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De Samenloop
Loopgroep Westerbork
www.loopgroepwesterbork.nl (opgericht 1 mei 1987)

2e kwartaal 2015/ juli 2015/verschijnt 4 x per jaar/oplage 155
Samenstelling bestuur:
Alex van Wamel
Marten van der Steeg
Leen van Zwol
Baukje Jonker
Arend Stevens

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Telefoon
0593-851226
06-36199945
0593-542949
0593-333242
0593-332552

Adres
Weidemaat 10 Westerbork
Mensinghstraat 13 Aalden
Uutlangen 1 Westerbork
Lindelaan 18 Westerbork
Groenkampen 10 Westerbork

Redactie clubblad:

Henny Gritter, Leen van Zwol en Marjon Speelman
redactietrimclub@hotmail.com
Bezorging clubblad: Jan Heidelberg en vele anderen

Kopij voor de volgende “Samenloop” inleveren
vóór 1 oktober 2015 bij één van de redactieleden of
via redactietrimclub@hotmail.com
Samenstelling activiteitencommissie:
Midden Drenthe Loop:
Erwin Beuving (voorzitter), Anita Hegen (secretariaat), Alex van
Wamel (penningmeester), Sonja van Baar, Alex van wamel en
Hans de Boer (sponsoring), Marcel Kuizenga en Arend Stevens
(technische zaken), Vacant (draaiboek), Rudy Wolf (PR en
vrijwilligers).
Lief en Leed:
Baukje Jonker en Roelie Zwiers
Trainingen:
Activiteit:
Duurloop
Interval
Interval

Vaste dag:
Maandag
Woensdag
Donderdag

Plaats:
Voetbalveld Perkenslag
Voetbalveld Perkenslag
Voetbalveld Perkenslag

Tijdstip:
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Contributie:
Eerste 2 leden van een gezin € 50,00 per persoon per jaar, vanaf het 3e lid van hetzelfde
gezin € 21,00
Opzeggingen:
Schriftelijk opzeggen voor 1 december bij Leen van Zwol.
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De Samenloop
Van de voorzitter
En toen was de zomervakantie alweer voorbij.
En ook dit jaar is het voorbij gevlogen. Voor
degenen onder ons die nog kinderen hebben
die in Westerbork naar de basisschool gaan is
het vast even wennen. Grote veranderingen
hebben zich voltrokken, een nieuw
schoolgebouw en nieuwe lestijden.

ons eigen ledenarsenaal de functie van trainer
in te vullen.
Gelukkig zijn er naast de vele veranderingen
ook dingen die ons vastigheid bieden! Zo is er
als vanouds op de 2e zondag van september
de Loop Fiets Proef (met nog meer
deelnemers en gezelligheid!) en starten we
het nieuwe schooljaar met de traditionele
‘Terug van vakantieloop’. Of deze inmiddels al
heeft plaatsgevonden hangt af van het tijdstip
van publicatie van deze editie van De
Samenloop, maar het wordt (of was) vast
weer een gezellig weerzien, met een dito
loopje op en rond het landgoed
Hiemstrastate.

Ook voor de loopgroep zijn er veranderingen.
Hanneke is inmiddels onze ex-looptrainster en
dat betekent dat Harry en Jan er nu alleen
voor staan. Dit willen wij graag veranderen! In
de afgelopen periode is een aantal mensen
benaderd om als (assistent-)trainer de lopers
van de loopgroep te begeleiden, maar helaas
is de animo tot nu toe niet heel erg groot. Ik
begrijp dat het een hele verplichting lijkt,
maar als er een klein groepje is dat wil helpen, Ik had ook graag gezellig samen met jullie het
kan er gerouleerd worden en is de glas willen heffen tijdens de Feestavond, maar
tijdsbesteding niet meer dan als je anders zelf zoals jullie allen weten is deze helaas op het
de trainingen bezoekt.
laatste moment afgelast.
Daarnaast leer je op de
Maar gelukkig is in dit geval
In dit nummer:
cursusdagen interessante
uitstel geen afstel en wordt
Van
de
voorzitter
zaken over het lopen en
er achter de schermen
- Verslag Midden
wordt deze geheel door
gewerkt om een nieuwe
de vereniging betaald.
datum hiervoor te plannen.
Drentheloop 2015
Ook
staat
er
een
Mocht je je geroepen
- De Koningsloop Beilen
(bescheiden)
financiële
voelen om mee te helpen of
- Dauwtraploop 2015
bijdrage tegenover het
te denken, een mailtje naar
De
Pen
verzorgen van de training.
de activiteitencommissie of
Klap
tot
klaploop
2015
Dus schroom niet, en
het bestuur helpt je op weg.
- Centrale mailadressen
meld je aan bij Harry, Jan,
mij
of
een
ander
Ik besluit dit voorwoord
bestuur
bestuurslid!
Overigens
met de wens dat ik in het
- Favoriete trainingsrondje
zijn we als bestuur ook op
volgende voorwoord mag
- Oproep!
zoek naar alternatieven,
melden dat de vacante
- Limburgse campagne
maar het heeft absoluut
posities zijn ingevuld en dat
- Station tot stationsloop
onze voorkeur om vanuit
ik de nieuwe datum van de
100% P.R’s
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feestavond mag aankondigen. Het was
tenslotte de week waarin de Perseïden weer
voor een vallende sterrenregen zorgden, dus
aan wensen die uitkomen geen gebrek!
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Met een sportieve groet,
Alex van Wamel

Midden Drentheloop 2015
Zaterdag 16 mei organiseerde Loopgroep
Westerbork uit Westerbork voor de 29e
keer de Midden Drentheloop.
Uitvalsbasis voor dit sportieve evenement
was wederom het bedrijf van de firma
KORT aan het Oranjekanaal in Zwiggelte,
reeds jarenlang de vertrouwde
hoofdsponsor.
Ondanks de minder goede
weersvoorspellingen verschenen er maar
liefst 225 lopers aan de start. Er werd
gelopen over de volgende afstanden: 5 km, 10 km en 21,1 km. Hieraan voorafgaand kreeg de
jeugd een kans het beste beentje voor te zetten: zowel op de 1000 als de 1500 meter werd
fanatiek gestreden voor elke meter, hierbij vol overgave aangemoedigd door ouders en/of opa's
en oma's.
Het weer werkte niet helemaal goed mee. Het bleef helaas niet droog en het was frisjes, maar al
met al uitstekend weer om te lopen. Dat heeft ongetwijfeld geholpen aan de behaalde
resultaten: aangezien veel deelnemers hun persoonlijk record verbeterden.
De echte toppers deden zeer van zich gelden en hier werden dan ook weer snelle tijden
gerealiseerd. Ondanks een wat lichte regen lag het parcours er weer netjes bij die grotendeels
door de bossen van Grolloo liep op gedeelte verhard en onverhard terrein.
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De uitslagen per categorie zijn als volgt:
Klassering 5 km
heren
e
1 pl
Jack de
Jonge
Beilen
19:08
e
2 pl
Bert
Ausma
Nuis
19:39
3e pl
Jan
Roeles
Beilen
19:41

5 km dames

10 km
heren
Ilona Stille
Robert
Dedemsvaart Huisjes
Assen
21:06
36:50
Denice Lucas Jannes
Hoogeveen
Dolfing
Westerbork
21:34
37:14
Eline Glas
Harrie Pot
Emmen
Stadskanaal
21:43

37:39

UITSLAGEN JEUGDLOPEN:
Jeugd 1 km (t/m 9 jaar)
positie

tijd

Naam

meisjes
1
2
3

5:07 Kim Rietveld
5:17 Meike van Wamel
5:57 Netharshini Kreeft

1
2
3

3:45 Jorg Hijink
3:48 Wesley Boers
3:52 Stef Kingma

jongens

Jeugd 1,5 km (t/m 9 jaar)
positie Tijd

Naam

meisjes
1
2
3

5:39 Maud Visscher
5:40 Famke Wuffing Bosma
6:20 Britt Dankelman

1
2
3

5:33 Jip Kerssies
6:12 Dylan Lucas
6:25 Sander Smeenge

jongens

10 km
dames
Inez
Trechsel
Groningen
46:27
Adrie
Hartholt
Appelscha
47:38
Judith
Enting
Utrecht
48:14

21,1 km
heren
Raymond
v/d Boom
Assen
1:17:26
Aard van der
Vinne
Dedemsvaart
1:20:20
Jan Pullen
Hardenberg
1:24:06

21,1 km
dames
Sandra
Medendorp
Pesse
1:37:24
Inge van
Essen
Eldersloo
1:39:36
Alienka Huft
Brandsma
Oldeberkoop
1:41:12
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De Koningsloop Beilen 2015
Een mooie aanleiding om met een aantal
medeloopsters, op uitnodiging van Maria
Tieben bij haar thuis af te spreken.
Tegenwoordig woont Maria in Beilen. Henny
en ondergetekende vertrokken tegen half vier
op de fiets naar Beilen; alvast een
opwarmertje voor de Koningsloop.
In Beilen bij Maria aangekomen, sloot Marjon
samen met de volgende generatie hardlopers
(haar kids) zich bij ons aan. Nadat de
inwendige mens verzorgd was, met allerlei
hardloopfood (pasta enzo) moest de kleding
aan. Werd het een lange of korte broek? Na
lang twijfelen zijn we omgekleed en gingen de
loopschoenen aan.
Vervolgens liepen we naar de start van de
Koningsloop. De inschrijving werd geregeld en
meerdere Kort-lopers ontmoeten elkaar daar.
Iedere loop weer zijn er dan de zenuwen die
"meedoen" in het geheel. Heb ik de goede
kleding aan? Niet te veel of te weinig
gegeten? Toch maar even naar het toilet. Veel
lopers zullen zich daarin herkennen.

De start zelf: alle lopers 5 of 10 km mogen
tegelijk starten. Voor diegenen die 10 km
liepen waren dat twee rondes van vijf, het
viaduct over en via de Ossebroeken weer
terug. Voor mij één ronde te gaan. Onderweg
aangemoedigd door velen, als je dan hoort
“Hup Roelie” en je ziet Arend en Hanneke dan
ga je de laatste kilometers er nog voor!
Mijn finishtijd was 31 minuten, tevreden met
het resultaat ging ik huiswaarts.
Roelie Zwiers
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Dauwtraploop 2015, de loop die niet wél door ging
Afgelopen Hemelvaartsdag stond de jaarlijkse
Dauwtraploop op het programma. Stond,
helaas waren er te weinig aanmeldingen om
het dit jaar door te laten gaan. Wellicht
durfden de leden het niet aan om zo vlak voor
de Midden Drenthe Loop de spieren nog eens
te testen. Of was het toch het vroege tijdstip?

Teleurstelling alom, verdrietige lopers vielen
elkaar snikkend in de armen tijdens de
duurloop eerder in de week op het
Mantingerzand. Er bleek een flink aantal
lopers te zijn die de wekker al had ingesteld
op half zes. Esther en Henriëtte konden het
leed niet langer aanzien. Op het laatste
moment werd besloten om de Dauwtraploop
in afgeslankte vorm alsnog door te laten gaan.
Met een American-style ontbijt, aardbeien op
beschuit, suikerbroodjes, allerlei lekkernij
werd meegenomen naar Casa Wortelboer,
het startpunt van de Dauwtraploop.
Een flinke groep lopers had zich bij de
Wortelboertjes verzameld en stond te
popelen om aan het loopje te beginnen.
Maar, trailmaster, routeuitzetter en haas
Henri V. was nog niet aanwezig. Meneer liet
op zich wachten en stond met 1-0 achter.
Lang tijd om op Henri te mopperen was er
niet, tijd voor actie. Henri maakte alles dubbel
en dwars goed met het prachtige parcours dat
hij had uitgezet. Door het bos, over de heide
in de richting van Orvelte. Onder ideale
omstandigheden liet Henri ons de mooiste
plekken van de omgeving zien. Absolute

hoogtepunt, het had Henri wat moeite gekost
om dit te organiseren, was het moment dat
we dóór de IJzertijdboerderij mochten lopen.
Na 8 kilometer kwam Westerbork weer in
zicht, gelukkig had Henri nog wat verrassingen
in petto waardoor de totaalafstand op zo'n 9
kilometer uit kwam. Een prachtige route
waarmee Henri ons heeft laten zien hoe
prachtig trailrunning in onze omgeving kan
zijn.

Afsluitend een heerlijk en zeer uitgebreid
ontbijt in de achtertuin van Henriëtte. Voor
iedereen die de Dauwtraploop dit jaar heeft
gemist, het is volgend jaar meer dan de
moeite waard. Een lekker loopje en daarna
nog een hele dag voor de boeg! Leuk ook om
de mede-lopers onder het genot van
aardbeien, verse sap en andere lekkernij beter
te leren kennen.
Henriëtte en Esther, ontzettend bedankt voor
de organisatie.
Bas
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De Pen
Hallo, ik ben Leonie Enting en ik zit sinds drie jaar bij de loopclub.
Anderen waren erg enthousiast en daarom heb ik eerst een paar keer meegelopen en ben
toen met de beginnerstraining gestart. Ik had gelijk een maatje en daar loop ik nog steeds
mee, Mirjam Kooning. We gaan bijna altijd samen met de club lopen, dat is altijd erg gezellig
en dat komt ook door Jan
natuurlijk. Die veegt ons keurig door Westerbork. 
Ik loop in het weekend altijd wat verder en het liefst
buiten Westerbork in de natuur. Dan houdt Anita Kleis de
moed erin en lachen we wat af. Want ik vind dat het
vooral leuk en gezellig moet zijn.
Afgelopen jaar heb ik voor het eerst meegedaan met de
Midden-Drenthe Loop en nu gaan we de Loop-fiets-proef doen in September. Door mijn
drukke baan (docent Engels op de middelbare school), 3 kinderen (fanatieke voetballers) en
volleybalactiviteiten heb ik niet altijd tijd om met de club te lopen maar ik probeer sowieso 3
keer te lopen in de week.
Nu weten jullie een beetje over mij en geef ik de pen door aan Anita Kleis….
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Klap tot klaploop 2015
6 april 2015, voor mij de eerste keer dat ik
meeloop aan de KlapTotKlap loop in
Stadskanaal. Op mijn nieuwe schoenen ga ik
meedoen aan de 5 kilometer. Samen met
mijn hardloopmaatjes bereiden we ons voor
op het lopen van een PR.
Nog even een warming up bij de start en daar
gaan we. Een PR zit er wel in dus flink de pas
er in. Veel mensen moedigen ons aan langs
de kant, erg motiverend en gezellig. Na 30:24
min kom ik over de finish……. PR gehaald.
Maar dan voel ik toch iets geks in mijn benen.
Pijn in mijn schenen, wat krijgen we nu! Het
zal wennen zijn aan mijn nieuwe schoenen
denk ik, van de week maar even rustig aan
doen. Dat rustig aan doen resulteerde in
weinig lopen, nog minder lopen en mijzelf
sparen voor de Bevrijdingsestafetteloop. Hier
in plaats van 4 keer, 2 keer gelopen en toen
was het gedaan.
Fysiotherapie onderweg en met het advies
van rust, rust en nog eens rust besloten even
te stoppen met hardlopen. Balen maar wel
blij met de mooie ervaring van de
Estafetteloop. Shinsplints noemen ze het,
oftewel,
scheenbeenpijn
nog
beter
botvliesontsteking. Balen want er staan nog
heel wat loopjes op de kalender. Cascade,
MiddenDrentheloop, TT, Dam tot Dam en
loopfietsproef worden direct afgezegd.
En nu ben ik bijna 4 maanden verder. 3
maanden niet tot heel relaxt gelopen. Andere
schoenen aan laten meten en Herzog
sokken/tubes aangeschaft. Sinds twee weken
de draad weer opgepakt en inmiddels weer 3
keer in de week langzaamaan. Regelmaat en

conditie weer opbouwen, eerste uitdaging
wordt de 4-mijl van Groningen en daarna de
7-heuvelen want ….. een doel moet ik wel
hebben.
Het klassieke verhaal denk ik maar wel goed
voor iedereen weer eens te lezen. Beginners
blessure opgelopen door onervarenheid en
niet goed verdiepen in waar je mee bezig
bent.
Mijn tips;
- Loop nooit op nieuwe schoenen
een wedstrijd
- Als je wat voelt tijdens het lopen
en je loopt het er niet uit, beter
stoppen met je loopje
- Laat je goed voorlichten en/of
duik in google
Er zijn vast nog meer goeie tips, ik kan ze zo
even niet bedenken.
Veel plezierige
groeten,

hardloopkilometers

Jacqueline Sandhövel

en
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Centrale mailadressen bestuur
Zoals voor de oplettende kijker al is opgemerkt, zijn er omwille van privacy en een goede
herkenbaarheid centrale mailadressen aangemaakt. Mail verstuurd naar deze mailadressen,
worden automatisch doorgezonden, naar de juiste personen. Deze mailadressen zijn:
Voorzitter@trimclubrijlust.nl
Secretaris@trimclubrijlust.nl
Penningmeester@trimclubrijlust.nl
Bestuurslid1@trimclubrijlust.nl
Bestuurslid2@trimclubrijlust.nl
Wil je een mail sturen naar het voltallige bestuur sturen, gebruik je
bestuur@trimclubrijlust.nl
Voor de redactie is het mailadres redactie@trimclubrijlust.nl aangemaakt, terwijl de trainers
te benaderen zijn via trainers@trimclubrijlust.nl.

Favoriete trainingsrondje
Wat is mijn favoriete looprondje? Nou dat
zijn er velen en menig voorganger in deze
rubriek heeft al prachtige routes beschreven
die ik ooit al menig maal solo of gezellig met
loopmaatjes, met veel plezier, heb
geconsumeerd.
Op deze routes besef ik me terdege dat we
hier zijn gezegend met een prachtige
omgeving en dat we ons gelukkig mogen
prijzen dat we ons hart hebben verpand aan
de loopsport. De Drentse paden doorkruisen
met een gangetje tussen de 9- en 13 km per
uur biedt je de kans om de omgeving in je op
te nemen. Zelfs mannen kunnen dan twee
dingen tegelijk, namelijk lopen en genieten.

De route die ik hieronder ga beschrijven ligt
ten oosten van Assen en ik liep deze wanneer
ik de kinderen naar de training op HVA
(Hockey Vereniging Assen) bracht.
Het is een mooie voorjaarsavond en nadat ik
de kinderen op het sportcomplex aan het
Dijkveldpad heb afgeleverd, strik ik mijn
veters en ga van start. Vanaf de
parkeerplaats steek ik door een stukje bos
het Dijkveld op en steek dat dwars over.
Tussen een kudde nieuwsgierige Blonde d’
Aquantaines door, oppassen want de stier is
imposant en de kudde heeft kalfjes.

“De Samenloop”

Ik verlaat het veld en ga het fietspad op naar
Balloo en via het bruggetje het Lonerdiep
over. De eerste paar honderd meter is een
moerasachtig stukje. Achter me hoor ik de
geluiden van de hockeyvelden wegsterven en
wordt de stilte slechts doorbroken door de
vogels die zich laven aan rondvliegende
insectjes.
Na dit stukje een klein klimmetje de
zandgronden bij Kampsheide op. Vlak voor
Balloo staat een ree in een weilandje tussen
de houtwallen, het dier volgt mijn
bewegingen maar loopt niet weg.
Waarschijnlijk is ze gewend aan fietsers,
hardlopers en wandelaars waarvan ze niets
heeft te duchten.
Balloo laat ik links liggen en de reis gaat
verder richting Rolde. Langs het hunebed,
Rolde voorbij via de Slokkert het fietspad op
naar Anderen. Dit is een lang stuk waar je
kunt genieten van weidse blikken. Na het
oversteken van het Andersche diep kom je op
het Van Den Muijzenbergpad dat je tot
Anderen volgt. Voor in Anderen links af, kom
je tussen de bomen en hier word ik door een
bosuiltje begroet die hier waarschijnlijk een
nestje heeft en korte charges in mijn richting
uitvoert. Het bijzondere van uilen is dat hun
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veren en vleugels zodanig zijn ontworpen dat
je hen niet hoort vliegen. Een klein stukje
verder sla ik links af en rond als keerpunt een
stukje Anderen. Vervolgens ga ik via de
Landrietendijk terug naar het van
Muijzenbergpad dezelfde route terug naar
Assen.
De terugreis westwaarts, word je getrakteerd
op prachtige voorjaarsluchten, de zon zakt
langzaam weg en duikt zo nu en dan achter
mooie cumuluswolken wat hele mooie
effecten geeft.
Het laatste stukje wordt het al behoorlijk
schemerig en ik zie de lichten van de velden
voor me opdoemen. Nog een klein stukje en
ik kan aan de rand van het veld, al rekkend en
strekkend nog een klein stukje van de
training van de kinderen bekijken.
Na het ballenrapen en wat drinken gaan we
allen moe maar voldaan weer richting
Westerbork. Inmiddels is de club naar een
andere locatie verhuisd en rijden de kinderen
zelf naar de trainingen maar wie zin heeft
neem ik graag een keer mee.
René Kuijpers
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Oproep!
Na de jaarvergadering in januari 2015 zijn
Erna Zinger, Arend Enting en Henri Verhoven
belast met het schrijven van de wekelijkse
krantenartikelen in de MiddenDrenthe krant
en plaatsing van deze artikelen op de
website.

erg op waarde stelt, maar helaas moeten wij
concluderen, dat op de enkeling na, die
trouw iedere keer de uitslag doorgeeft, er
door de leden weinig tot geen gehoor wordt
gegeven aan deze oproep tijdens de
jaarvergadering.

Zoals tijdens de jaarvergadering al
opgemerkt, gaat dit niet erg soepel. De
reden hiervoor is eigenlijk vrij simpel, leden
van de Loopgroep geven hun uitslagen niet
door. Iedereen was het tijdens de
jaarvergadering mee eens, dat om de
zichtbaarheid van de Loopgroep voor de
buitenwereld
te
waarborgen,
het
noodzakelijk was, dat iedereen de gelopen
uitslagen door zou geven.
Wij horen tijdens de looptrainingen
regelmatig, dat men de stukjes in de krant

Het doorgeven
van de uitslagen
kan heel simpel
via
een
invulformulier
op de website
via het Menu
Hardlopen
–
Uitslagen
doorgeven.
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Limburgse campagne
Inmiddels zijn we al weer een aantal maanden
verder, maar iedere keer als Limburg in het
nieuws komt, denk ik toch weer even terug
aan de mooie trails, die ik in mei en juni daar
heb gelopen.
Als eerste stond de Koning van Spanje trail op
het programma, één van de meest populaire
trails op dit moment. Ik had mij in een vlaag
van verstandsverbijstering ingeschreven voor
de 37km, wat toch een aantal nadelen met
zich meebracht. Ik had nog nooit gelopen in
de 'bergen' en 37km is toch echt wel een
behoorlijk eind trippelen. Die 37km is wel te
trainen en daar had ik ook wel vertrouwen in
dat dat ging lukken, maar die heuvels, daar
had ik daadwerkelijk geen idee van. In de

Nadat de 300 deelnemers aan de 19km waren
weggeschoten, had ik nog een half uurtje om
al het materiaal in orde te krijgen. Mijn
nieuwe rugzak was gevuld met 1,5 Liter vocht
en met 4 gelletjes/powerbars zou ik samen
met de verzorgingsposten de trail wel
doorkomen. Het weer was goed te noemen,
maar er was kans op regen, later in de
middag, maar dan zou ik al lang binnen zijn
(toch?!?).

periode voor de trail was ik toch maar even
een aantal keren naar de VAM berg geweest
om in ieder geval het gevoel te hebben ook
dat onderdeel getraind te hebben.
De ochtend van de trail vertrokken we om 7
uur richting Gulpen. Een vriend ging mee om
daar de ATB routes onveilig te maken met
daarbij de verzekering dat ik in ieder geval
verzekerd was van een veilige terugreis. De
start was rond 11 uur, dus tijd genoeg voor de
reis. We waren dan ook ruim genoeg op tijd
aanwezig om de locatie nog even goed in ons
opnemen en ik moet zeggen, de heuvels, die
leken mij niet boven de VAM berg uit te
stijgen.

Bij de start was ik express wat achteraan gaan
staan, zodat ik in mijn eigen tempo kon
starten. Na het startschot kon ik inderdaad in
mijn eigen tempo de eerste kleine stijging
nemen (dat viel best mee), maar nadat we
van het startterrein waren, kwam meteen de
eerste lange klim. Weer in eigen tempo,
vooraf bepaald op 9km/u, naar boven toe. De
eerste 200m kon ik goed meekomen met de
Limburgse tongvallen, maar nadat ik een blik
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op mijn horloge had geworpen, HS 177, moest
ik toch langzamer gaan lopen, anders zouden
de volgende 36km niet gehaald worden. Tot
mijn verbazing zag ik de eerste lopers al stevig
wandelend omhoog gaan. Dat vond ik echt
raar, want dat doe je toch niet, tijdens een
hardloopwedstrijd? Bovenop de heuvel stond
een doedelzakspeler te spelen om ons allen
succes te wensen.
Na die 1,5km omhoog kwam gelukkig de
daling door een weiland met hoog gras en
geweldige vergezichten, dat was makkelijk
(toch?!?!). De ondergrond was niet echt vlak
te noemen, denk hierbij aan het gras op het
Orvelterveld. Aan het eind van de daling was
gelukkig de hartslag een beetje gedaald, maar
het was mij wel duidelijk dat ik die dag niet
zonder slag of stoot door zou komen.
Misschien kwam dat ook omdat er meteen
daarna weer gestegen moest worden. De
paden, die hierop volgden door het mooie
Limburgse landschap, kenmerkten zich door
kiezels in alle vormen, maten en zand. Wat
meteen bij het dalen een extra moeilijkheid
tot gevolg had. Goed opletten, waar je je
voeten neerzet en vooral niet te snel, maar gecontroleerd, kleine stapjes en indien mogelijk
zigzaggend. Na de kunst bij enkele, meer ervaren lopers te hebben afgekeken, ging mij dat
eigenlijk best goed af.
Na 14km kwam de eerste verzorgingspost, even snel wat zoute sticks graaien en weer door.
Vlak na deze post kwam de afsplitsing met de 19km route, één moment van twijfel was toch
aanwezig, ga ik links (19km) of ga ik rechts. Ik was inmiddels al zo'n 1.40 uur onderweg en zowel
de kuiten, als de bovenbenen waren al behoorlijk gevoelig. Best raar, dat er in die ene seconde
zoveel tegenstrijdige gedachten door je hoofd kunnen schieten, maar ik was gekomen om de
37km te lopen en dat ging ik doen ook!
Na een 200m doken we het bos weer in en kregen we meteen een zeer steile heuvel voor de
kiezen, die met goed fatsoen zelfs wandelend een hoge Z4 tot gevolg had. Gelukkig kon ik
daarna toch enigszins ontspannen mijn weg vervolgen. Na een km of 19/20 was dat ontspannen
lopen er helaas niet meer bij. Een heuvel omhoog zorgde voor volgelopen kuiten en omlaag
ging ook niet echt soepel meer. De bovenbenen deden pijn. Mijn hartslag kreeg ik niet echt
meer omlaag (grens Z3/Z4) en toen ging het ook nog eens regenen, een lichte motregen. Het
zorgde er in ieder geval voor dat de paden een stuk glibberiger werden en met name het dalen
een stuk voorzichtiger aangepakt moest worden.
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De schitterende vergezichten, die af en toe
ineens vanuit een doorkijkje naar voren
kwamen en de gesprekken met medelopers
zorgden voor een positieve noot in deze
lijdensweg (ja, ik had er zelf voor gekozen).
Een ander nadeel van de regen is, dat je
vergeet te drinken. Bij de 2e verzorgingspost
op 25km (3.22 uur onderweg) bleek ik de
inhoud van mijn waterzak nog niet voor de
helft te hebben opgedronken. De vrijwilliger
bij de post, allemaal zeer ervaren traillopers,
gaf meteen aan dat ik vanaf dat moment,
iedere 3 minuten minimaal een goede slok
moest nemen. Maar eigenlijk wist ik zelf wel,
dat ik hier een grote fout had gemaakt en dat
ik het gemistte vocht in de tijd daarna nooit
meer kon aanvullen.
Inmiddels vochten alle spieren in mijn benen,
welke als eerste in de kramp mocht schieten,
maar wist ik dat door goed te temporiseren,
toch enigszins onder controle te houden. De
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laatste km'ers waren echt aftellen en het zou
spannend worden of ik de tijdslimiet van 5 uur
zou gaan halen. Volgens mijn berekeningen
zou het net moeten lukken. Nog een laatste
keer over het zeer hobbelige grasveld, zeer
fijn met pijnlijke benen en in de verte hoorde
ik de doedelzakspeler al, het teken dat de
finish nabij was en dan, tja ... Ik weet niet
welke spier in mijn been gewonnen heeft,
maar het feit was dat zowel de
bovenbeenspieren, als de kuiten van beide
benen in de kramp schoten op 400 meter voor
de finish. Toch heel even, heel voorzichtig
strekken en dan maar wandelend door. De
laatste 100 meter waren zo'n ongelofelijke
opluchting, ik had het gehaald en voor mijzelf
bewezen dit aan te kunnen. Nou ja, soort van
dan.
Officiële eindtijd 5.05 uur, net de officiële
limiet niet gehaald. Volgens mijn horloge was
ik ook te laat, maar dan maar met 0,25
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seconden. Na de lekkere
stukken vlaai en de halve
liter alcoholvrij bier (brrr
vies) bij de finish kon ik nog
even lekker douchen en kon
ik op de passagiersstoel
plaatsnemen
(lees
plumpudding) voor de weg
terug. Onderweg had ik tijd
genoeg om de trail even
helemaal door te spreken en
de leerpunten eruit te halen.
Over één ding waren wij het
alle twee meteen eens, de
omgeving van Gulpen is
geweldig om te fietsen en
lopen.
Na een week erg rustig aan gedaan te hebben,
kon ik weer heel rustig gaan opbouwen, naar
een foutje in de planning, de Xtrails Vaals
32km, welke een maand na de Koning van
Spanje zou plaatsvinden. Weer vertrokken we
met z'n 2en om 7 uur richting Limburg, Vaals
was dit keer de eindbestemming. De trail zou
plaatsvinden rond het drielandenpunt met de
start op een Centerparcs park. De organisatie
had alles perfect voor elkaar.
Het plan voor deze trail was simpel, gebruik
maken van de ervaringen van de KvS en
genieten van begin tot eind. Dat betekende in
ieder geval genoeg en regelmatig drinken en
de heuvels omhoog stevig wandelen en
omlaag tempo maken. Zeker met het warme
weer, deze dag, was drinken echt
noodzakelijk. Het verzorgingspunt stond
midden op het drielandenpunt en zou 4x
worden aangedaan. De route bevatte
namelijk een aantal lussen, die steeds terug
kwamen op dit punt. Ook hier ging de route
vanaf start eigenlijk meteen met een
langzaam stijgende heuvel omhoog, dus
meteen het tempo omlaag en stevig
wandelen.
Na 5km kwamen we voor de eerste keer aan
bij de verzorgingspost, dus even rustig wat
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eten en drinken en daarna
weer door, België in. Qua
hartslag zat ik dit keer goed,
gemiddeld
Z2
met
uitschieters naar een hoge
Z3 tijdens een stevige
heuvelbeklimming. Dit bleef
eigenlijk de gehele trail zo,
terwijl de beklimmingen
steiler en langer waren en
de route dus een stuk
pittiger. Na de België lus,
kwam de Duitsland lus en
de Nederland lus. Na iedere
lus kwam ik eigenlijk zonder
veel problemen aan bij het
verzorgingspunt. In de
laatste lus had de organisatie nog wat humor
verstopt, na 25km was er een bordje aan een
boom gespijkerd met de tekst "If you want to
cry, do it now!". Ik moet zeggen, dat zakt de
moed je wel even in de schoenen, want je
weet dat er een zware beklimming aan gaat
komen. Zoals het eruit zag, viel het wel mee,
maar na 200m steil omhoog klimmen over
veel boomwortels, kwam de bocht en ..... nog
een keer een klim, dit keer nog steiler en
langer. Pfff die was erg pittig, halverwege
even stoppen om te rusten, was niet echt een
optie, aangezien je niet echt een vlak stukje
grond had.

Na deze leuke verrassing was het gelukkig nog
maar 6km naar de finish. Wat veel
vertrouwen gaf, was dat ik eigenlijk nog
redelijk fris aan het lopen was. Dit viel
blijkbaar een mededeelnemer ook op, want
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die vroeg of hij met mij mee mocht lopen, de
laatste km'ers, aangezien hij het erg zwaar
had (lees mijn gevoel tijdens de KvS).
Gezamenlijk hebben we dan ook de laatste
km'ers volbracht en hij vertelde dat het voor
hem ook de eerste keer in zuidelijk Limburg
was en dat hij zich er ook behoorlijk op had
verkeken. Kwam mij erg bekend voor :-)
Na 4.34 uur kwamen we gezamenlijk zeer
voldaan over de finish, waar weer de lekkere
Limburgse vlaai wachtte. Ik moet zeggen, als
herstelvoedsel is er niets mis mee. De
conclusies uit Gulpen, waren ook in Vaals van
toepassing, geweldige vergezichten en een
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zeer mooie onverharde route door het
zuidelijk grensgebied. Dit keer kon ik
trouwens zonder problemen terug naar huis
rijden.
Eindcijfers KvS: 37km, 896m D+ in 5.05.25 uur,
Xtrails 32km, 790m D+ in 4.34.26 uur
Voor volgend jaar staat de Koning van Spanje
trail in principe weer op het programma, ik
heb namelijk nog een appeltje te schillen met
deze trail. Mochten er liefhebbers zijn om
mee te gaan, laat het mij weten?
Groeten,
Henri Vierhoven

“De Samenloop”

P a g i n a | 20

“De Samenloop”

P a g i n a | 21

“De Samenloop”

P a g i n a | 22

De Station tot Station Loop, 100% PR's
Het voelt wat apart, een
hardloopwedstrijd
op
woensdagavond. Na een
dag hard werken in de
auto verzamelden Hetty,
Laura en ondergetekende
zich bij de voetbalvelden
om samen naar Dalfsen te
rijden voor de Station tot
Station loop. Na een
uitermate gezellige rit
kwamen we terecht op
het drukste station van
Overijssel. Talloze lopers
hadden zich verzameld bij,
jawel, de finish!
De meute verplaatste zich
richting het perronnetje
waar om 18:30, een uur voor de start, een
lief schattig treintje aan kwam rijden. Het
treintje, vol nietsvermoedende forensen,
werd bestormd als ware het de eerste van
drie dwaze dagen bij de Bijenkorf. Een geluk,
al die hardlopers roken nog fris onderweg
naar de start op het station in Ommen.
In Ommen was de gekte nog groter,
honderden hardlopers hadden het station
bezet. Niet alleen onbekende, ook een enkele
bekende Nederlander begon langzaam maar
zeker
aan
een
warming
up.
Voormalig
wereldkampioen op
de schaats Erben
Wennemars en oud
500cc
en
WK
Supersport coureur
Barry
Veneman
waren vermoedelijk
de
bekendste
Nederlanders
die
dezelfde
spanning
voelde als Hetty.
Hoewel, misschien

iets minder. Hetty
had
van
ons
drietal de meeste
meters afgelegd
als warming up.
De
zenuwen
speelden dermate
op
dat
ze
vermoedelijk alle
Dixi's
heeft
bezocht, gelukkig
werd het vocht
net
zo
snel
aangevuld met de
combinatie
Westerborker
kraanwater
en
Keltisch zeezout,
een magische combinatie zou later blijken.
Om 19:30 klonk het startschot voor de 10
Engelse Mijl (ruim 16 Nederlandse
kilometers). Zoals gezegd, perfect loopweer,
ontzettend veel publiek en een goede sfeer.
Na zo'n 5 kilometer liepen we tussen de
koeienstallen door naar een van de
hoogtepunten van de loop. De hele meute
mocht door de Vilsterse molen, langs een
geweldig mannenkoor op naar de volgende
kilometers. We passeerden een verdwaalde
Schot met doedelzak, kasteeltjes, prachtige
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glooiende landschappen onderweg naar Dalfsen. We waren het er alle drie over eens, de
route van de Station tot Station Loop is geweldig.
Niet dat we het er tijdens de loop over hebben gehad. Daar was Laura veel te snel voor. Bij de
start riep ze nog vriendelijk 'doei', ik zag haar pas 50 meter voor de finish voor het eerst weer.
Ze was gefinished, had al wat gegeten en gedronken en beschikte inmiddels over voldoende
energie om ons over de finish te schreeuwen. Laura liep een geweldige tijd van 1:10:44, haar
achtste PR van het seizoen! Wat een topper!
Zelf kwam ik tevreden over de finish van de
langste race die ik tot nu toe heb gelopen. Dat
maakt automatisch een PR van 1:18:10. Drie
meter na de finish veranderde mijn benen in
twee stuks gewapend beton en kon ik amper
een stap meer zetten. Ik was dan ook niet snel
genoeg om Hetty aan te moedigen. Hetty zat
me op de hielen en liep eveneens een PR in
1:25:23! Drie PR's! Allemaal lachende
gezichten, al zal ik af en toe wat hebben
geklaagd omdat ik als 65+ er rondliep. Hoewel
we vroeg klaar waren met dit loopje werd het
toch nog laat. Mevrouw Batterink mocht zich als 4e dame in haar leeftijdscategorie op het
podium voegen. U zult begrijpen, na de podiumceremonie huppelden we in polonaise naar de
auto om af te sluiten met een net zo gezellige terugreis. Drie lachende hardlopers kwamen
ontzettend tevreden terug in Westerbork. Een top evenement, geweldig parcours en daarmee
een aanrader voor iedereen!
Bas
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