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Wijziging dag D.O.L. activiteiten

Met onze DOL-groep, momenteel bestaande uit 13 leden, hadden wij onze activiteiten (lopen/ wan-

delen) sedert jaren op de dinsdagochtend (DinsdagOchtend Lopers).

Ondanks dat onze nazit-locatie “De Hut” op maandag en dinsdag gesloten is, voorzag Gerda, hoewel

het voor haar t.o.v. andere bezoekers lastig was, ons wekelijks van de gebruikelijke koffie.

Oorspronkelijk tijdelijk, blijkt de sluiting van de Hut op maandag en dinsdag nu structureel, waarna

wij na breedvoerig overleg en ervan overtuigd zijnde dat hierdoor niemand de groep moet verlaten,

onze loop- en wandelactiviteiten verplaatst hebben naar de donderdagochtend (9.45 u).

Bijkomend voordeel van de donderdag is dat wij geen naamswijziging moeten doorvoeren en het

de D.O.L. groep blijft.

Mocht deze wijziging van dinsdag naar donderdag voor dames/ heren, mits lid van onze loopgroep,

een mogelijkheid bieden: u bent van harte welkom!!!

De voorzitter Huub

Activiteitenkalender 2022

De coopertest op donderdag 23 juni ging helaas niet door vanwege het warme weer.

De barbecue op vrijdag 24 juni ging wel degelijk door. Het was als vanouds een druk bezocht

evenement. Voor zover bekend zijn er via onze media geen foto’s van gedeeld.

Nog op de agenda voor dit jaar:

za 10 sept: Ronde van Waalre

zo 9 okt: Deelname marathon Eindhoven + nazit

zo 23 okt: Najaarsloop/ -wandeling

zo 6 nov: Deelname Valkenloop

di 13 dec: Fakkelloop
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Mestreech 12 juni 2022

Jawel, de dag van Maastrichts Mooiste. Een loopevenement dat steeds druk bezocht wordt. Ook dit

jaar weer enkele leden van Loopgroep Waalre. Ikzelf heb ingeschreven voor de 10 E.M. Vanwege het

startmoment om 9 uur in de ochtend een overnachting gedaan bij het vliegveld. Binnen 30 minuten

in de stad, wat iets relaxter is dan om 6 uur al moeten opstaan.

Om half 8 was het al knap warm, wat mij niet goed uitkomt. Ik heb me goed voorbereid dus de finish

moet gehaald kunnen worden. De eerste inspanning was bij de “ainsi” groeve. Het pad liep behoor-

lijk op waaraan geen einde leek te komen. Net als vele anderen toch maar een stukje gewandeld. Af

en toe in de schaduw was wel lekker omdat de temperatuur toch snel opliep. Enkele plaatsen in de

zon lopen bij het wegvallen van de wind waren lastige momenten om het tempo te blijven lopen.

Al bij al wederom een mooie Maastrichts Mooiste en tevreden met de eindtijd. Ik ben er vanuit

gegaan dat ik niet binnen de twee uur zou eindigen, doch met een eindtijd van 1.53.33 heb ik mezelf

overtroffen. Gefeliciteerd jongen.

Wiek Tilleman

Na een lange periode van afwezigheid wegens COVID-19 vond de 17e editie van Maastrichts

Mooiste plaats op zondag 12 juni 2022. Genieten, dat was het wederom. In de stralende zon maak-

ten deelnemers en toeschouwers er een groot feest van tijdens dit enorm gezellige loopevenement.

Evenals “onze Wiek” (zie hierboven) heb ik meegelopen met Mestreechs sjoenste, echter niet de

10 EM zoals hij maar de 10 km. Dat komt omdat ik nog niet zo lang heb kunnen trainen als hij.

Wiek is namelijk een dikke 4 maanden ouder dan ik, dus heeft hij 4 maanden langer tijd gehad om

te kunnen trainen. Maar het blijft natuurlijk wel knap dat hij die afstand keurig heeft “uutgelopen”.

Het parcours van de 10 km loopt een aantal kilometers over hetzelfde parcours als de 10 EM.

En de start én finish is ook in het centrum op de gezellige Markt. Het was een pittig parcours, zeker

met dit toch wel warme weer, maar zoals ze bij ons vruuger zeeën wel “verrekes mooi“.

UITSLAG: POSITIE 909 VAN DE 929 DEELNEMERS.

EN BIJ DE MANNEN 575 VAN DE 582.

SNELHEID 7,77 KM / UUR = 7.43 MIN. PER KM.

Dus ik ben toch redelijk tevreden met mijn resultaat en wat belangrijker is: IK HEB GENOTEN.

Paul Spijkerman
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Trainingen 3e kwartaal

wk 27 wk 28 wk 29 wk 30 wk 31

Datum (di) 5-jul 12-jul 19-jul 26-jul 2-aug

Type T duurloop lange interval korte interval R duurloop T duurloop

Afstand 16 m - 5 m 800 / 1600 m 200 / 500 m 13 km 21 - 4 m

Datum (do) 7-jul 14-jul 21-jul 28-jul 4-aug

Type R duurloop T duurloop lange interval korte interval R duurloop

Afstand 13 km 18 - 4 min 800 / 1800 m 150 / 550 m 14 km

Datum (zo) 10-jul 17-jul 24-jul 31-jul 7-aug

Type korte interval R duurloop T duurloop lange interval korte interval

Afstand 200 / 450 m 16 km 20 - 3 min 900 / 1300 m 200 / 550 m

wk 32 wk 33 wk 34 wk 35 wk 36

Datum (di) 9-aug 16-aug 23-aug 30-aug 6-sep

Type lange interval korte interval R duurloop T duurloop lange interval

Afstand 900 / 1500 m 200 / 550 m 14 km 22 - 4 min 1000 / 1600 m

Datum (do) 11-aug 18-aug 25-aug 1-sep 8-sep

Type T duurloop lange interval korte interval R duurloop T duurloop

Afstand 21 - 3 min 900 / 1700 m 250/550m 14 km 22 - 3 min

Datum (zo) 14-aug 21-aug 28-aug 4-sep 11-sep

Type R duurloop T duurloop lange interval korte interval R duurloop

Afstand 17 km 21 - 3 min 900/1900m 200 / 600 m 18 km

wk 37 wk 38 wk 39 wk 40 wk 41

Datum (di) 13-sep 20-sep 27-sep 4-okt 11-okt

Type korte interval R duurloop T duurloop R duurloop R duurloop

Afstand 200 / 600 m 14 km 23 - 3 min 10 km 8 km

Datum (do) 15-sep 22-sep 29-sep 6-okt 13-okt

Type lange interval korte interval R duurloop R duurloop lange interval

Afstand 1000 / 1700 m 250 / 600 m 14 km 10 km 600 / 1000 m

Datum (zo) 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt 17-okt

Type T duurloop lange interval korte interval Marathon T duurloop

Afstand 23 - 4 min 1000 / 1800 m 300 / 600 m Eindhoven 10 - 6 min

Midzomertrail

Afgelopen 12 juni hielden we onze Midzomertrail, waarbij je een ruige route wandelt of hardloopt

met behulp van gps-navigatie. Organisatoren Roald Willemsen en Bartelijne Feenstra hadden een

gevarieerd parcours bedacht voor de vijf groepen hardlopers en het groepje wandelaars. Het weer

werkte prima mee; het was een mooie zomerdag.

Na afloop kon iedereen bij de Hut van Mie Pils (waar ook de start was) van de inspanningen bij-

komen met soep, een broodje en andere consumpties.
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Huub inmiddels 85 jaar!

Je zou het misschien niet zeggen, maar

afgelopen 5 juni bereikte ons oudste lid

Huub Verhees toch echt de respectabele

leeftijd van 85 jaar. Op de foto hiernaast

wordt hij op zijn verjaardag geflankeerd

door zoon Marco.

Wij feliciteren Huub en familie van harte

met deze mooie mijlpaal, en wensen hem

nog veel gezonde en sportieve jaren erbij!

Alle lezers een mooie zomervakantie gewenst!

En neem gerust je loopschoenen mee 
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(Runner’s World)
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