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Activiteitenkalender 2022 
 

 zo 06 nov: Deelname Valkenloop 
 di 13 dec:  Fakkelloop 
 
 

Marathonweekend Eindhoven 
 

De marathon van Eindhoven is uitgegroeid tot een heel weekendevenement, met allerlei loop- en 
wandelnummers. Zo waren er op zaterdag 8 oktober wandelingen over maximaal 15 km. Die groot-
ste wandelafstand had vanaf het TU-terrein eerst een lus tot aan Nuenen en daarna een bijna-lus tot 
aan de finish op de Vestdijk. Leuk parcours met best wat variatie, en onderweg muziek en fourage. 
Wel was het begin niet goed aangegeven, waardoor het niet duidelijk was hoe de eerste lus precies 
begon. Maar dat mocht de pret niet drukken, mede omdat het prachtig wandelweer was. 
Op zondag 9 oktober waren de hardlopers aan de beurt: hele, halve en kwart marathon en 5 km. Dit 
jaar hadden we één clubgenoot die de hele liep: Lukas Leijten in de mooie tijd van 03:45:19 u. Voor 
de hardlopers had het die dag wat frisser mogen zijn; voor de toeschouwers was het genieten langs 
het parcours. Er was dan ook veel publiek, maar daar staat ‘Eindhoven’ sowieso wel bekend om. 
De nazit zondagavond in ’t Rozenknopje was gezellig, maar had wat meer belangstelling verdiend. 
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Cultureel uitstapje DOL-groep 
 
Huub Verhees 
 
Voor donderdag 29 september was onze jaarlijkse culturele dag gepland. In de ochtend vonden de 
gebruikelijke activiteiten plaats: hardlopen en wandelen met na afloop het gebruikelijke kopje koffie 
bij de Hut. ’s Middags stond een bezoek aan het Wieler-,Valkenier- en Sigarenmakersmuseum te 
Valkenswaard op het programma. In een deel van dat museum was een expositie ingericht ter her-
innering aan de Willem II-Gazelle profwielerploeg van zo’n 50 jaar geleden. 
Helaas waren wij door afmelding van enkelen wegens ziekte niet compleet. Voor onze leden wonend 
in onze gemeente was om 14.00 u het gezamenlijk vertrek per fiets gepland bij het Stationskoffie-
huis, van waaruit via de oude spoorbaan koers gezet werd naar Valkenswaard, waar onze aankomst 
was gepland om 14.30 u, waar onze buitenlanders (Cor en Jacques) zich bij ons voegden. 
 
Na onze aanmelding hebben we eerst een mooie film bekeken over de valkerij, waarna wij ons 
vervoegden naar het wielermuseum. Voorafgaande aan ons bezoek had Henk oud-wielrenner Jan van 
Katwijk gevraagd ons rond te leiden om nader te informeren over het wielergebeuren, in het bijzon-
der over de tijd dat hij zelf actief was, met o.a. deelname aan de Tour de France, de Vuelta en 
meerdere klassiekers. Zijn aanwezigheid was voor ons een welkome aanvulling voor het bezoek. 
Tijdens de rondgang informeerde Jan ons onafgebroken over de renners waarmede hij had gekoerst 
(o.a. Rik van Looy, Jo de Roo, Rini Wagtmans en Harm Ottenbros, de adelaar van Hoogerheide), 
met alle bijzonderheden indertijd gebruikelijk bij wedstrijden, de afspraken en alle middelen die 
gebruikt werden om te presteren. Moest je voortijdig een ronde verlaten, dan moest jezelf (veelal met 
de trein) maar zien hoe thuis te komen. Ook nog scherp in zijn geheugen was zijn deelname aan de 
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indertijd beroemde klassieker Bordeaux – Parijs, een koers van meer dan 600 km waarvan ruim 300 
km werd gereden achter derny’s. 
 
De rondgang hebben we even onderbroken met een korte pauze voor het gebruik van een consump-
tie. Tijdens de rondgang hebben we tevens een inkijk kunnen nemen in het sigarenmakersmuseum, 
gedeeltelijk ondergebracht in het wielermuseum. Bij het afsluiten van de rondgang heeft Henk 
namens de groep Jan een attentie aangeboden voor zijn geweldige bijdrage aan ons bezoek. 
Met sluiting van het museum om 17.00 u. werd ons bezoek beëindigd, waarna gekoerst werd richting 
Waalre om aan te leggen bij het Brabants Genot voor het gebruik van enkele welkome consumpties. 
Om 18.30 u. werd de koers voortgezet naar de Oude Toren, waar wij voor 18.45 u gereserveerd 
hadden voor een afsluitend etentje, voorwaar een welkome aanvulling voor een hele middag koers. 
Na afloop moest ook hier ieder maar zien hoe thuis te komen. 
Een bijzonder geslaagde dag, waar we met genoegen naar terugkijken. 
 
Voorzitter Huub 
 

 
 
Niet vergeten: dinsdagavond 13 december de "Fakkelloop" op het Loon, te organiseren door de 
DOL-groep!! 
 
 

Sabine 
 
Wim Kremers 
 
17 jaar terug besloten Sabine Dekker en haar man Thierry Chambrillon hun gevoel te volgen en te 
verhuizen van Waalre naar Bourdeaux in het departement Drôme (Frankrijk). Heel wat leden die al 
langer lid zijn van de loopgroep kennen Sabine en Thierry en hun zoon Cedric (die 7 jaar was toen ze 
naar het zuiden vertrokken). 
Sabine was bijna vanaf de oprichting lid van de loopgroep en heeft haar sporen best wel verdiend in 
die begintijd. Vooral voor klanten van Rabobank Waalre was Thierry een bekend gezicht in zijn 
functie als beleggingsadviseur. Hij heeft nog samengewerkt met Toine Lavrijssen en heeft verschil-
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lende leden van de loopgroep kunnen voorzien van een gefundeerd beleggingsadvies. Nog steeds zijn 
er enkele leden die contact met hen hebben. Ze woonden vroeger tegenover Trees Vollebregt en ook 
Joke Tolsma kent hen nog. Daarnaast zijn er ook leden van de loopgroep bij hen in hun B&B en gîtes 
te gast geweest. 
 
Waarom vertel ik dit eigenlijk zul je je misschien 
afvragen? Na de Ronde van Waalre ben ik samen 
met Erna met vakantie gegaan en wel een rondreis 
door Frankrijk, Italië, Zwitserland en opnieuw 
Frankrijk, en één van de plekken waar we naar toe 
wilden was Bourdeaux. We waren dat al veel eerder 
van plan, maar toen we het bijna hadden gepland in 
2019 brak de Coronacrisis uit en moesten we verstek 
laten gaan. 
Wij hebben 3 nachten doorgebracht in een van de 
beide gîtes en een heel prettige tijd beleefd. Na 17 
jaar blijkt dat je heel wat kunt bijkletsen en dan zit  
je bij Sabine zeker aan het goede adres.  
 
Niet alleen was ze in de tijd dat ze nog in Waalre 
woonde al heel actief, dat heeft ze in Frankrijk 
voortgezet. Regelmatig konden we via haar “blog” 
de jaren van hun bestaan daar volgen en haar achtergrond in de communicatie werd pas echt goed 
zichtbaar toen ze voor een Nederlandse uitgever van reisgidsen een boek mocht schrijven over de 
toeristische bijzonderheden van het departement. Ik heb het boek tijdens ons verblijf mogen inzien en 
er blijkt niet alleen een goed schrijfster uit, maar ook een bevlogen promotor van de bijzonderheden 
van dit gedeelte van Frankrijk.  
Hun zoon Cedric, 24 inmiddels, is afgestuurd als econoom in Rotterdam en heeft inmiddels een eigen 
bedrijfje in de toeristenbranche werkzaam in ‘heel’ Frankrijk. 
 

Thierry op zijn beurt vertelde over zijn 
contacten met zijn oude collega’s, maar ook 
over de verschillende gasten uit Aalst en 
Waalre die ze op bezoek hebben gehad. 
Thierry is overigens een uitstekende kok en 
toen wij er waren heeft hij niet alleen voor 
ons, maar ook voor 11 wielrennende dames 
gekookt. Hij heeft een eigen moestuin en 
maakt erg traditionele Franse gerechten met 
vooral ook streekproducten. 
Natuurlijk hebben we uitgebreid gesproken 
over de gezamenlijke leden die zij nog 
kenden en daarbij waren er toch warme 
herinneringen uit de eerste 10 jaar van de 
loopgroep. Wij kunnen niet anders doen 
voor de francofielen onder ons om een 
verblijf van enkele dagen of langer aan te 
bevelen. 
Alle bekenden in Waalre krijgen de 
hartelijke groeten van hen beiden. Mochten 
jullie belangstelling hebben kijk dan maar 
eens op www.pauroux.com of op Facebook 
https://www.facebook.com/ LaFermede 
Pauroux. 
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Wandeltocht Samen tegen Kanker 
  
Mientje Spijkerman 
 
Samen met Marianne en Kitty een mooie wandeling 
gemaakt voor het goede doel. De wandeltocht was 
bedoeld voor jong en oud, dus die was ons op het 
“jonge lijf“ geschreven.  
De tocht was georganiseerd door de stichting Samen 
tegen Kanker en ging door de bosrijke omgeving 
tussen Valkenswaard en Waalre. Er kon gekozen 
worden voor de afstanden 2,5 km (grotendeels 
verhard voor minder mobiele mensen), 5 km, 10 km 
en 15 km. Uiteraard gingen wij voor de 15 km.  
Onderweg zijn we nog verrast door een ontmoeting 
met enkele in “gouden pakken” uitgedoste mensen. 
Deze mensen hadden niet alleen een pak van goud 
maar ook een hart van goud, want ze deelden gratis 
koffie en peperkoek uit. Kortom eigenlijk een 
lopend buffet.  
Samenvattend kunnen we zeggen dat we ontzettend 
hebben genoten en dat het zeker voor herhaling 
vatbaar is!  
  
Groetjes van Marianne, Kitty en Mientje 
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Drukbezochte Najaarsloop 
 
Onze Najaarsloop op zondag 23 oktober had de Leemer Hoef in Aalst als startpunt. De hardlopers 
konden kiezen uit een mooie route van 8 of 12 km; de wandelaars liepen de 8 km. Nog steeds was de 
maand oktober zo vriendelijk om ons zomers weer te bieden. Ruim 60 leden deden mee. 
Na terugkomst stond in de Leemer Hoef een kop geurige soep voor ons klaar, gevolgd door een keur 
aan smakelijke broodjes. Het nieuwe startpunt was zeker een succes. 
 

 
 

  
 

   



8 

 

Zonnige heidetrail in Oirschot 
 
Hans Harlé 
 
Een heidetrail organiseerde Atletiek Oirschot lang geleden al een paar keer. Maar aan de versie van 
afgelopen 30 oktober kon je ook als wandelaar meedoen. De langste afstand van 20 km was alleen 
voor hardlopers; de wandelaars konden kiezen uit 14 of 7 km. 
 
Gestart werd bij het gilde Sint Sebastiaan aan de rand van Oirschot, richting Middelbeers. Meteen 
liep je de bossen in, en die bleven ook de hoofdmoot van het parcours. Natuurlijk zat er ook het 
nodige heidegebied in, en hier en daar stak je ook een zandvlakte over. Bij elkaar was het een heel 
afwisselend parcours, met nergens langer dan een paar honderd meter hetzelfde pad. Bos, hei, breed, 
smal, los zand, vast zand, heuveltje op, heuveltje af; het wisselde elkaar voortdurend af en was 
allemaal keurig netjes aangegeven met pijlen. 
 
Het ging niet echt hard (gaat het bij mij nooit  ), dus toen we na zo’n 3½ uur de 14 km afgelegd 
hadden, waren alle wandelaars en hardlopers al naar huis. Maar die waren veel eerder gestart, de 
wandelaars ook ruim eerder dan volgens het programma de bedoeling was. De drink- en eetpost 
halverwege had gelukkig op ons gewacht, en na afloop kregen we ook nog het een en ander.  
Na een mooi, gevarieerd parcours bij ideaal wandelweer (20 ºC, het leek wel zomer) kon het voor 
ons sowieso niet meer stuk. Volgend jaar weer!  
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Trainingen tot begin 2023   
 
 

Dinsdag 

Datum   Type Lengte 
1-nov Lange interval 600 / 1300 m 
8-nov Korte interval 100 / 300 m 
15-nov Rustige duurloop 12 km 
22-nov Tempo-duurloop 13 / 7 min 
29-nov Lange interval 700 / 1450 m 
6-dec Korte interval 150 / 400 m 
13-dec Kerstfakkelloop  

20-dec Tempo-duurloop 16 / 5 min 
27-dec Lange interval 800 / 1400 m 
3-jan Korte interval 250 / 450 m 
10-jan Rustige duurloop 13 km 

   

Donderdag 

Datum Type Lengte 
3-nov Tempo-duurloop 11 / 7 min 
10-nov Lange interval 600 / 1400 m 
17-nov Korte interval 150 / 300 m 
24-nov Rustige duurloop 12 km 
1-dec Tempo-duurloop 13 / 6 min 
8-dec Lange interval 700 / 1500 m 
15-dec Korte interval 200 / 400 m 
22-dec Rustige duurloop 13 km 
29-dec Tempo-duurloop 18 / 5 min 
5-jan Lange interval 800 / 1600 m 
12-jan Korte interval 200 / 450 m 

   

Zondag 

Datum Type Lengte 

6-nov Rustige duurloop 
(ook Valkenloop) 

12 km 

13-nov Tempo-duurloop 12 / 7 min 
20-nov Lange interval 700 / 1400 m 
27-nov Korte interval 150 / 400 m 
4-dec Rustige duurloop 14 km 
11-dec Tempo-duurloop 14 / 6 min 
18-dec Lange interval 700 / 1600 m 
25-dec 1e Kerstdag Geen training 
1-jan Nieuwjaarsdag Geen training 
8-jan Tempo-duurloop 18 / 4 min 
15-jan Lange interval 800 / 1460 m 
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