘iets’ bedenken om het voor hem wat zwaarder te maken). Dus heb ik hem ook maar flink
laten zweten met het vooruit lopen, klaar staan om de foto’s te maken en dan weer mee verder lopen.
Het was een onvergetelijke modderbadentrail. Wat hebben we gelachen en plezier gehad. Beiden PR in zo
lang mogelijk over een trail doen. Gelukkig vooraf niet bekend dat het zo’n heftig modderpad/ -bad was,
anders had ik wel degelijk getwijfeld of ik wel mee zou doen. En toch super leuk om er achter te komen dat
die moddertrails ook super gaaf zijn. En al met al hadden we het enorm getroffen met het prachtige zonnige
weer. En stiekem ben ik toch héél erg blij dat ik die tocht niet alleen heb hoeven lopen, want dan waren het
toch wel wat zwaardere kilometers geweest om doorheen te zwoegen. En nu werd ik door mijn persoonlijke
sleeptouw vooruit getrokken en dan is het ingrediënt van LGW je loopt nóóít alleen toch wel een prachtige
toevoeging.
Op de terugweg naar huis waren we al snel aan het bedenken welke mogelijkheden er weer in het vooruitzicht
zouden zijn en of we dan zouden gaan voor: héél snel weer een trail maar niet meer dan 21 km of toch maar
paar weken rustiger aan en 27 km Drielandenpunt trail. Het was even wachten op de persconferentie 14 januari of de Drielandenpunt trail wel door zou gaan. Op het puntje van de stoel kijkend naar de uitspraken van
Rutte en meteen daarna de website in de gaten houden en binnen no-time inschrijven voor de 27 km hadden
Erik en ik per direct gedaan. En het werd nu weer uitkijken naar de Drielandenpunt trail en gelukkig werden
er al snel wat meer LGW-ers fanatiek. Degene die de reisafstand naar Vaals niet te ver vond werd ook fanatiek.
Voor de liefhebbers die ons grandioze PR in zo lang mogelijk lachen en genieten willen weten: TRAIL van
19,91 km in 2 uur 52 minuten en 21 seconden. En beiden hebben wij de eerste plaats van de deelnemende
vrouwen en mannen van alle LGW-ers behaald. Mijn dank voor de super prestatie van Erik dat hij mijn tempo
heeft bijgehouden op deze trail.
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*Terwijl ik 10 km/uur schrijf en maar 20 km, weet ik ook dat voor veel mensen het hardlopen op verharde
ondergrond met 10 km/uur al een topprestatie is, laat staan 20 km, dus lees het niet verkeerd a.u.b. Ik neem
(bij voorkeur m’n LGW-blauwe) petje af voor alle mensen die gewoon kunnen genieten en blijven bewegen,
ookal is 10 km/uur niet voor iedereen even gemakkelijk en 20 km om wat voor reden dan ook niet haalbaar.

2. Drielandenpunt Trail Vaals Winter 27 km - 6 februari 2022
Carla de Rooij - deel 1 ©Carla
Ik zal het Drielandenpunt (grensoverschrijdend) aan Erik overlaten, hoewel hij in het hoofdstuk niet kan
beschrijven dat ik even woedend was op die drie mannen (en nog steeds!!!. Ze lieten me hélemaal alleen
achter op het meest moeilijke stuk naast de prikkeldraad herhaaldelijk vallen in de modder (denk in totaal 8
keer gevallen), later mede om te checken of mijn SOS-melding van mijn Garmin werkt, en die werkte dus ook
al niet. Die mannen missen me gewoon niet en maken zich nog niet eens ongerust als ik even niet volg. Ik
snap natuurlijk dat ze kunnen denken dat ik een paar honderd meter voor hen loop, MAAR DAT WAS DUS
NIET!!! Voor de oplettende LGW-ers: Zooooowww stil ben ik voortaan tijdens het lopen van een zware trail,
de mannen missen me nog niet eens. Er is geen Duck tape nodig om m’n mond dicht te plakken. Volgende
keer gaan de mannen dus echt aan het lijntje mee. Mijn samenvatting in 3 zinnen:
Heenweg: regen, regen, regen, regen, regen, regen, regen, regen, met 3 mannen in de auto.
De trail zelf: 26.11 km 3 uur en 11 min. Het is zo stil mij. Ik heb nergens woorden voor.
Samenvatting terugweg: Moe, moe, kramp, koud/bevroren en slapen. (thanks @taxi Roald)
En het mooiste gedeelte is voor Erik, hij kan immers het meest genieten en op zijn gemak lopen en alles van
het begin tot het eind volgen tijdens de trail en alles optimaal beleven.
2. Drielandenpunt Trail Vaals Winter 27 km - 6 februari -2022 - deel 2 ©Erik

2. Drielandenpunt Trail - geen snert, maar wel snert weer
Erik Dielhof
We kijken voldaan terug op de gelopen trailrun van bijna 27 km, onder
barre omstandigheden startend bovenop de berg bij het Drielandenpunt.
Veel uitdagende klimmetjes en afdalingen gehad, maar ook vooral
genoten van de omgeving (sommigen onder ons in ieder geval) en veel
plezier gehad natuurlijk!
Samen met Lukas Leyten, Carla de Rooij en Roald Willemsen had ik me
ingeschreven voor een mooie en zonnige trail door het heuvelachtige
zuiden van ons land die plaats zou gaan vinden op zondag 6 februari.
Startend te Vaals op het welbekende Drielandenpunt en daarna hoofdzakelijk over (en door) Belgisch grondgebied. Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind die dag. Zowel de dag ervoor als ook de dag
erna waren prima maar op de dag zelf was het bar en boos met veel regen,
wind en vooral veel, heel veel modder.
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In de voorbereidingen veel discussie over welk paar schoenen en profiel het beste zou zijn, maar met het
terrein en verwachting van het weer allemaal toch gegaan voor goede trailschoenen met voldoende profiel dat
zeker nodig bleek.
Helaas niet uitslapen op zondag want de 27 km start om 10 u en we moesten nog een stuk rijden plus nog de
nodige logistieke handelingen vooraf verrichten. Gelukkig hebben we kunnen uitrusten gedurende de rit
ernaartoe en boften we maar weer met onze chauffeur Roald die ons weer prima heen en terug gereden heeft.
Al ‘trailende’ hebben we veel mooie paden, uitdagende klimmetjes en afdalingen,
mooie uitzichten en vreemde beesten in het bos gezien. Een enkel verhard stukje
om een overbrugging te maken maar hoofdzakelijk offroad en dat is toch wel het
leukste.
Na de finish nog even de nodige ‘voeding’ tot ons nemen, maar ook niet te lang
want we koelen af. Helaas vanwege corona nog steeds geen omkleedfaciliteiten
dus snel naar de auto. Daar doen we een poging iets drogers en schoons aan te
doen, alleen de regen en wind maken dat wel lastig. Veel te strakke kleding, natte
lichamen en koude handen maken het haast onmogelijk iets aan te trekken.
Verkleumd van de kou in de auto en met de verwarming op maximale stand keren
we weer naar huis met mooie herinneringen in ons hoofd en uitkijkend naar de
volgende trailrun die alweer over een week is. We hebben de smaak te pakken!

3. LOGO Midwintertrail 24 km - 13 februari 2022
Carla de Rooij ©Carla
Het leek wel een thuiswedstrijd of …. als ik dit bekende stukje op m’n MTB meegefietst had, dan kon ik Erik
en Lukas misschien wel makkelijk bijhouden. Hoewel Roald en ik van onze bucketlist kunnen afvinken dat
we hardlopend de MTB-ers ingehaald hebben langs een modderbad. Het was wel super gaaf om de stukjes
waar m’n MTB soms fietst nu eens wat beter te kunnen bekijken in een langzamer tempo (en nu ik dit schrijf,
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snap ik dus waarom ik Erik en Lukas niet bij kon houden, ik was véél te véél aan het genieten van ons thuisgebied en rond om me heen aan het kijken).
Leuk om bij de start plotseling ook mijn collegae BeusenFoudraine te zien (ik maak geen reclame hoor:
Karien en Monique waren er ook). De start was geweldig. We gingen er weer met zijn vieren vandoor (Erik,
Lukas, Roald en ik) en na de finish waren we er weer met zijn vieren voor de warme soep en frietjes. We
voelden ons niet in de steek gelaten hoor Lukas en Erik, want jullie hadden braaf op ons gewacht.

SAMEN BIJ DE START -

SAMEN STUKJE LOPEN

-

SAMEN NA DE FINISH

M’n inmiddels geautomatiseerde zin begon de eerste kilometer al (of de eerste meter):
“Roààààààààààààààààld, je begint wéér te snel, we moeten nog (in dit geval) 24 km”. Ik kan me eigenlijk
geen 1 loop herinneren dat ik dat nog niet geroepen heb naar Roald in de eerste kilometer. Nog héél even liep
Roald voorafgaand aan Erik en Lukas om nog vast te kunnen leggen dat ze de start echt gemaakt hebben.
Het bleef nog wat kilometers doorgaan, dat het toch wel een beetje erg snel ging. Het was notabene een week
terug dat we de 27 km Drielandenpunt liepen, waar nog een restant van in mijn benen en mijn lijf voelbaar
was. Gelukkig werd ik er (vooral na die 27 km) weer even aan herinnerd dat ruim 600 spieren nog werkzaam
zijn in mijn lijf en dat ik bijna 7 dagen lang héél véél van die spieren uitermate goed gevoeld heb. Maar
goed… na volgens mij 6-7 km zakte de moed compleet in mijn schoenen (letterlijk en figuurlijk). Erik en
Lukas hadden er zin in en waren niet meer bij te houden. Tegen Roald riep ik nog (ervan uitgaande dat Erik en
Lukas me al niet meer zouden horen): “Ik loop wel alleen verder!!!”. Fjjjjjjoe…. Gelukkig hoorde Roald het
nog net op tijd. Die andere twee niet, die waren er al vandoor gevlogen. Eindelijk kon ik na die eerste paar
super zware kilometers het tempo even remmen en na een paar kilometer de sporen van Hans en Grietje en de
rode vlaggetjes weer volgen.

In mijn beleving ging het iedere kilometer nadat we Lukas en Erik uit het oog verloren waren beter. (verder
zijn jullie wel aardig hoor Lukas en Erik, voel je dus niet aangesproken). Eindelijk rustiger lopen, het praten
ging weer, tijd voor wat serieuzere gesprekken en daarna flink genieten van iedere stap en de natuur. Ik had
Roald zijn tempo flink kunnen dempen, zodat hij voor zijn hobby “foto’s maken en het duimpje” weer tijd
had. Slechts 1 keer gevallen ergens in een gebied waar Roald net te laat was voor een foto.
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Het was flink genieten en Roald had de prachtige Brabantse natuur weer met foto’s vastgelegd. We waren een
eind op weg en de kilometers begonnen bij mij inmiddels wat makkelijker te gaan, echter duurde het wel lang
voordat de snoeppost er was. Ongeveer 16 km in de benen en dan komt op ons bekende warming-up plekje de
snoeppost (als we vanaf de Hut van Mie Pils op de zondagochtend de A2 over lopen). Daar kwam dus ook
even een moeilijk punt. Mijn linkerkant trok me naar de Hut en de kruimels van Hans en Grietje gingen naar
de andere kant richting Geldrop.
Mijn navigatie had ik niet aan gezet (lees: “Roald is er
toch bij, dus navigatie heb ik niet nodig”). We kwamen
bij het punt waar wij dachten dat we de A67 over moesten steken. Het zag er wel erg stil uit, paar keer omgedraaid en heen en weer gelopen en we moesten dus toch
nog even aan de zuidelijke kant van de A67 blijven
lopen. Ineens draaiden de rollen om. Nu kreeg ik ineens
tijd om foto’s te maken en Roald bleef maar achter me
lopen. De mooiste vastgelegde foto is die op de trapjes
(ja, ja… ik liep voorop), toen de finish al steeds dichterbij kwam. Want….. bij de finish aangekomen bleken
Erik en Lukas al lang binnen te zijn, en nu weten we waarom ze zo snel binnen waren. Erik is de trapjes
vergeten tijdens de trail. Hij heeft de finish dus eigenlijk illegaal gehaald en zal de trail nog wellicht een keer
opnieuw moeten lopen. Misschien wordt Erik bij nader inzien door de organisatie nog gediskwalificeerd
omdat hij de trapjes vergeten is of bewust niet gelopen heeft om een “snellere tijd” te halen. Picture: Roald
had de trapjes wel hoor (en ik ook!).
En toen kwamen de laatste kilometers en werden we verrast op de laatste paar honderd meter. Er kwam een
lach op mijn gezicht te staan. We werden zeer enthousiast aangemoedigd langs de zijlijn door de LGW-ers die
de 16 km meegelopen hadden (Bartelijne, Karien, Ria, Wim en de meneer met het snorretje).

Dat was geweldig om die laatste paar honderd meter nog even zo leuk aangemoedigd te worden. En de 16 km
LGW-ers hebben ook super goed gelopen en ben trots op hen. Ondertussen kwamen Roald en ik erg dichtbij
de finish en werd Roald meteen geroepen dat hij in de prijzen gevallen was. Het eerste wat ik dacht was:
“Krijgt hij nu wéér een aanmoedigingsprijs om 1 of andere reden???, hij zal toch niet de laatste man zijn die
finisht?” Dat was het gelukkig niet en als dat wel geweest zou zijn, dan was de aanmoedigingsprijs ook
terecht geweest, want nogmaals zoveel genieten mag ook aangemoedigd worden. Hij was 1 van de gelukkigen
die in de prijzen gevallen was met de lootjes. Hij had een leuke waardebon ontvangen. Later bleek dat onze
Erik ook 1 van de gelukkigen was.
Alles bij elkaar heb ik intens genoten van deze 3e
trail in het jaar 2022. Het waren 3 zéér onvergetelijke
trails met alle hun bijzondere, onvergetelijke herinneringen. Achteraf ECHT super blij dat Erik
meegelopen was met de Wienerberger, met zijn
tweeën gaat ie toch makkelijker en is het véél leuker
dan alleen. En de 2e en 3e trail: hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Voor mij staat de 4e trail al op het
programma voor zaterdag 26 maart Cauberg Trail
(welke verschillende LGW-ers 2 jaar terug ook zouden gaan lopen en toen gecanceld was en ik uiteraard
verwacht dat deze fanatiekelingen hun mail blijven controleren om dit jaar deze loop ook in te halen). De
Cauberg Trail gaat vast en zeker een makkie worden, na mijn planning om een maandje uit te rusten (hoewel
‘een planning’ is om van af te kunnen wijken). Ik heb alleen als warming-up voorafgaand aan de Cauberg
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Trail de ½ marathon van Sint Anthonis op 19 maart gepland en wat LGW-trainingen en een beetje hardlopen
als ik zin heb. Inmiddels krijg ik wel de kriebels van de trails en als er iemand zin heeft om een trail te lopen
en je wilt niet alleen, dan roep maar… misschien wil ik dit jaar wel een PR gaan scoren in “aantal trails per
jaar” en er achterkomen of er NOG moeilijkere trails zijn dan het Drielandenpunt en de Wienerberger. En ik
heb er totaal geen moeite mee om nu de ook onvergetelijke Devil’s Trail in de Loonse en Drunense duinen
gewoon nóg een keer te gaan lopen. Want volgens mij was die makkelijker dan het Drielandenpunt.
In afwachting van alle meldingen van fanatiekelingen die dit jaar ook zin hebben om trails te gaan lopen met
of zonder modder.
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