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Toch een geslaagde Ronde van Waalre

Wim Kremers

Afgelopen zaterdagmiddag 10 september kon eindelijk de 22e Ronde van Waalre worden gehouden.

Steeds maar weer blijkt dat dit echt een sportwedstrijd is van, door en voor de mensen die in Waalre

wonen.

Voor ons als organisatie was het fijnste resultaat dat er zo kort na de zomervakantie toch meer dan

250 kinderen meededen aan de mini-run en de jeugdloop. Dat hadden we niet verwacht, zeker ook

gezien de weersverwachtingen en het feit dat we 2 jaar lang geen Ronde konden en mochten

organiseren. Er werd ook met plezier gestreden voor een mooie medaille en bij de gezamenlijk

scholen voor een mooie beker. Elk jaar worden de scholen beloond voor de groei in deelname van

het aantal kinderen, immers bewegen van jonge kinderen en mensen moeten we blijven stimuleren.

Ook onze sponsoren zijn dat met ons van mening en gelukkig kunnen we dit met hen samen mogelijk

blijven maken.
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De uitslag van de scholencompetitie:

1. Openbare Basisschool Ekenrooi

2. De Drijveer

3. De Meent

4. De Wilderen

5. Sint Christoffelschool

Alle kinderen ontvingen na de finish een mooie zilveren medaille en natuurlijk ranja.

Bij de volwassenen die deelnamen aan de Ronde van Waalre mochten we gezien het weer tevreden

zijn met het aantal deelnemers. Bovendien werden er ook nog snelle tijden gerealiseerd en werd zelfs

het parcoursrecord scherper gesteld. Kim Dillen van Eindhoven Atletiek (en oud-inwoonster van

Waalre) verbrak haar eigen record uit 2011 (was toen 58.21) over 15 km met maar liefst 1 minuut en

9 seconden. Ze behield niet alleen het nieuwe record bij de vrouwen op haar naam met een tijd van

57 min en 12 seconden maar ontving ook een mooie prijs voor dat record. Voor de penningmeester

van LG Waalre helaas een extra uitgave, maar we zetten de Ronde zo wel op de kaart. Kim heeft

overigens gemeld dat ze in 2023 weer van de partij wil zijn.

Nummer 2 bij de vrouwen werd de breed bekende Karin Verheijden van GVAC Veldhoven (1:03:14)

en derde was Rian van der Burgt, ook van GVAC (1:05:32).

Bij de heren werd de eerste prijs binnengehaald door een relatief nieuwe inwoner van Waalre: Chris

de Ruiter finishte in een zeer mooie tijd van 53 min en 52 seconden. Oud meervoudig winnaar Johan

School van GVAC werd tweede in een tijd van 56 min en 8 seconden, terwijl Harmen Roest van

Loopgroep Waalre als derde finishte met een mooie 1 uur en 49 sec.

De deelnemers van LG Waalre aan de 15 km:

Harmen Roest; 3e (1:00:49)

Wouter Klop; 7e (1:04:24)

Bram van Gessel; 8e (1:04:37)

Bram Moonen; 11e (1:06:44)

Mario Balenovic; 12e (1:06:46)

Andre Engelen; 13e (1:08:35)

Erik Dielhof; 16e (1:09:12)

Toine Lavrijssen; 17e (1:09:13)

Roel Krol; 18e (1:09:44)

Reinier Beltman; 19e (1:11:07)

Sergei Souljé; 21e (1:11:21)

Jack Verberne; 27e (1:15:51)

Johan van der Heide; 30e (1:16:20)

Paul Linnartz; 33e (1:16:34)

Roald Willemsen; 35e (1:17:35)

Henk Couwenberg; 36e (1:19:16)

Bij de dames kwamen de volgende namen voor:

Carla de Rooij; 4e (1:16:01)

Ria Stevens; 5e (1:19:36)

Karien van Bommel; 6e (1:25:10)

Op de 10 kilometer werd bij de dames Liz van Opstal uit Eindhoven eerste (44:36), Sedef Ozcelik uit

Waalre was tweede (44:56) en Thea Ottens uit Eindhoven derde (47:04).

Bij de heren werd Ricardo Damen uit Luyksgestel eerste (37:26), Dennis Gerritse uit Waalre eindig-

de als tweede (38:28), terwijl Pedro Ferreira uit Eindhoven (40:24) als derde eindigde.
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De resultaten van LG Waalre leden waren bij de heren als volgt:

Esger Koopman; 10e (46:00)

Paul Feenstra; 17e (49:53)

Frits van Wylick; 29e (1:10:53)

Jacques Mulders; 30e (1:14:42)

Ben Putman; 31e (1:22:39)

Bij de dames noteerden we de volgende uitslagen van leden:

Oda Bauhuis; 15e (1:03:51)

Marja Raijmakers; 16e (1:06:03)

Anneke Visser; 17e (1:06:18)

Tenslotte werd er op de 5 kilometer hardgelopen. Bij de dames won Kirsten Hompes van Loopgroep

Waalre in een fraaie tijd van 22:51. Suzanne Faassen uit Hooge Mierde eindigde in 26:33 als tweede

en Sanne van Dongen uit Waalre werd hier derde met een tijd van 26:40.

Bij de heren ging het nog een stukje sneller. Joost Klugkist uit Aalst kwam als winnaar over de meet

in 17:23, terwijl Pieter Crombach uit Utrecht finishte als tweede in een tijd van 18:08. Vincent

Engbers uit Waalre werd hier derde in een tijd van 19:02.

Bij de dames waren de uitslagen als volgt. Na de nummer 1 Kirsten Hompes volgden:

Annemarie Broers; 6e (27:10)

Diana Swart; 12e (29:18)

Ellen van Marrewijk; 17e (35:02)

Bij de mannen was het resultaat:

Willem Sleddens; 8e (22:13)

Marc van Dijk (sponsor); 9e (23:59)

Luuk Geurden (zoon van Marja Raijmakers); 13e (26:24)

Een aantal lopers komen niet in de uitslag voor omdat ze uiteindelijk een andere afstand hebben

gelopen dan waarvoor ze zich hebben opgegeven. Uiteraard mogen ze hun medaille wel houden.

Uiteraard kwamen heel veel lopers niet op een podiumplek terecht, maar het loopplezier bleek er niet

minder om te zijn. De stevige regenbui na de start mocht de stemming niet echt drukken en de

organisatie kon terugkijken op zeer een geslaagde Ronde.

De verantwoordelijkheden in de organisatie zullen volgend jaar wat gaan veranderen. Stefan

Adriaansen heeft meegedraaid met ondergetekende, terwijl Trudy Ketting wegwijs werd gemaakt

door Lodewijk in het inschrijven, de tijdmeting en de jurering. Tenslotte heeft Lukas Leyten niet

alleen meegedraaid met Henk de Vrind in de parcoursbeveiliging, maar ook in een aantal zaken die

in de voorbereiding belangrijk zijn. Continuïteit is verzekerd en de Ronde kan nog vele jaren mee.
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Het allerbelangrijkste is dat we weer konden rekenen op heel veel vrijwilligers vanuit de loopgroep,

maar ook daarbuiten. Een speciaal woord van dank aan de studentenatletiekclub Asterix uit

Eindhoven die hebben waargemaakt dat ze ons ook zouden helpen, net zoals wij dat in februari bij

hun Paarse Bos Cross hebben kunnen doen.

In 2023 staat er opnieuw een Ronde van Waalre in de boeken. Zet zaterdag 9 september 2023 maar

alvast in je agenda.

Loopgroep Waalre start training voor wie wil beginnen met
hardlopen

Arjen Verhiel

Loopgroep Waalre start dit najaar met een training van 10 weken voor mensen die willen starten met

hardlopen. Deze training is voor iedereen toegankelijk die gezond en blessurevrij is en heeft als doel

om minimaal aaneengesloten 5 km te kunnen hardlopen. De trainingen vinden buiten plaats en zijn

opgebouwd uit een afwisseling van wandelen en hardlopen met daartussen loopscholing en rek-en

strekoefeningen. De trainingen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond om 19.00 u en starten

op het parkeerterrein van ’t StationsKoffiehuis aan de Willibrordeslaan in Waalre.

Een training duurt ongeveer vijf kwartier en er is veel ruimte voor individuele aandacht. Het is aan te

bevelen tweemaal per week met de groep te trainen; het is echter ook mogelijk minder te trainen en

dan op eigen gelegenheid nog een keer te trainen aan de hand van een “huiswerkschema” dat we

kunnen delen.

Een feestelijke afsluiter van het trainingsprogramma is een deelname aan de Loopgroep Waalre

Kerstfakkelloop, een intern loopevenement in kerstsferen afgesloten met een gezellig samenzijn.

Inschrijfkosten: 20 euro. Dit is voor 20 trainingen en deelname aan de Kerstfakkelloop.

Bij voldoende inschrijvingen zal de training starten op dinsdag 11 oktober 2022.

Belangstelling en/of vragen: e-mail naar starters@loopgroepwaalre.nl
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Van de voorzitter

Reinier Beltman

De zomervakantie ligt alweer achter ons, en na een eerste half jaar van 2022 waar we een record-

aantal activiteiten hadden, zijn we het najaarsprogramma gestart.

Op 10 september kon voor het eerst sinds 2019 de Ronde van Waalre weer plaatsvinden. Onder

leiding van Wim Kremers en Henk de Vrind is in het voorjaar een commissie gestart met de

organisatie van dit mooie evenement. De Ronde van Waalre vindt plaats op de tweede zaterdag van

september. Even leek de Classic Car Rally roet in het eten te gooien, maar hun organisatie was zo

vriendelijk om hun start/finish naar het Huis van Waalre te verhuizen zodat wij de Markt en onze

vertrouwde route weer tot onze beschikking hadden. Inmiddels hebben we bij de gemeente voor

volgend jaar onze vaste datum weer veiliggesteld.

Ondanks af en toe wat regen werd het weer een geslaagd evenement met enthousiaste basisschool-

kinderen die met de kids run meededen, en bijna 150 deelnemers op de 5, 10 en 15 km. Elders in dit

Lopertje staat een uitgebreid verslag.

Ik wil bij deze, namens het bestuur en alle leden, de hele commissie bedanken: Wim, Henk, Lukas,

Trudy, Marco, Nelly, Stefan, Tine, Lodewijk, bedankt! Speciaal dank aan Wim, Henk en Lodewijk

die jarenlang de ronde hebben georganiseerd en het stokje nu overdragen aan Lukas, Stefan en Trudy

die kunnen blijven leunen op het opgebouwde netwerk en kunnen rekenen op advies van de oudge-

dienden daar waar nodig.

Ook speciaal dank aan alle vrijwilligers. Het lijkt zo vrijsprekend dat we een dergelijke ronde

kunnen organiseren maar dat is het niet. Ik sprak een bestuurslid van GVAC Veldhoven die het als

vereniging niet voor elkaar krijgt om hun 10 mijl georganiseerd te krijgen vanwege tekort aan

vrijwilligers. De loopgroep mag er trots op zijn dat het ons wel lukt. Dus nogmaals super dank aan

alle vrijwilligers!

In oktober hopen we weer met een mooie afvaardiging mee te doen aan de onderdelen van het

marathonweekend - 8 en 9 oktober - in Eindhoven. Net als vorig jaar met een nazit in het Rozen-

knopje. Meer informatie volgt nog.

De coopertest kon in juni vanwege de hitte niet doorgaan. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten om

dit weer op te pakken in 2023, vanwege de al goed gevulde activiteitenagenda dit jaar en het feit dat

het minder goed past in het najaar/winterseizoen (vroeger donker).

De trainingen zullen doordeweeks met ingang van de wintertijd (29-30 oktober) weer vanaf

Hoeveland plaats gaan vinden.

Programma tot het einde van het jaar:

zo 9 okt: Deelname marathon Eindhoven + nazit Rozenknopje

zo 23 okt: Najaarsloop/ -wandeling

zo 6 nov: Deelname Valkenloop

di 13 dec: Fakkelloop
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Rabo ClubSupport

Ook dit jaar doet Loopgroep

Waalre weer mee met de

Rabo ClubSupport. Je kunt

nog stemmen tot en met 27

september! Vraag ook familie,

vrienden etc. die lid zijn van

Rabobank De Kempen om op

ons te stemmen.

Mogen wij ook dit jaar weer

op jouw stem rekenen??

Onze dank is zeer groot!

Namens het bestuur,

Marja Raijmakers

Hardloop3daagse Zeeland

Deze vier clubgenoten deden in augustus mee

aan de Hardloop3daagse van Zeeland. Die telde

3 opeenvolgende dagen met een mooi, maar

pittig parcours langs de Zeeuwse kust. De

afstanden waren respectievelijk 7 km, 21 of 12

km, en 20 of 10 km.

Deze foto is genomen na de laatste etappe op

zondag 21 augustus.
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Foto-impressie Ronde van Waalre

Hieronder een impressie met foto’s van Roald Willemsen, Annemarie Broers, Marja Raijmakers en

Monica Sondervan. Meer foto’s verschijnen binnenkort op onze website.
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Wat je moet weten over vet

Veel mensen weten niet dat vetten een belangrijk onderdeel van ons lichaam vormen. Ze zijn onder

meer belangrijk voor de hersenen, zenuwen en hormoonhuishouding. De voedingsmiddelen waaruit

het lichaam vetten opneemt, zijn vaak tegelijkertijd bronnen van vitamines zoals A, D, E en K.

Daarnaast vormt vet een isolatiewand die de organen en zenuwcellen in het lichaam beschermt tegen

beschadigingen.

Wel weten we dat vet een keerzijde heeft, omdat teveel vetopslag schadelijk is voor het lichaam.

En er zijn goede en slechte vetten, maar welke zijn dan goed en welke slecht? Meestal worden ver-

zadigde en transvetten gezien als slechte vetten en onverzadigde vetten als goede vetten.

Verzadigde vetten

Verzadigd zijn vetten die bij kamertemperatuur gestold zijn. Zij verhogen het LDL-cholesterol-

gehalte in het bloed. LDL staat voor lage-dichtheids-lipoproteïnes. Een hoog LDL-cholesterolgehalte

in het bloed gaat zich afzetten tegen de binnenwand van de slagaders, wat de kans op hart- en vaat-

ziekte vergroot. Verzadigde vetten zitten vaak verstopt in dierlijke producten zoals vette vissoorten,

vlees, chocolade, koek, gebak en snacks.

Transvetten

Naast verzadigde vetten zijn er ook transvetten. Dit zijn vetten die ontstaan na een chemische

bewerking van onverzadigde vetten. Transvetten hebben een nog slechter effect op het cholesterol-

gehalte en het lichaam dan verzadigde vetten hebben. Transvetten verhogen niet alleen het LDL-

cholesterolgehalte, maar verlagen tegelijkertijd de gunstige HDL-cholesterol.

HDL staat voor hoge-dichtheids-lipoproteïnes. Een hoog HDL-cholesterolgehalte in het bloed maakt

de kans op hart- en vaatziekten kleiner, doordat het de overtollige cholesterol naar de lever brengt

om afgebroken te worden. Transvetten zitten vaak verborgen in koek, gebak en snacks. Daarnaast

vinden we ze ook in natuurlijke producten als melk, roomboter, kaas en rundvlees.

Onverzadigde vetten

Aan de andere kant zijn er ook vetten die de verzadigde en transvetten kunnen vervangen. Dit zijn de

onverzadigde vetten. Het zijn de vetten die bij kamertemperatuur vloeibaar zijn. Dit vet stroomt dus

ook in je aderen door en gaat niet stollen. Deze vetten kunnen worden opgedeeld in enkelvoudig

onverzadigde vetten en meervoudige onverzadigde vetten.

De enkelvoudig onverzadigde vetten verlagen de schadelijke cholesterol en verlagen het risico op

hart- en vaatziekten. Deze onverzadigde vetten zitten onder andere in olijfolie, avocado’s, pinda’s,

pindakaas en mayonaise.

Meervoudig onverzadigde vetten verlagen ook het risico op hart- en vaatziekten, maar minder

effectief dan enkelvoudige onverzadigde vetten. Voorbeelden van deze onverzadigde vetten zijn:

zonnebloemolie, margarine op basis van zonnebloemolie, noten en zaden. Door onverzadigde vetten

te nemen in plaats van verzadigde of transvetten verlaag je het slechte LDL-cholesterolgehalte in je

lichaam.

Cholesterolwaarde

Nu we weten welke vetten goed voor ons zijn, is nog de vraag welke cholesterolwaarden nou goed

en welke slecht zijn. Een cholesterolwaarde lager dan 5,0 mmol/l is normaal. Een waarde tussen

5,0 en 6,4 mmol/l is licht verhoogd en kan in veel gevallen worden verlaagd door gezondere voeding

(onverzadigde vetten) en meer beweging.

Een waarde tussen 6,5 en 7,9 mmol/l is verhoogd. Meestal zal een dokter nu cholesterolverlagende

medicijnen voorschrijven. Bij een cholesterolwaarde van boven de 8,0 mmol/l of hoger is het risico

op hart- en vaatziekten viermaal groter dan bij een waarde onder de 5.0 mmol/l. Als je een waarde in

dit gebied hebt, moet je eens heel serieus over je levenspatroon nadenken!
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