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Verbeter je looptechniek
Esther Schobbe en André Engelen
Dit voorjaar op zondag 15 mei 2022 is er een training gepland, die zich volledig richt op loopscholing. Deze loopscholing-training zal plaats vinden parallel aan de reguliere huttraining op
zondag. Esther en André zullen deze training verzorgen.
Waarom is loopscholing zo belangrijk?
Als we 10 km duurloop-hardlopen zetten we tussen de 6000 en 9000 passen, waarbij we elke keer
zo’n 3x ons lichaamsgewicht moeten opvangen. Dit is nogal een belasting voor ons lichaam. Om
goed voorbereid te hardlopen beginnen we elke training met een warming-up, die uit twee onderdelen bestaat:
Inlopen en rekoefeningen. Hierdoor brengen we onze bloedsomloop op gang en maken we onze
spieren soepel, waardoor we ons lichaam voorbereiden om een inspanning te leveren.
Loopscholing. Je herkent ze vast wel: skipping, tripping, knieheffen, hakken-bil, loopsprongen,
kaatsen, enzovoort. Dit laatste doen we om onze looptechniek te verbeteren.
Je kan dit vergelijken met techniektraining voor bijvoorbeeld schaatsers en zwemmers. Zij besteden
veel aandacht aan een betere techniek om dezelfde reden als een hardloper. Namelijk het efficiënt en
blessurevrij sporten en het verbeteren van persoonlijke resultaten. Het is dus verstandig dat iedereen
die regelmatig hardloopt, ook tijd en aandacht aan zijn/haar looptechniek besteedt.
Wat is een loopscholing-training?
Tijdens de loopscholing-training zullen alle (basis)oefeningen van loopscholing de revue passeren
met als speciaal aandachtspunt een correcte uitvoering hiervan, zodat dit later toegepast kan worden
in de reguliere trainingen. Deze training wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 10 personen, zodat er voldoende aandacht is voor iedereen.
Laat even weten of je mee wilt doen door mij een bericht te sturen via WhatsApp (André Engelen)
of een antwoord op de mail die je hierover ontving. Ook als je al een keer meegedaan hebt, schroom
dan niet om je nog een keer op te geven. Loopscholing is en blijft belangrijk om te onderhouden.
Bij voldoende interesse van mensen gaan we voor de loopscholing een tweede sessie plannen.
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Trainingen 2e kwartaal

Datum
Type
afstand

wk 14
5-apr
R duurloop
14 km

wk 15
12-apr
T duurloop
23 m - 3 m

wk 16
19-apr
lange interval
600 / 1000 m

wk 17
26-apr
korte interval
100 / 200 m

wk 18
3-mei
R duurloop
10 km

Datum
Type
afstand

7-apr
korte interval
350 / 600 m

14-apr
R duurloop
14 km

21-apr
T duurloop
10 m - 6 m

28-apr
lange interval
600 / 1200 m

5-mei
korte interval
100 / 250 m

Datum
Type
afstand

10-apr
17-apr
ChampagnePasen
ontbijt, geen tr geen training

24-apr
R duurloop
12 km

1-mei
T duurloop
11 m - 7 m

8-mei
lange interval
600 / 1300 m

Datum
Type
afstand

wk 19
10-mei
T duurloop
12 m - 7 m

wk 20
17-mei
lange interval
600 / 1400 m

wk 21
24-mei
korte interval
150 / 300 m

wk 22
31-mei
R duurloop
12 km

wk 23
7-jun
T duurloop
12 m - 6 m

Datum
Type
afstand

12-mei
R duurloop
10 km

19-mei
T duurloop
13 m - 7 m

26-mei
Hemelvaart
geen training

2-jun
korte interval
150 / 350 m

9-jun
R duurloop
12 km

Datum
Type
afstand

15-mei*
korte interval
100 / 300 m

22-mei
R duurloop
12 km

29-mei
T duurloop
11 m - 6 m

5-jun
Pinksteren
geen training

12-jun
Trailrun
geen training

Datum
Type
afstand

wk 24
14-jun
lange interval
700 / 1500 m

wk 25
21-jun
korte interval
150 / 400 m

wk 26
28-jun
R duurloop
12 km

wk 27
5-jul
T duurloop
16 m - 5 m

Datum
Type
afstand

16-jun
T duurloop
13 m - 6 m

23-jun
lange interval
700 / 1600 m

30-jun
korte interval
200 / 400 m

7-jul
R duurloop
13 km

Datum
Type
afstand

19-jun
R duurloop
14 km

26-jun
T duurloop
14 m - 6 m

3-jul
lange interval
800 / 1400 m

10-jul
korte interval
200 / 450 m

* Op 15 mei is gelijktijdig met de training ook de loopscholing van André en Esther.

Activiteitenkalender 2022
Er zijn dit jaar nog heel wat activiteiten. Let op: enkele data zijn anders dan de vorige keer.
zo 10 april:
za 21 mei:
zo 12 juni:
do 23 juni:
vr 24 juni:

Champagne-/ ontbijtloop (opening zomerseizoen)
Teun Velter cyclopaton
Trail
Coopertest
Barbecue
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za 10 sept:
zo 9 okt:
zo 23 okt:
zo 6 nov:
di 13 dec:

Ronde van Waalre
Deelname marathon Eindhoven + nazit
Najaarsloop/ -wandeling
Deelname Valkenloop
Fakkelloop

Teun Velter Cyclopaton
Na twee jaar is het weer mogelijk om de Cyclopaton te organiseren. Een evenement dat je niet wilt
missen.
Wat is het?
De Cyclopaton is een uniek en spectaculair evenement van Loopgroep Waalre waarbij een mountainbiker en een loper een koppel vormen. De koppels worden gevormd per loting. Het koppel legt om
de beurt een ronde af als in een estafetterace: de loper rent een ronde van ongeveer 1 kilometer en
tikt in de wisselzone zijn/haar mountainbiker aan die vervolgens een ronde van ongeveer 2 kilometer
fietst. Dit herhaalt zich 5 keer. Het koppel dat als snelste de rondes heeft volbracht, is de winnaar.
Inschrijven
Bij inschrijving wordt er geloot bij welke loper of mountainbiker je ingedeeld bent.
Leden van Loopgroep Waalre zijn de lopers. We nodigen mountainbikers uit als gasten om te fietsen.
Inschrijven kan tot zaterdag 7 mei 2022 en is gratis!
Ken je mountainbikers of gravelrijders: benader ze en geef dit door aan de organisatie.
Tijdschema
De Teun Velter Cyclopaton staat gepland op zaterdag 21 mei 2022.
De start is om 11:00 uur in het bos achter het Brabants Genot in Waalre (bij het Vlasrootven).
De startnummers kunnen vanaf 9.45 uur bij het Brabants Genot worden afgehaald.
Doe mee, schrijf je in en geniet van het meest spannende evenement van onze loopgroep in de
bossen van Waalre met de ‘derde helft’ op het terras van het Brabants Genot! En daarbij ook nog
eens mooie prijzen voor de eerste, tweede en derde plaats!
Sportieve groet,
Het Cyclopaton team bestaande uit Annemarie, Ietje, Marjo en Werner
--------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier Cyclopaton 21 mei 2022
Naam:

..………………………………………….

E-mailadres:

.……………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………

O ik ben mountainbiker
O ik ben loper

Inleveren vóór 7 mei 2022 bij Marjo Blom, Loopgroep Waalre, mjf.blom@gmail.com.
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Voorstelstukje voor nieuwe leden!
Joyce Grasskamp
Hallo allemaal!
Als aanvulling op de verhalen van sportieve activiteiten die gelukkig weer georganiseerd kunnen
worden wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een item van een tijdje geleden.
Nieuwe leden, inmiddels hebben we er binnen de vereniging wel een aantal, werd gevraagd om zich
in het clubblad voor te stellen. Het is inmiddels weer een tijdje geleden, en tijdens de afgelopen ALV
hebben we het er kort over gehad bij de rondvraag.
Helemaal nieuw ben ik weliswaar niet, voor sommigen, maar ik wil graag een stukje aanleveren.
Mijn naam is Joyce Grasskamp-Pardoel. Ik ben niet in
Waalre geboren maar wel getogen. Samen met Michael en
zoon Lennard en bejaarde hond Odi wonen we met veel
plezier aan de Onze Lieve Vrouwedijk.
Naast wandelen mag ik graag line dansen, fietsen, lezen en
bord- en computerspelletjes doen als tijdverdrijf. Een paar
dagen per week werk ik een aantal uurtjes in de catering
en één middag in de week heb ik twee jongens van negen
en acht jaar onder mijn hoede.
Als vrijwilliger ben ik tenslotte werkzaam in het zorgcentrum de Hoevenakkers. Jarenlang heb ik samen met
een groep vrijwilligers gewandeld met een bewoner in een
rolstoel. Helaas laat mijn schouder dit niet meer toe dus ga
ik nu met een bewoner één op één een activiteit doen.
Hopelijk heb ik met dit voorstelstukje anderen geïnspireerd om in het volgende Lopertje een bijdrage te leveren.
Vele sportieve groeten,
Joyce

---------------------------------------------------------------------
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Tijdloop
Erik Dielhof
Meer dan 50 wandelaars en hardlopers hebben zondag 27 maart een poging gedaan zo dicht mogelijk
bij hun vooraf opgegeven tijd uit te komen. Natuurlijk zonder op horloge of telefoon te kijken tijdens
het lopen. Het parcours van, naar men zegt, 1,77537 km was uitgezet in de bossen vlakbij de Hut van
Mie Pils, maar vooraf alleen bekend bij de organisatie zodat men niet alvast kon oefenen.

Iets vroeger dan normaal op zondag, ook vanwege het ingaan van de zomertijd, komen we bijeen bij
de Hut van Mie Pils, alleen vandaag voor een tijdloop in plaats van de reguliere training. Nog even
in een warme ruimte omkleden en onze loopnummers ophalen voordat we met z’n allen de bossen in
lopen voor de warming-up onder begeleiding van Karien en Monica. Natuurlijk staan alle wandelaars en hardlopers te popelen om van start te gaan en het parcours te verkennen met ieder een eigen
vastgelegd aantal ronden en totaaltijd.
Na het startsein stuiven de hardlopers weg gevolgd door de wandelaars. Wat volgt is een leuk parcours dat af en toe wat slingert, wat los zand heeft en enkele omgevallen bomen als obstakel om
overheen te stappen of springen. Iedere ronde dat we langs de finish lopen aangemoedigd door de
jury en het publiek om de volgende ronde af te gaan leggen. Daarnaast is Rien druk in de weer om
iedereen vast te leggen in de mooiste poses.
Voor mij is dit de eerste keer dat ik met de tijdloop meedoe en had vooraf niet echt een idee hoe het
zou gaan. Daarnaast: hoe bepaal je nu het aantal ronden en de tijd terwijl je het parcours niet eens
kent? Ik heb maar een Excel-bestand in elkaar gezet om e.e.a. uit te rekenen en data doorgegeven aan
de dames. Maar na het lopen van de Paarse Boscross heb ik m’n eerder doorgeven tijd toch maar
herzien in een iets uitdagendere tijd. Toch blijft het gokken en had ik ook geen idee of de Cauberg
trail van een dag eerder nog invloed zou hebben.
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Vooraf en tijdens het lopen wat rondvragen bij mede-hardlopers om een beetje een idee te hebben
van hun tijd/ronde, maar ja hebben zij een goede schatting gemaakt en houden ze het juiste tempo
aan of hebben ze een andere tactiek?
Na toch wel vermoeiende rondes komt toch eindelijk echt de finish in zicht en als we allemaal klaar
zijn keren we terug naar de Hut. Daar worden we uitgebreid verwend met een heerlijke warme kop
soep, kaas- of worstenbroodje, wat te drinken en paaseitjes. Heel goed geregeld allemaal!!! Behalve
het zonnetje dan want dat laat zich in de ochtend helaas niet zien, maar met wat warme kleding aan
is het buiten toch goed uit te houden en vooral heel erg gezellig. Toch wachten we allen met smart
op de uitslag en als het moment daar is mogen Luuk, Bram, Paul, Wim en ikzelf een mooie prijs
ophalen. Ook Henk heeft op de valreep een prijs binnen weten te slepen.
Al met al een gezellige, geslaagde tijdloop en nogmaals hartelijk dank voor de goede organisatie
Trees, Joke, Karien, Trudy en Bartelijne!
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Uitslagen tijdloop
Hieronder staan de uitslagen van de tijdloop op 27 maart. De jury heeft haar best gedaan om alles
nauwkeurig te registreren, maar er waren soms hectische momenten.
Voornaam
Erik
Paul
Luuk
Bram
Wim
Marianne
Mientje
Arjen
Sergei
Hans
Kitty
Monica
Werner
Ria
Marieke
Arno
Lukas
Nathalie
Ietje
Roald
José
Coby
Rob
Ben
Annemarie
Marja
Paul
Nico
Huub
Reinier
Anneke
Carla
Petra
Nico
Johan
Marjo
Ton
Tony
Marian
Irmgard

Achternaam
Dielhof
Feenstra
Geurden
van Gessel
Kremers
van den Boogaard
Spijkerman
Verhiel
Souljé
Harlé
Mandos
Sondervan
Dijkgraaf
Stevens
van Erp
Bos
Leyten
Gielen
Verhoeven
Willemsen
Koolen
Boogers
van de Lisdonk
Putman
van de Lisdonk
Raijmakers
Spijkerman
van den Boogaard
Verhees
Beltman
Visser
de Rooij
Versmissen
Broers
van der Heide
Blom
Schaffer
Klomp
Pothof
Schaffer

Geschatte Werkelijtijd
ke tijd
12:53:16 12:53:15
12:53:16 12:53:21
12:21:24 12:21:33
12:59:00 12:59:31
12:50:43
00:51.16
12:47:38
00:46.53
12:47:39 12:46:54
12:58:45 12:59:37
12:58:00 12:58:54
12:49:00 12:47:53
01:00:00 12:58:29
12:58:37 12:56:59
01:00:00 01:01:40
12:55:00 12:53:15
12:47:00
12:45:11
12:48:22 12:50:14
12:51:03 12:53:04
12:52:00 12:54:09
01:00:00 01:02:14
12:51:46 12:54:14
12:55:00 12:57:32
12:49:33 12:46:57
01:00:00 01:02:43
12:58:30 01:02:00
01:00:00 01:03:32
12:58:02 01:01:40
12:55:00 12:59:05
12:45:00 12:40:40
12:52:30 12:47:58
12:59:30 01:04:06
01:00:00 01:04:46
01:00:00 01:04:51
12:46:00 12:50:52
12:59:50 01:04:44
01:00:00 01:05:02
12:57:36
01.02.40
12:57:30 01:03:01
12:57:25 01:03:08
12:42:00 12:47:57
12:45:00 12:51:39
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Verschil

Plaats

12:00:01
12:00:05
12:00:09
12:00:31
12:00:33
12:00:45
12:00:45
12:00:52
12:00:54
12:01:07
12:01:31
12:01:38
12:01:40
12:01:45
12:01:49
12:01:52
12:02:01
12:02:09
12:02:14
12:02:28
12:02:32
12:02:36
12:02:43
12:03:30
12:03:32
12:03:38
12:04:05
12:04:20
12:04:32
12:04:36
12:04:46
12:04:51
12:04:52
12:04:54
12:05:02
12:05:04
12:05:31
12:05:43
12:05:57
12:06:39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Marco
Ad
Michael
Joyce
Ellen
Jacques
Henk
Jan
Wiek
Bram
Jack

Verhees
Coppelmans
Grasskamp
Grasskamp
van Marrewijk
Mulders
Couwenberg
de Leeuw
Tieleman
Moonen
Verberne

12:24:30
12:55:00
12:42:50
12:42:50
01:00:00
12:54:00
12:55:00
12:50:00
12:57:41
12:53:00
12:51:00

12:32:00
01:03:06
12:51:40
12:51:41
12:50:57
01:03:42
01:04:43
12:59:59
01:08:27
01.04.53
12:34:44

12:07:30
12:08:06
12:08:50
12:08:51
12:09:03
12:09:42
12:09:43
12:09:59
12:10:46
12:11:53
12:16:16

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Landelijke Opschoondag 2022
Nico en Annemarie Broers
Op 19 maart was het weer zover: de jaarlijkse Landelijke Opschoondag. Tijdens deze landelijke
opruimactie heeft Nederland een grote schoonmaakbeurt gekregen. Ook in de gemeente Waalre
deden een hoop mensen mee. Dit jaar hebben 85 inwoners de handen uit de mouwen gestoken,
waaronder bijna 30 leden van de loopgroep! Dat aantal is een record voor LGW voor dit evenement!
Verder hadden ook leden van Vogelvereniging de Edelzanger, Carnavalsvereniging de Torentutters
en de Jeugdbrandweer een opruimactie georganiseerd. Ook was er een flink aantal inwoners dat
zelfstandig met of zonder kinderen op pad ging.
Wij hadden 7 routes gemaakt en zo vertrokken er rond 10 uur 5 wandelgroepjes en 2 groepjes hardlopers bij ons startpunt Meester Keeman. Annemarie fietste rond om waar nodig nieuwe zakken te
brengen en eventuele probleempjes op te lossen. En ook niet onbelangrijk: zij was op tijd terug bij
Meester Keeman voor het uitdelen van de consumptiebonnen voor een drankje en een lekker stuk
taart!
Wat opviel is dat sommigen met volle zakken terugkwamen en anderen met halfvolle zakken.
Volgens de gemeente, die de actie faciliteerde, was het eindresultaat zaterdagmiddag ongeveer 20
volle vuilniszakken zwerfafval. Dit is minder dan afgelopen jaren en eigenlijk dus een heel goed
teken! Materialen die vooral gevonden werden waren plastic verpakkingen. Veel blikjes, plastic
flesjes, sigarettenpeuken en hout. Maar er werden ook bierflesjes, een wieldop, een ijshockeypuck,
een onderkant van een quad (ca 1 m2!) aangetroffen en ook nog een halfvergane zak met bierflesjes
en blikjes en andere rommel die duidde op een buitenfeestje nabij het Gat van Waalre. Al met al toch
goed voor het gevoel van "we zijn goed bezig geweest!".
Na het opruimen was er een nazit bij Meester Keeman waarbij iedereen als dank wat te drinken en
een stuk taart kreeg. Een tikkeltje winderig maar toch voor de liefhebbers lekker in het zonnetje op
het terras. De plogcommissie heeft alle deelnemers bedankt voor hun deelname en de "paasachtige"
prijs uitgereikt voor de leukste actiefoto in de groepsapp. Deze prijs van chocola ging naar de jongste
deelnemer: Renske Raijmakers!
Van de gemeente kregen we allemaal nog een appel mee naar huis en ook een bijdrage voor de
clubkas. De penningmeester van LGW zal daarmee ook tevreden zijn want met de bijdrage kon de
rekening van Meester Keeman zo ongeveer worden betaald.
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Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Carla de Rooij en Marja Raijmakers 's ochtends meededen
met het afval ruimen en zich 's middags van hun beste kant lieten zien bij de halve marathon in Sint
Anthonis. En de ideale warming-up in de ochtend betaalde zich uit: Voor Carla een mooie podiumplaats (ze werd derde bij de dames) en Marja liep een mooi PR!! Petje af!
De commissie kijkt terug op een geslaagd event en hoopt alle deelnemers volgend jaar weer terug te
zien!
De Plogcommissie
Bartelijne Feenstra, Annemarie Broers en Nico Broers
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Zonnige Paarse boscross
Zondag 6 maart 2022 had Eindhovense studenten-atletiekvereniging Asterix voor de eerste keer hun
Paarse Boscross georganiseerd. Die is daarmee een nieuw onderdeel van de Kempische Crosscompetitie geworden. De club had vooraf regionaal om organisatorische assistentie gevraagd.
De cross zou bij de Hut en omgeving Meeuwven zijn, waar we normaal onze zondagtraining hebben.
Dus werd besloten om die een keer te laten vervallen, zodat we allemaal de gelegenheid hadden om
mee te doen en/of een handje te helpen. Veel van onze leden hielpen dan ook mee met de opbouw,
afbouw en tijdregistratie. Veel anderen liepen mee tussen de ruim 300 deelnemers bij mooi zonnig
voorjaarsweer. Het blauw van Loopgroep Waalre was dus goed vertegenwoordigd; bij vlagen leek
het meer een blauwe boscross dan een paarse. Organisator Asterix was verguld met onze hulp.
Ze komen op 10 september helpen bij onze Ronde van Waalre.
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Halve marathon Sint Anthonis
Marja Raijmakers
Zaterdag 19 maart was het zover, de halve marathon van Sint Anthonis. 2 jaar niet doorgegaan door,
jawel daar is hij weer…, Corona. In de ochtend samen met Renske (dochterlief) nog meegedaan aan
de Landelijke Opschoondag met Loopgroep Waalre. Dus die wandeling en het overheerlijke stukje
taart zouden een goede warming-up kunnen zijn.
Samen met Carla, Erik en Luuk (zoonlief) vertrokken naar Sint Anthonis. Luuk wilde graag met mij
meefietsen, dus geïnformeerd of dat mocht en daar hadden ze geen probleem mee. Hij blij en ik blij,
bleek achteraf! Daar aangekomen troffen we Wim, Roald en Lukas ook. Dus een mooie delegatie
van Loopgroep Waalre. Het was heerlijk loopweer! Mooie blauwe lucht, zonnetje op je bol en een
graad of 13. Alleen die wind was een beetje spelbreker op de laatste kilometers.
Om 15.00 uur klonk het startschot. De eerste paar honderd meter nog met de andere loopgroepers
mee kunnen lopen, maar daarna zag ik ze snel voor me verdwijnen. Dat was ook geen verrassing.
Ik zou ze bij de finish wel weer zien.
Na ongeveer 1,5 km sloot Luuk bij mij aan, hij moest in het begin achter de groep aanfietsen en
mocht mij opzoeken als de lopers zich verspreid hadden. Ik liep al vrij snel alleen en had geen aansluiting kunnen vinden bij een groepje. Maar ik had mijn eigen haasje bij, dus we zouden ons er wel
doorheen slaan.
Ik had de laatste weken weer opgebouwd richting de HM, maar de laatste training ging echt bagger
waardoor mijn zelfvertrouwen niet optimaal was. Ik kreeg nog de vraag of ik mijn PR wilde verbeteren. Maar dat was totaal niet aan de orde (dacht ik) en wist eigenlijk mijn PR-tijd ook niet.
Ik was daar dus totaal niet mee bezig geweest.
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Na 10 km stonden mijn ouders langs de kant om me aan te moedigen en tot die tijd liep ik eigenlijk
heel lekker. Maar nog een keer 10 km in dat tempo zou ik normaal niet kunnen. Na 13 km voelde het
eigenlijk nog steeds heel goed, maar ja 8 km is nog steeds een heel eind. Bij de 16 km ben ik gaan
rekenen en kwam ik tot de conclusie dat een tijd van 2.15 of 2.16 er misschien wel in zou moeten
zitten. Maar met de wetenschap dat de laatste 4 km wind op kop was en we de open vlakte ook nog
zouden krijgen, wist ik dat het zwaarste stuk nog moest komen. Want de rest van de route was redelijk beschut in de bossen, of met wind in de rug geweest.
Na de laatste drankpost kregen we de wind van voren. Ik probeerde Luuk mij nog uit de wind te
laten houden, maar daarvoor zat hij toch te laag op zijn fiets. Dus moest ik zelf tegen de wind in
ploeteren. Uiteindelijk het laatste stuk weer beschut en had ik het doel om naar de 2 dames voor mij
te lopen. Dat lukte, al voelde de benen toen al wel heel zwaar. Met het bordje van de laatste kilometer in zicht, zei ik tegen Luuk “kom we gaan!”. De dame voor me ingehaald en achter Luuk aan,
die het tempo opvoerde. Na 200 meter dacht ik nog wel, tjee een kilometer volle bak na 20 kilometer
is best ver. Maar Luuk bleef me aanmoedigen en roepen “kom op mama”. En ik wist toen dat een PR
wel degelijk haalbaar zou zijn. En toen kwam de finish in zicht en zag ik de klok nog op 2.14 staan.
Wow, dat was een tijd die ik me op die dag niet voor mogelijk had gehouden. Wat was ik blij met
mijn eindtijd van 2.14.47. Gewoon bijna 3 minuten van mijn PR af (had het even moeten opzoeken).
Moet er wel bij zeggen dat Luuk die dag mijn grote motivator en supporter is geweest. Zonder hem
had ik deze tijd niet gelopen.

Inmiddels weet ik ook wat het betekent om “tot het gaatje te gaan”. Ik kwam buiten adem en met een
hartslag van 180 over de finish. Maar dat heb ik er graag voor over gehad. En als laatste van LGW
binnenkomen, betekent wel dat de andere 5 mij stonden op te wachten, al heb ik daar op dat moment
niet veel van mee gekregen. Heb echt even bij moeten komen.
Na het omkleden kwam nog de grote verrassing dat Carla een podiumplaats had gehaald, dus dat
maakte deze topdag compleet.
Volgend jaar maar weer naar Sint Anthonis denk ik, want het blijft echt een hele mooie route door de
staatsbossen. En kijk naar onderstaande uitslagen…een PR lopen gaat daar goed!
Uitslagen:
Erik Dielhof
Lukas Leijten
Carla de Rooij
Roald Willemsen
Wim Kremers
Marja Raijmakers

1.35.31 PR
1.42.09 PR
1.45.49 PR
1.54.41
1.59.24
2.14.47 PR
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Notulen jaarvergadering 2022
Werner Dijkgraaf
Donderdag 10 maart om 19.00 uur, locatie Sporthal ‘t Hazzo
Vergadervoorzitter: Marja Raijmakers
1. Opening
Bij verhindering door Covid-19 kan voorzitter Reinier Beltman niet aanwezig zijn vanavond en
opent Marja Raijmakers de vergadering om 19.00 uur en heet alle 50 aanwezige leden van harte
welkom.
Door toedoen van Covid-19 was de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) in 2021 in digitale
variant per MS Teams en de laatste live versie inmiddels 3 jaar geleden. Gelukkig is vandaag weer
een normale vergadering mogelijk in fysieke vorm.
De agenda voor vanavond wordt doorgenomen:
Vaststellen notulen ALV 2021 (zie Lopertje 2021-2)
Terugblik activiteiten 2021
Verslag trainers Hardlopen - Arjen, Wandelen – Hans en Dolgroep – Huub
Uitreiking prijzen foto-estafette (jan 2022) André
Mededelingen bestuur
Financieel jaarverslag en verslag kascontrole 2021
Begroting 2022
Activiteitenkalender 2022
Rondvraag
Borrel

2. Notulen 2021
De notulen van de laatste ALV in 2021 zijn verspreid onder alle leden en er is gelegenheid tot het
stellen van vragen. Hier wordt geen gebruik van gemaakt en de notulen worden akkoord bevonden.
3. Terugblik op 2021
a) 17 maart: Jaarvergadering Teams
b) 20 maart: Ploggen tijdens landelijke Opschoondag
c) 12-18 april: Challenge 25-jarig bestaan (dit als voorproefje op het jubileum welk gevierd is op
25 september 2021)
d) 6 juni: Vennentrail
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e) 12 sept: Champagne-ontbijtloop (als alternatief voor de Ronde van Waalre die helaas niet door
kon gaan)
f) 25 sept: 25 jaar LGW; 7.5, 12.5 en 25 km + feest
g) 10 okt: Marathon Eindhoven met nazit ’t Rozenknopje
4. Trainersjaarverslag 2021
Arjen benoemt ten eerste de huidige trainers: André Engelen, Paul Spijkerman, Henk Couwenberg,
Esther Schobbe, Karien van Bommel, Rien Slokkers en Arjen Verhiel.
Bartelijne Feenstra heeft haar trainersfunctie beëindigd en wordt bedankt voor haar inzet.
Tine Slokkers heeft (tijdelijk) haar trainersfunctie beëindigd en ook zij wordt bedankt voor haar
inzet.
Arjen doet een oproep aan de leden om zich aan te melden om het trainersgilde te versterken. Inzetbaarheid is flexibel, denk bijvoorbeeld aan invulling tijdens vakantieperioden. Voor wie het leuk lijkt
iets voor de hardloopgroep te willen betekenen, aanmelden bij Arjen Verhiel s.v.p.
Henk Couwenberg neemt het woord en licht het vernieuwde trainingsschema toe aan de hand van de
presentatie. De nadruk ligt met name op het bieden van meer variatie in de trainingen door de ingevoerde tempoduurloop, de duurloop waarbij meerdere series van versnellingen zijn opgenomen,
waarbij de tempo’s langer worden en de pauzes korter.
Samen met de korte interval, de lange interval en de (rustige!) duurlopen maakt dit dus 4 soorten
trainingen, waarbij nog steeds twee keer per jaar wordt opgebouwd naar het lekker kunnen uitlopen
van een halve marathon in het voorjaar en in het najaar.
Gedomineerd door Covid-19 is gekozen voor aangepaste startlocaties.
Op de dinsdagen en donderdagen in zomertijd verzamelen bij Stationskoffiehuis (SKH) en in
wintertijd bij sporthal Hoeveland.
Reden voor de keuze van SKH tijdens Covid was dat we als groep niet teveel in het zicht liepen en
snel de vrije bossen in konden. Dat beviel goed in de zomermaanden, daarom is dit aangehouden
voor in de toekomst.
Reden voor Hoeveland gedurende winterperiode is de mogelijkheid tot toiletgebruik, om te kunnen
schuilen bij slechter weer en met Hoeveland hebben we ook een band m.b.t. de organisatie van o.a.
de Snertloop en nieuwjaarsborrel.
De zondagtrainingen als vanouds vanaf de Hut van Mie Pils.
Verzoek aan allen is om zoveel mogelijk met de fiets te komen om overlast op toegangsweg te
beperken (stof door rijdende auto’s is erg hinderlijk voor wandelaars, ruiters, fietsers etc.).
Binnen de wandelgroep is wat verdeeldheid over de keuze uit het verzamelen bij Hoeveland of
Stationskoffiehuis. Verzoek vanuit de vergadering tot uniformiteit van verzamelplaats voor zowel
hardlopers als wandelaars, de wandelaars pakken dit verder intern op.
Verder wordt gevraagd of in zomertijd bij Stations Koffiehuis mogelijkheid is voor toiletgebruik,
Arjen Verhiel zal dit navragen en terugkoppelen.
Covid of niet, het zorgvuldig voorbereidde trainingsschema werd al die tijd aangehouden.
Mooi was dat het enthousiasme niet minder werd en iedereen weer blij was wanneer na de
lockdowns de reguliere bijeenkomsten weer hervat konden worden.
Doorgang van trainingen wordt toegelicht m.b.t. extreme weersomstandigheden:
Bij 25 graden advies om rustig te trainen, en zorgen voor water en een telefoon.
Bij warmte boven 28 graden zullen trainingen opgeschort worden.
Bij vorst wordt uitsluitend afgelast wanneer er gladheid is.
Bij onweer, zorg voor je eigen en elkaars veiligheid.
De besluiten liggen bij de desbetreffende trainer van dienst.
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Tot slot wordt gewezen op de communicatiemiddelen vanuit de loopgroep:
LGW Trainersinfo: “officiële” mededelingen trainers, routes, aandachtspunten.
LGW Fanatiek…: informele groep voor het delen van loop- en andere ervaringen.
Niet snel? Echt wel!: groep voor lopers die in een rustig tempo trainen.
Ook binnen de wandelgroep is een groepsapp actief voor de wandelaars.
Maak gebruik van de informatie, bestudeer de met zorg samengestelde trainingen vooraf!

Hans Harlé brengt verslag uit van de wandelgroep.
Ondanks Covid-19 is er toch doorgewandeld in kleine groepjes.
Het aantal deelnemers blijft stabiel met ca. 25 leden.
Wel is er wat verschuiving, doordat er voormalig hardlopers de overstap hebben gemaakt naar het
wandelen. Ook hier zijn doorgaans verschillende tempogroepjes, afhankelijk van de opkomst. Voor
de zondagen geldt dat er weinig animo is vanuit de wandelaars, dus primair zijn de vaste avonden de
dinsdag en de donderdag.
Huub Verhees brengt verslag uit van de DOL-groep (Dinsdag Ochtend Lopers).
2021 was een rustig jaar voor de Dollers.
Grootste mijlpaal was toetreding van Henk de Vrind; dit na een strenge ballotageprocedure in de
vorm van het trakteren op appelflappen. Hiermee is hij officieel geaccepteerd als Doller.
Met de aanmelding van Henk telt de Dolgroep momenteel 13 leden.
Belangrijk om te vermelden is dat het prachtige jubileumboek ter ere van het 25-jarig bestaan van
LGW persoonlijk is overhandigd aan de nabestaanden van leden die niet meer onder ons zijn. In dit
boek staat veel beeldmateriaal wat bijdraagt aan de fijne herinneringen die zij beleven na het verlies
van hun dierbare.
Zichtbaar op de activiteitenkalender is dit jaar weer de Fakkelloop. Na de door Covid noodgedwongen onderbreking vindt deze dit jaar plaats op 13 december.
Ten slotte krijgt Jacques Mulders nog het woord om zijn dank te uiten aan alle mensen die hem
mentaal, sportief en financieel gesteund hebben bij het behalen van zijn doel in 2021: het uitlopen
van zijn halve marathon ter ere van zijn partner Ine, waarbij de opbrengsten van zijn sponsoractie ten
gunste zijn gebracht aan het prinses Beatrix Spierfonds.
Een woord van dank namens Loopgroep Waalre gaat uit naar alle trainers, vrijwilligers en natuurlijk
onze sponsors. De trainers worden nog in het zonnetje gezet met een mooie waardebon als dank voor
hun inzet.
André Engelen was in januari 2022 initiator van de inmiddels beroemde Foto Estafette.
Hierbij moest een loper een foto maken van een plek, en vervolgens moesten de overige lopers deze
locatie vinden en bevestigen met een selfie, en een nieuwe locatie delen middels een selfie, die ook
weer geraden moest worden.
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Na 23 dagen, 483 appjes, 15 locaties met een deelname van 18 atleten, zijn er meerdere winnaars uit
de bus gekomen.
De pijlers waren o.a. zoveel mogelijk locaties vinden, nieuwe locaties vinden en vooral gekke foto’s
met halsbrekende toeren, toverwoord: “Samen Genieten”! De winnaars worden beloond met een
memorabel Memory spel, bestaande uit alle gemaakte selfie-locatiefoto’s, erg origineel!

5. Mededelingen bestuur
a) Beleid rondom goede doelen:
Het bestuur staat open voor nieuwe aanvragen / initiatieven
Criterium 1: lokaal karakter, criterium 2: relatie met (hard)lopen.
Er is budget gereserveerd voor een mooi jaarlijks initiatief.
b) Lief & Leed: Doorgeven aan Mientje Spijkerman, zodat een kaartje of bloemetje naar
desbetreffende persoon kan worden verstuurd.
c) (langdurige) blessures: Doorgeven aan Arjen Verhiel.
d) Aanpassingen statuten / continuïteit-commissie (wet WBTR)
Binnen termijn van 5 jaar dient de WBTR op orde te zijn en geborgd middels draaiboek.
Hierbij is het noodzakelijk een continuïteit-commissie te benoemen, in geval het huidige bestuur niet
in staat is om haar taken uit te voeren. Henk de Vrind en Wim Kremers worden met goedkeuring van
de vergadering benoemd tot continuïteit-commissie.
6. Jaarverslag en verslag Kascommissie
a) De inkomsten in 2021 waren € 3.985,- lager dan begroot. Voornaamste redenen zijn minder
sponsoropbrengsten door geannuleerde Ronde van Waalre en mutaties / opzeggingen van leden
rondom de opmaak van de balans.
b) De uitgaven in 2021 waren € 2.149,- lager dan begroot (hoofdzakelijk door het niet kunnen
doorgaan van vele activiteiten). Totaal exploitatieresultaat positief € 3.215,-.
Dit wordt toegevoegd aan onze reserves, om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers op te
kunnen vangen. De vergadering is hiermee akkoord.
Het financieel jaarverslag 2021 is aangeboden bij de kascommissie zijnde Bram van Gessel en Kitty
Mandos; zij hebben de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden.
De kascommissieleden worden bedankt voor hun inspanningen.
Kitty Mandos treedt af als kascommissielid en Marjo Blom wordt haar opvolger.
Wim Kremers wordt benoemd als reservelid Kascommissie.
7. Begroting 2022
Marja Raijmakers licht de begroting toe.
Totaal inkomsten uit contributies, sponsorgelden, opbrengsten activiteiten, inschrijfgelden Ronde van
Waalre en verkoop van kleding bedragen € 14.140,-.
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Totaal uitgaven is begroot op € 13.000,-. En dus wordt een theoretisch resultaat begroot van positief
€ 1.140,-.
De jaarlijkse contributie blijft naar inzicht bestuur gelijk aan voorgaande boekjaar.
8. Activiteitenkalender 2022
Werner Dijkgraaf neemt de Activiteitenkalender van 2022 door met de leden.
n.b. sommige data waren onjuist weergegeven, hieronder de juiste data.
De eerder verkeerd benoemde data nog even onderstreept.
Zondag 2 jan: Nieuwjaarsborrel (afgelast wegens Covid)
8 -30 jan: Foto-estafette
Zondag 6 feb: Snertloop
Maandag 21 feb: Reanimatie / AED cursus
Zondag 6 mrt: Paarse Boscross Aalst Waalre
Zaterdag 19 mrt: Ploggen tijdens landelijke Opschoondag
Zondag 27 mrt: tijdloop
Zondag 10 apr: Champagne/ontbijtloop (opening zomerseizoen)
Zaterdag 21 mei: Teun Velter Cyclopathon (onder voorbehoud)
Zondag 12 jun: Loopgroep Waalre Trail
Donderdag 23 jun: Coopertest
Vrijdag 24 jun: BBQ bij Volmolen
Zaterdag 10 sep: Ronde van Waalre
Zondag 9 okt: Deelname Marathon Eindhoven+nazit
Zondag 23 okt: Najaarsloop/wandeling
Zondag 6 nov: Valkenloop
Dinsdag 13 dec: Fakkelloop
Oproep aan leden om aan te melden als vrijwilliger voor activiteiten:
Teun Velter Cyclopathon (2 á 3 leden om te helpen met voorbereiding en op de dag).
Aanmelden bij Werner Dijkgraaf.
Ronde van Waalre (verkeersregelaars en vrijwilligers). Aanmelden bij Wim Kremers.
Avond-wandel4daagse: (vrijwilligers stempelposten). Aanmelden bij Henk de Vrind.
Sponsors gezocht voor Ronde van Waalre en algemeen: aanmelden bij Werner Dijkgraaf of Wim
Kremers.
9. Rondvraag
Er wordt gemeld dat de website niet helemaal actueel is.
Oorzaak is dat niet alle formats van foto’s juist zijn en dus erg bewerkelijk.
Intern wordt overlegd voor een oplossing om sneller te kunnen actualiseren.
Er staat geringe informatie m.b.t. de wandelactiviteiten op de website en er wordt voorgesteld om
dit item te schrappen. Besloten wordt om dat niet te doen en zeker de informatieve input te
blijven publiceren.
Gemeld wordt dat de trainingslocatie rondom de Shell benzinepomp drukker wordt door
bestemmingsverkeer en gevraagd wordt om hier rekening mee te houden bij de invulling van de
trainingen.
Extra aandacht voor de eerstvolgende activiteit “De Tijdloop” die gepland staat voor 27 maart.
Het zou leuk zijn als meerdere leden een stukje inleveren voor Het Lopertje.
Zeker van de nieuwe leden die recent lid zijn wordt dit extra gewaardeerd.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Marja Raijmakers alle leden voor ieders aanwezigheid op
deze vergadering en nodigt iedereen uit voor de zo welverdiende borrel.
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