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3e kwartaal 2014 

Van de voorzitter 

Nou inmiddels is het alweer herfst en hebben we 

er een prachtige zomer opzitten. Qua weer dan, 

want er is nogal wat gaande in de wereld om ons 

heen. Soms komt de ellende in de wereld heel 

dichtbij, de ramp met MH17 heeft voor velen 

direct voelbare effecten gebracht van de 

dreigende situatie in de wereld. Met dat soort 

rampspoed worden onze problemen van alledag 

direct gereduceerd tot irrelevant. Ik wil iedereen 

die direct of indirect betrokken is geraakt sterkte 

wensen met de verwerking hiervan. 

Wat is het dan een revitaliserende ervaring als je 

in het mooie weer je kilometers kunt maken, 

heerlijk om de ellende te kunnen vergeten en je 

accu weer op te laden. 

 

Velen van ons hebben de gehele zomer 

doorgelopen, anderen hebben een time-out 

ingelast. Voor allen was er weer de inmiddels 

bijna traditionele Terug-van-vakantieloop. Op het 

allerlaatste moment verplaatst van locatie in 

verband met dreigende heftige regenval. Die viel 

ook en druipnat viel iedereen de kantine bij Kort 

binnen. Daar hebben we nog kort een ingelaste 

Algemene Leden Vergadering gehouden over de 

naamstelling van de vereniging  (waarover 

verderop  in dit clubblad meer) en dronken we 

een glas en praatten verder bij. En zo is het 

reguliere “najaars lopen” weer begonnen. 

 

Genieten was het ook bij de 

Loop|Fiet|Proef|Marathon|Drenthe. Het was 

geweldig weer, de organisatie was fantastisch, de 

sfeer overal opperbest en het parcours lag er weer 

geweldig bij. Na één keer als betrokken 

toeschouwer en  één keer als vrijwilliger, was het 

eindelijk tijd voor mij om als actieve deelnemer 

mee te doen. Ik heb samen met mijn 

maatje/collega Bert een topervaring gehad, hier 

kan elk evenement een puntje aan zuigen. Ik ben 

enorm trots op de organisatie, waaronder zoveel 

van onze leden, die dit mogelijk maken. Petje af, 

hoe kan het volgend jaar nog beter? 

 

We gaan lekker voor die volgende loop, en vele 

andere loopjes ook trouwens, trainen. Denk aan 

de verlichting en de hesjes, de veiligheid van jou  

 

en je medelopers, maar ook die van de 

medeweggebruikers dient hoog in het vaandel te 

staan, zeker nu het weer vroeger donker wordt . 

 

Blijf genieten. 

 

Veel succes, plezier en groeten, 

Ton  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubblad 

Pagina 2 “De Samenloop” 

Hallo (hard) lopers 

 

Het is aan mij gevraagd om een klein stukje te 

schrijven over mijn deelname aan de Colorrun in 

Zwolle op 2 augustus. Deze “hardloopwedstrijd” is 

meer bedoeld als plezier hebben met elkaar dan 

prestatiegericht. In dat opzicht is het misschien 

een idee om vanuit de vereniging met een grote 

groep samen heen te gaan? 

 

Zaterdag 2 augustus 2014 vond de Colorrun dus 

plaats in de Wezellanden te Zwolle. Start was 

vanaf 14.00 uur. Je kon hier zelf bepalen wanneer 

je wilde beginnen. Het evenement vindt plaats op 

een afgesloten terrein waar alleen de deelnemers 

toegang tot hadden. Rond het parcours krijgt het 

publiek wel de mogelijkheid om ons aan te 

moedigen. 

 

Op elk kilometerpunt wordt je opgewacht door een 

aantal enthousiaste mensen die je voorzien van 

een vrolijke verfkleur, dus niet bang zijn om vies 

te worden. En voor de mensen die smetvrees 

hebben ☺, het is erg makkelijk om dit weer te 

verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat iedereen van start gaat, wordt je 

opgewacht door een enthousiaste dame die de 

spiertjes ff probeert op te warmen en de stemming 

erin probeert te krijgen. Nadat iedereen warm is 

geworden kunnen we van start. Je mag de 5 

kilometer afleggen zoals je zelf wilt, wandelend op 

hardlopend, als je er maar een gezellig feestje van 

maakt…. 

 

De kleur kilometer punten waren in Zwolle als 

volgt, rood bij het 1e kilometerpunt, groen bij het 

tweede kilometerpunt, geel bij het derde, blauw bij 

het vierde punt en roze over de finish… 

 

Colorrun Zwolle 2014 

Wat moet je hierbij voorstellen, bij elk punt krijg 

een verflaag in poedervorm over je heen gegooid, 

het is niet voor niets een Colorrun waarbij plezier 

voorop staat…. Eenmaal over de finish krijg je een 

bekertje met water en zakje met poederkleurstof 

voor de gezamenlijk Color After Party…. 

 

Enig nadeel is dat al het fruit, etenswaren en 

drinken tegen betaling is wat het evenement niet 

het goedkoopste maakt…. Dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de Cascaderun in Hoogeveen. Maar 

dat mag de pret niet drukken… 

 

Eenmaal uitgerust en voldaan van je “prestatie” -

hardlopend of wandelend- kom je weer terug op 

het festivalterrein, wordt er muziek gedraaid door 

een aanwezige DJ om er nog meer een feestje  van  

te maken…. Zodra de deelnemers weer terug zijn 

verzamel je je allemaal bij het podium van de DJ 

om gezamenlijk de Colorrun af te sluiten met een 

wirwar van kleuren de lucht in te gooien. Dit is ook 

een happening. 

 

Kortom een leuk evenement om keer mee te 

maken en zeker met een grote club lopers heb je 

heel veel fun…… en daar gaat het dus juist om!!! 

GENIETEN. 

 

Groetjes René(etje van het Cafeetje) Kamphuis 
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Facebook: Een bericht van Run to day Assen. Ze 

sponsoren de Cross Triathlon in Assen en je kunt je 

nog inschrijven…… 

Dat klinkt leuk!  Al jaren trekt zoiets me aan, maar ik 

heb er nog nooit iets mee gedaan. Zal ik dan  nu……? 

Ja dat doe ik.  

En voor ik het weet heb ik me ingeschreven voor de 

1/16e. De 1/16e, omdat ik gewoon wel eens wil 

ervaren hoe de combinatie van zwemmen, fietsen en 

hardlopen me gaat bevallen zonder me te druk te 

hoeven maken over afstanden. Ik ben inmiddels weer 

lekker op conditie, nu ik het hardlopen weer samen 

met Marion (Wiltinge) heb opgepakt. Dus dan zal het 

allemaal wel lukken denk ik optimistisch. 

Na de inschrijving krijg ik direct per mail een 

bevestiging met daarin de regels en de zaken die je 

voor elkaar moet hebben.  Die doen me pas beseffen 

dat ik een vrij essentieel onderdeel niet heb: een 

fiets, of eigenlijk een mountainbike.  Ok, wat nu? Het 

is nog drie weken voor de Cross-triathlon. Na wat 

rondvragen in m’n omgeving naar een fiets die ik kan 

overnemen(wat zijn Facebook en Whatsapp toch 

handig), kan ik er verschillende overnemen of lenen. 

Alleen de hoogte is een dingetje. Gezien mijn lengte 

is een beetje hoge fiets wel zo comfortabel.  De fiets 

van Hans (de Boer) biedt uitkomst. Ik mag ‘m zelfs 

de weken voorafgaand aan de Cross Triathlon lenen. 

Dat is heel fijn, want dan kan ik er ook nog even wat 

op trainen. Eerst fietsen en dan hardlopen. Dat voelt 

ongeveer hetzelfde als na het schaatsen weer 

gewoon lopen, merk ik.  

De zondag voor de Cross Triathlon bedenk ik me dat 

het best handig zou zijn om het mountainbike 

parcours op Baggelhuizerplas eens even te fietsen. Ik 

heb echt geen idee wat me daar te wachten staat, 

want ik heb geen mountainbike-ervaring. Gelukkig 

gaat een ervaren collega mee…..want 

ai…..klimmetjes en afdalingen, bochtjes, modder en 

dan nog eens slim schakelen etc. Dan is een beetje 

advies nooit weg. Ik heb wel in de gaten dat 

mountainbiken iets meer inhoudt dan gewoon een 

‘stukkie fietse’.  En het zwemmen? Ach, ik houd wel 

van zwemmen, dat zal wel ‘loslopen’. 

31 augustus Cross Triathlon: Hup fiets in de auto en 

op naar de Baggelhuizerplas. Het is werkelijk 

hondenweer. Na mijn aanmelding fiets ik naar het 

parc ferme (de plek waar je de fiets klaar zet) en ik 

regen al kletsnat. Op zich niet erg, want ik ga toch zo 

het water in. Maar ik koel enorm af.  Alle deelnemers 

voor de 1/16e worden opgeroepen om naar  de 

startplek   te  gaan.   Daar   moeten   we   nog  >>> 

Cross Triathlon Assen 
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… vervolg Cross Triathlon Assen 

<<< even wachten. Om niet te veel af te koelen ga 

ik maar vast het water in, daar is het warmer dan 

daarbuiten. In eens vind ik het best wat spannend. 

Niet zozeer om de afstanden op zich, want dat is 

vast allemaal te doen. Maar meer of ik m’n energie 

goed kan doseren. Ik wil niet tijdens het hardlopen 

helemaal stuk zitten. 

Uiteindelijk de start van 250 m zwemmen. Iedereen 

rent het water in en dan is m’n tochtje begonnen. Ik 

heb er lol in. Onder het zwemmen kijk ik zelfs nog 

wat om me heen, je bent tenslotte recreant of 

niet….;-) 

Aangekomen bij de overkant snel het water uit. Shirt 

over m’n pak aan, nummer om doen, sokken en 

schoenen aan, helm op en fietsen maar.  Wat ben ik 

blij dat ik het parcours een beetje ken. Anders had 

het fietsen me nog meer tijd gekost dan nu het geval 

is. Ik moet drie rondjes van 3 kilometer. De route 

leidt langs smalle kronkelige paadjes door de bosjes, 

verharde paden en blubberige zuigende zandpaden 

(zeker na die enorme hoosbui van vlak voor de 

start). Na drie rondjes ben ik ook wel klaar met drie 

keer hetzelfde pad en voel ik m’n rug. Blij dat ik nu 

lekker mag lopen. Fiets snel weer in het parc ferme, 

helm af, nummer draaien (van rug nu, op de buik 

dragen)  en  rennen  maar.  Heerlijk!   Dat  voelt  als  

vertrouwd. Ik hoef niet ver: 2, 5 kilometer maar. De 

eerste paar honderd meter moet mijn lijf even 

wennen aan het lopen. Daarna gaat het heel soepel 

en merk ik dat ik nog flink over heb en het laatste 

stuk lopen ook nog kan versnellen! Na de finish (ik 

heb er een uur over gedaan) ben ik tevreden. Mijn 

doel om goed te doseren heb ik bereikt. Op naar een 

nieuwe cross triathlon, want dit wil ik nog een keer!!  

Ik weet wel waar de tijdswinst te halen is….bij het 

fietsen. Daar moet ik maar ‘ns werk van gaan 

maken… 

Hartelijke groet, Jeska Aasman 
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Eerste echte trail: Raventrail 30 augustus 2014 

Door een 'foutje' in de planning staat de maand september vol met loopjes. Safari joggen, de “Run van 

Winschoten”, de “LoopFietsProef Marathon Drenthe”, de “RunForestRun” en de “Dam tot Damloop”om 

precies te zijn. Om deze maand goed door te komen, had ik enkele maanden geleden besloten om er 

een extra trainingsdag aan vast te knopen, dus 4x per week lopen en wat grotere afstanden.  

 

Die extra trainingen bevielen mij erg goed en de opbouw naar de echt lange afstanden (HM+) ging 

eigenlijk best wel goed. Toen begin augustus mijn ogen ineens vielen op een trail in Vledderveen, was 

eigenlijk het stoute plannetje al geboren. Eens kijken of ik die kan gaan lopen, maar dan wel de 30 km 

in een mooi rustig tempo. In de weken daarop volgend kreeg ik er steeds meer zin in, dus GAAN. 

Inschrijven was niet nodig, alleen aangeven op de Facebookpagina, dat je kwam was voldoende.  

 

Op de wedstrijddag was ik ruim op tijd aanwezig, gewend aan de 'massale' wegwedstrijden, om niet te 

gestresst in te kunnen schrijven. De inschrijving verliep zeer relaxed, zoals eigenlijk de gehele loop. 10 

minuten voor de start werden de ruim 20 deelnemers van de 30 km verzocht zich bij de start te >>> 
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<<< melden en kregen we nog enige uitleg over 

de routemarkeringen. Na de 3-2-1-Veel plezier, 

rustig een zandpad (niemand nam het 

naastgelegen fietspad?!?!?!?) afgelopen, voordat 

de smalle, kronkelige, modderige bospaadjes 

werden opgezocht. De volledig onverharde route 

voerde over single tracks door de bossen, over 

bloeiende heidevelden en tussen de weilanden 

door.  

 

Na een paar km liep ik in een groepje 

Rotterdammers en mede-Drent Laura uit 

Dwingeloo, gezellig keuvelend werden de km'ers 

verslonden. Na 4 km in een pittige regenbui was 

er even wat verwarring, want er kwamen 

verscheidene snelle lopers ons tegemoet. Wij 

besloten dat wij goed liepen, dus hup doorgaan. 

De verzorging was top, na iedere 8 km was er 

een ruim gevulde verzorgingspost met fruit, cola, 

water, tumtums, broodjes chocopasta enz. 

Iedereen stopte dan ook even om in te slaan en 

even de route te bespreken. Iedereen was het 

erover eens dat dit wel een hele mooie trailroute 

was. 

 

Na 28 km begon ik erg last te krijgen van de 

kuiten, op zich niet raar gezien de ondergrond en 

besloot ik de laatste kilometers als interval te 

gaan lopen. Voorzichtig over de stukken met 

boomwortels wandelen, rustig over de 

boomstammen en de vlakke stukken rustig 

hardlopend, dan zou ik het wel redden. Doordat 

ik toen alleen liep, miste ik een afslag, waardoor 

er toch wat extra meters op de teller kwamen. 

Gelukkig was ik niet de enige, gezamelijk konden 

we de route weer oppikken en na nog 2 km 

harken, stond ik op het brede zandpad naar de 

finish.  

 

De laatste 500 m gaat er van alles door je heen, 

maar bovenal dat ik de uitdaging was aangegaan 

en volbracht heb. Vooraf had ik bedacht dat een 

tijd tussen 3 en 3,5 uur super zou zijn en dat ik, 

als ik binnen 4 uur zou lopen, erg tevreden 

moest zijn. Ik was binnen in 3:42 uur, maar nu 

een dag later, overheerst het super gevoel. Ik 

heb het toch maar even gedaan die 32km trail in 

niet de allerbeste omstandigheden. Was dit voor 

mij een eenmalig iets? Nou nee, het smaakt 

absoluut naar meer, maar eerst de maand 

september maar eens hardlopend doorkomen. 

 

Henri Vierhoven 

… vervolg Eerste echte trail: Raventrail 30 augustus 2014 
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Uit het nieuws geknipt! 
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… vervolg Uit het nieuws geknipt! 
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… vervolg Uit het nieuws geknipt! 
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Loop|Fiets|Proef|Marathon Proefplaats IJzertijdboerderij 

Op 14 september begint de keukenploeg al vroeg met het maken 

van de ruim 700 kleine broodjes met Serranoham en tappenade, 

terwijl Bertus bij de IJzertijdboerderij de tent opzet, statafels 

installeert en de buffetten neerzet.  

 

We zijn in afwachting van wat deze dag gaat brengen. Als de 

accordeonisten arriveren, uiteraard met stoel, kan het “feest” 

wat ons betreft beginnen. 

 

Vorig jaar waren we de eerste stop en met een flinke hap 

gefrituurde brie achter de kiezen zullen velen ook na 20 km nog 

steeds aan ons gedacht hebben… Al doende leert men! 

 

Dit jaar zijn we de laatste in de rij van de vele versnaperingen! 

Onderweg namen gelukkig veel deelnemers rustig de tijd om het 

zich goed te laten smaken. Wetende dat ze met dit laatste hapje 

de laatste kilometers prima konden volbrengen. De laatste stop 

… “Oooo, dan kan het wel!”. 

 

We hebben een prachtige dag gehad, met heerlijk weer en heel 

veel gezellige mensen! Wel hebben we afgesproken dat, als we 

volgende jaar weer laatste proef-plek zijn, we dan ook zullen 

zorgen voor een lekker glaasje Prosecco …  ach want zo dicht bij 

de finish … 

 

Een dikke pluim voor de organisatie en alle vrijwilligers. Weer 

een evenement waar Westerbork trots op is! Niet settelen voor 

minder, maar gaan voor maximaal!  

 

Trots dat we mee mochten doen! 

 

Team Brasserie Diggels 
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Beleving Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe 2014 

Voor de derde keer beleven we de 

Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe, samen 

met Hans, mijn zus en zwager. Nadat we 

rustig zijn opgestaan, genieten we van een 

ontbijtje en koffie. Onze starttijd is om 10.30 

uur, dus we hebben alle tijd. Dat dachten 

mijn zus en zwager blijkbaar ook (ze zijn 

altijd wat aan de late kant) en Hans werd 

hierdoor al wat onrustig, maar uiteindelijk 

kwamen we achter elkaar aan toch bij de 

start. 

 

De ontvangst was weer voortreffelijk! Koffie 

met krentewegge, maar vooral ook veel 

vrolijke mensen die er zin in hadden. De keus 

voor de halve Marathon is omdat we er een 

rustige en gezellige dag van willen maken. 

We willen vooral genieten van de omgeving 

en de lekkere hapjes onderweg. Bij 

binnenkomst is er dan ook nog tijd genoeg 

om na te genieten. 

 

Onze starttijd was uiteindelijk om 10.45 uur 

en we werden meteen al goed geholpen door 

de vele vrijwilligers. Het weer was goed en de 

stemming nog beter! Het lopen ging prima, 

het fietsen soms wat minder (op een te grote 

fiets), maar de afstanden zijn niet 

noemenswaardig, dus dat was wel te doen.  

We hebben vooral genoten van het prachtige weer en de fantastische omgeving. We hebben weer heel 

wat mooie plaatjes gezien. De schaapherder met zijn schapen was ook erg goed getimed! 

 

We hebben genoten van de lekkere hapjes, al misten we het gevulde eitje wel een beetje. Maar ja, je 

kunt niet alles hebben. Bij aankomst was er erg veel support en gezellige muziek. Das altijd leuk! 

Vervolgens op de foto (heel leuk idee) en daarna in de tobbe en toen aan de wijn met bruine bonen. 

  

Bedankt organisatie en 

vrijwilligers langs de route! 

We hebben een erg leuke dag 

gehad. 

 

Volgend jaar dan toch een 

keer de hele Marathon??? 

 

Rinske Klaassen 
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Favoriete trainingsrondje 

Waar: Tussen Spier en Wijster 

Wie:  René Berghuis en Ina Mulder 

Waarom: Weinig verkeer en het is zeer afwisselend. Gedeelte verhard gedeelte onverhard. Je 

hebt een weids uitzicht op de essen. Je loopt een stukje door het dorp en een mooi pad 

door het bos. 

We wonen tussen Spier en Wijster. Vanuit huis lopen we zo naar het fietspas in het bos langs de 

Wijsterseweg richting Spier. In Spier bij restaurant Schortinghuis linksaf  richting Pesse. Daarna linksaf 

via een zandpad over de es van Spier. Vervolgens leiden kleine weggetjes ons richting Wijster (weids 

uitzicht). In het dorp weer richting Spier. Het spoor over meteen linksaf en net voorbij de mini 

camping rechtsaf het bospad op weer naar Spier. Deze route is ongeveer 10.5 km. 
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Als vrijwilliger bij de Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe 

Vanaf het eerste evenement ben ik al betrokken als vrijwilliger bij genoemd gebeuren. Ik vind het 

telkens weer een happening en verleen graag mijn medewerking. 

 

Vorig jaar stond ik met Nico de Jong in de buurt van het Herinneringscentrum en mochten wij koek etc 

uitdelen aan de deelnemers. Dit jaar stond ik met een drietal dames (Margreet Prins, Sandra Nijmeijer 

en Marije Nederhoed) bij de ijscokar in de buurt van Hooghalen. 

 

De dag vooraf aan het evenement had Klaasje Biel mij ingedeeld bij de groep “broodjessmeerders”. Als 

je “in de keuken” van de organisatie mag kijken, is de waardering voor hun des te groter. Wat moet er 

een stuk werk worden verzet om zoiets van de grond te krijgen en het te handhaven. Tijdens het 

smeren van het brood bleek bv. dat er te weinig krentenbrood was geleverd. De slogan is waar het weg 

komt zal ons een zorg zijn, maar het moet er komen. De deelnemers en vrijwilligers kunnen daar niet de 

dupe van worden. Klaasje aan het werk en het lukte haar weer dit te regelen. Zo zullen er meerdere 

zaken zijn, maar de buitenwereld krijgt dit niet mee. Na het smeren hebben we alles ingepakt en de 

lunchpakketten klaar gezet om deze de volgende morgen te kunnen uitdelen.  

 

Een dag eerder ben ik nog bij de leverancier van het ijs geweest om kleding te regelen voor de dames 

die het ijs gingen uitdelen. Zondagmorgen zijn we naar de afgesproken plek gereden. De ijsleverancier 

kwam even later met de ijscokar en het ijs plus de beloofde kleding. We hadden mooi aan tijd om alles 

klaar te zetten voordat de eerste deelnemers (Arnoud Gils en maatje) arriveerden. Daarna ging het 

achter elkaar door en de waardering voor het ijs was enorm. >>> 
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… vervolg Vrijwilliger bij de Loop|Fiets|Proef Marathon|Drenthe 

<<< De meeste deelnemers maken er een feest 

van; er zijn echter figuren die zich niet eens de 

tijd gunnen om een versnapering te nemen “blik 

op oneindig en gaan met die banaan”. Deze 

snappen volgens mij niet dat het een ontspannen 

gebeuren is. 

 

Nadat de bezem(wagen)fietser langs was 

geweest hebben we alles opgeruimd en zijn  

teruggereden naar De Ar. Daar kregen we onze 

herinnering en een aantal bonnen voor de nodige 

versnapering. Het was gelukkig prachtig weer en 

zeer gezellig bij de finish. De stemming zat er 

goed in, vooral in de Hottubs en mede dankzij de 

gezellige muziek. 

 

Nadien (net voor de regen) ben ik met een zeer 

voldaan gevoel huiswaarts gekeerd. Nogmaals 

veel waardering voor de organisatie en volgend 

jaar kunnen ze weer op mij rekenen. 

 
Jan Heidelberg 
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Paleis Soestdijk, een unieke locatie voor een nieuw hardloopevenement: de Royal Run. 

Zondag 31 augustus om 13.00 uur klinkt het allereerste startschot van een uniek evenement 

in een historische Koninklijke omgeving. 

 

Een run van 3,5 -, 7 - of 10,5 km door het park en de bossen van Paleis Soestdijk. De deelnemers lopen 

niet alleen door het schitterende park en vlak langs het Paleis met het beroemde bordes, maar door het 

bos achter het paleis. Gewoonlijk hermetisch gesloten voor bezoekers. Het parcours is exact 3,5 km en 

kan één, twee of drie keer worden afgelegd. De start en finish zijn aan de brede Watertorenlaan, vlak bij 

de Oranjerie. 

 

Zo stond het op de website van de Royal Run en reken maar dat dit ons aansprak. Een bijzondere 

locatie en een oranjesfeer. Wij hadden ons op tijd ingeschreven om hieraan mee te doen. Na onze 

enthousiaste reacties hebben onze mannen zich ook nog opgegeven. 

 

Het was erg regenachtig deze 31e augustus, ‘s morgens nog hevige buien. Het parcours liep door het 

bos, dus dat beloofde niet veel goeds. Maar toch met goede moed vertrokken. Je kon de auto parkeren 

bij Nijhof in Baarn en van daar zou je met de bus naar Soestdijk vervoerd worden. Toen we er tegen 

half 12 aankwamen stond er een meterslange rij deelnemers te wachten op de bus en we zagen slechts 

af en toe een bus rijden. Dus maar gelopen naar Soestdijk, de eerste 3,5 km zaten er toen al op. 

 

Bij het Paleis aangekomen hing er al een gezellige sfeer en was het gelukkig gestopt met regenen. Eerst 

de warming up en toen iedereen tegelijk van start. Dat was een beetje rommelig om je met 1.800 

mensen door de smalle paden te wurmen. Het eerste rondje liep dan ook niet lekker, je kon niet je 

eigen tempo pakken, omdat het zo druk was en het parcours soms erg modderig. Maar we hebben wel 

genoten van de omgeving (overal in het bos stonden de appeltjes van Oranje) en je kwam langs het 

bordes waar vroeger de defilés werden gehouden. In gedachten zagen we de Koninklijke familie weer 

staan. >>> 
 

De Royal Run 
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… vervolg De Royal Run 

<<< Henriëtte is na het 1e rondje gestopt, was 

net erg verkouden geweest en kon niet in het 

ritme komen, Tineke heeft de 7 km volbracht en 

de mannen de 10,5 km. Het was al met al wel heel 

gezellig en er hing een leuke sfeer.  

 

Na afloop van de run heerlijk geluncht in de 

Oranjerie en vervolgens nog een rondleiding in 

Paleis Soestdijk. De rondleiding was erg leuk, dit 

kwam mede door de enthousiaste gids. Speciaal 

was het om in onze hardloopkleding door het 

paleis te lopen. Door de interessante rondleiding 

kwamen we nog net op tijd voor de laatste bus, 

die ons terug bracht naar het parkeerterrein. 

 

Een erg leuk evenement dat voor herhaling 

vatbaar is. 

 

Tineke en Henriëtte.  

Beide lid van de loopgroep sinds Mei 2014 
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John en Henderikus 

Marjon en Janet 

RunForestRun 2014 

Wat bezielt een mens om 50 kilometer te gaan 

hardlopen…… 

 

Dat heb ik mij onderweg ook een paar keer 

afgevraagd ha,ha! En dan te bedenken dat ik jaren 

geleden hardlopen echt helemaal niks vond, schiet 

niet op en je wordt er alleen maar moe van. Maar 

ja, ergens is het toch faliekant misgegaan. 

 

Er toch maar eens mee begonnen om de conditie op 

te krikken, 1 à 2 keer in de week 6 km. Loopgroep? 

nèh, wedstrijdje? Neuh. Tot er in het bedrijventeam 

van Hedwig z’n werk een collega uitviel en er een 

plek vrij over was voor de 4 mijl van Groningen. Ach 

1 keer kan geen kwaad dacht ik maar dat had ik 

mis. Ik vond het eigenlijk best erg leuk. We 

woonden inmiddels in Westerbork en ja dan kom je 

op een gegeven moment bij de loopgroep uit. Leuke 

groep, ik werd steeds sneller en daardoor ook 

fanatieker. Na de 4 mijl maar es een 10 km, 

vervolgens naar de 15 km en ach dan is de stap 

naar een halve Marathon ook niet zo groot meer. 

Daarna volgde op een gegeven moment de 

Marathon. 

 

April dit jaar mijn tweede Marathon gelopen te 

Rotterdam. Daar had ik bijna 43 km op de teller 

staan en tja…dan is de stap naar de 50 km ook niet 

zo groot meer. Ik had op internet het parcours van 

de 50 km trailrun te Gasselte gezien en die leek me 

eigenlijk wel erg mooi naast dat ik het ook wel een 

enorme uitdaging vond. 

 

Er hebben daarna een paar weken tussen gezeten 

dat ik niet zoveel aan trainen toekwam maar had 

mezelf voorgenomen om tijdens en na de vakantie  

een paar lange duurlopen te gaan doen en als dat 

goed zat zou ik er voor gaan. Het ging mij er bij 

deze loop niet om een snelle tijd neer te zetten maar 

te genieten van de omgeving en het lopen in de 

natuur. De trainingen verliepen goed en toen de 

knoop maar doorgehakt en me ingeschreven voor de 

50 km. 

 

Deze trailrun was dit jaar voor het eerst 

georganiseerd. Je kon kiezen tussen de 12,5 km, 25 

km of 50 km. Of je met een estafetteteam opgeven. 

Het was die dag prachtig weer. De eerste groep 

50ers startten om 9.30u. Ik zat in de tweede groep 

en mocht om 9.40u van start. De start was bij het 

Hemelriek en we begonnen het eerste stuk door het 

mulle zand om de plas waarna we het bos indoken. 

Er hadden zich ongeveer 100 personen opgegeven 

voor de 50 km dus geen last van drukte. Wat zeg ik, 

na de eerste kilometers liep ik een stuk helemaal 

alleen. Begon me al bijna af te vragen of ik een 

routebordje gemist had maar dat was niet zo.  

 

Ik ben wel een stukje verkeerd gelopen, liep op een 

gegeven moment langs een bosrand en het pad 

kwam uit bij een ven en was zo aan het genieten 

van de omgeving, lette vervolgens dus niet op en 

nam het pad naar rechts. Gelukkig kwam ik een 

mevrouw voorbij die haar hond uitliet en me meldde 

dat de rest langs de andere kant van het ven was 

gegaan. Dus rechtsomkeert en kwam mensen 

tegemoet lopen die achter me liepen en mij dus 

blindelings gevolgd waren. Wij met z’n allen weer 

terug en op de goede weg weer verder. >>> 
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… vervolg RunForestRun 2014 

<<< De verzorgingsposten waren ook dik voor 

mekaar: water, sportdrank, fruit, ontbijtkoek, plakken 

krentenbrood, winegums, zoutjes e.d. Bij de eerste 

post even lekker de tijd genomen. Ik heb enorm 

genoten van de trail, ontspannen sfeer, een mooie 

omgeving, afwisselend parcours, bredere paden, door 

bos en langs weilanden, hele smalle paadjes, 

klimmetjes, bochtjes, over prikkeldraad, langs 

vennetjes. Ook wel een paar zware momenten 

natuurlijk.  

 

Op een gegeven moment kwam de splitsing van de 

25 en de 50 km-lopers. Dan weet je dat de 25 km-

lopers er bijna zijn en dat jij nog een keer zo’n stuk 

hebt te gaan. Verstand maar even op nul, blik op 

oneindig en weer verder. Tweede post iets minder 

lang pauze gehouden. Het parcours van de tweede 25 

km was wat grilliger en daardoor wat ‘spannender’.  

Vlak voor het 40 km punt de derde en tevens laatste 

verzorgingspost. Daar heb ik ruim de tijd genomen, 

was op dat moment ook goed leeg en heb daar lekker 

bijgetankt (was weer enorm goed voorzien van allerlei 

lekkers) en gekletst met een aantal medelopers die 

ook even de tijd namen. 

 

Na de goede zorgen en succeswensen van de 

vrijwilligers van de verzorgingspost maakte ik me op 

voor de laatste 10 km. Het eerste stuk verliep weer 

vrij soepel, was echt weer lekker bijgekomen. Maar 

op een gegeven moment ga je toch wel aftellen. Bij 

48 km stond Hedwig me op te wachten met de 

mountainbike en heeft zo’n anderhalve kilometer 

meegefietst. Die afleiding was wel even heel fijn. Aan 

het eind nog even een gemeen staartje…je bent er 

bijna, je hoort de speaker al, hebt bijna zicht op de 

finish maar er moet toch nog even een (voor mijn 

gevoel in elk geval) flinke lus gemaakt worden….met 

een klimmetje….Maar dan toch eindelijk het mulle 

zand weer op langs de plas, een enthousiaste speaker 

en klappende mensen die je de finish over helpen!  

 

Enorm genoten van het mooie weer, de prachtige 

omgeving, de ontspannen sfeer, leuke medelopers en 

het waanzinnige gevoel dat je het maar mooi geflikt 

hebt…50 km!!!! 
 

Laura Batterink 
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John en Henderikus 

Uit de bestuurskamer 

De laatste vergadering van het bestuur was op 1 

september. 

We hebben eerst overleg gehad met het bestuur van 

VKW over het mogelijk gebruiken van de 

kleedkamers op loopavonden. We hebben een 

voorstel van VKW meegenomen uit de vergadering 

waar we ons niet direct in konden vinden. Het 

overleg met VKW geven we een vervolg. Na dit 

overleg hebben we onze vergadering gehouden bij 

Arend Stevens thuis. 

Voor de uitvoering van het beleidsplan hebben we 

een poll uitgezet via de e-mail en een link op de 

website. Er zijn ruim 40 reacties op de poll 

binnengekomen. Dat is teleurstellend laag. Uit de 

ledenadministratie blijkt dat we momenteel net iets 

minder dan 125 leden hebben. Het bestuur vraagt 

zich af of dit aantal reacties representatief is voor 

een vervolg. In ieder geval past het aantal leden dat 

de moeite heeft genomen om zijn/haar mening te 

geven, wel in het beeld dat het aantal actieve leden 

binnen de vereniging rond het getal van 40 à 50 ligt. 

Het was juist de bedoeling om via deze poll de 

meningen van de inactieve leden te verkrijgen, dat 

lijkt niet gelukt. Meer beraad is nodig.  

Op de bijzondere ALV van 18 augustus, in 

aansluiting op de Terug-van-vakantie-loop, hebben 

de aanwezige leden via een ruime meerderheid 

ervoor gekozen de naam te wijzigen in Loopgroep 

Westerbork, een naam die het beste past bij wie en 

wat we zijn en waar we “weg komen”. We hebben 

echter niet de statutair vereiste twee derde 

meerderheid gehad tijdens deze ALV. De statutaire 

verplichte vervolgactie is niet realiseerbaar, en we 

hebben besloten hierover overleg te voeren met de 

notaris. We kunnen de naam wel informeel voeren 

maar    nog    niet    formeel.     Inmiddels    is   wel  

 

Ondergetekende, Ton, heeft aangegeven tijdens de 

volgende ALV in januari 2015 af te treden als 

voorzitter en zich niet herkiesbaar te stellen voor een 

bestuurspositie. Hij is dan drie jaar voorzitter 

geweest. Alex heeft wel interesse om de positie van 

penningmeester te verruilen voor die van voorzitter. 

Het bestuur zal voor de ALV van januari 2015 Alex 

voordragen als kandidaat voorzitter vanuit het 

bestuur. 

 

Als vervanger voor Alex in zijn rol als 

penningmeester zal het bestuur een kandidaat 

benaderen. Bij gebleken interesse zal die persoon 

voor de ALV van januari 2015 worden voordragen als 

kandidaat penningmeester vanuit het bestuur.   

 

Na de vergadering heeft Marie-José ook aangegeven 

na 1 jaar haar functie als secretaris te willen 

neerleggen in verband met te drukke 

werkzaamheden. Het bestuur zal een kandidate 

Het bestuur zal voor de ALV van januari 2015 Alex 

voordragen als kandidaat voorzitter vanuit het 

bestuur. 

 

Als vervanger voor Alex in zijn rol als 

penningmeester zal het bestuur een kandidaat 

benaderen. Bij gebleken interesse zal die persoon 

voor de ALV van januari 2015 worden voordragen 

als kandidaat penningmeester vanuit het bestuur.   

 

Na de vergadering heeft Marie-José ook aangegeven 

na 1 jaar haar functie als secretaris te willen 

neerleggen in verband met te drukke 

werkzaamheden. Het bestuur zal een kandidate 

benaderen om Marie-José op te volgen. Ook voor die 

kandidaat zal gelden dat die bij gebleken interesse 

voor de ALV van januari 2015 zal worden 

voordragen als kandidaat secretaris vanuit het 

bestuur.  

 

Voor alle drie de vacante functies kunnen uiteraard 

ook andere leden met ambities zich kandideren, de 

keuze zal uiteindelijk gemaakt worden op de 

Algemene Leden Vergadering van begin januari 

2015. 

 

Al met al betekent dat dat vanaf januari een 

ververst team de bestuurstaken zal uitvoeren.  Tot 

die tijd zullen we met veel plezier nog 2 keer in de 

huidige bezetting vergaderen, de eerstvolgende keer 

doen we dat bij Baukje. 

 

Groeten, Ton Driessen 

 
 

loopgroepwesterbork.nl als 

domeinnaam aangevraagd 

en vastgelegd. 

 

Ondergetekende, Ton, 

heeft aangegeven tijdens 

de volgende ALV in januari 

2015 af te treden als 

voorzitter en zich niet 

herkiesbaar te stellen voor 

een bestuurspositie. Hij is 

dan drie jaar voorzitter 

geweest. Alex heeft wel 

interesse om de positie 

van penningmeester te 

verruilen voor die van 

voorzitter. 
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“De Samenloop” 

Loopgroep Westerbork 

www.trimclubrijlust.nl (opgericht 1 mei 1987) 

3e kwartaal 2014/ oktober 2014/ verschijnt 4 x per jaar/ oplage 185. 

Samenstelling bestuur: Functie  Telefoon Adres 

Ton Driessen   Voorzitter  0591-377112 Hovinghoek 6,  Meppen 

Marie-José Klaver  Secretaris  0593-769017 Boerkamp 31,          Westerbork 

Alex van Wamel  Penningmeester & vv 0593-851226   Weidemaat 10,          Westerbork 

Baukje Jonker   Lid   0593-333242   Lindelaan 18,            Westerbork 

Arend Stevens   Lid   0593-332552 Groenkampen 10,     Westerbork 

Redactie clubblad: Henny Gritter, Arnoud Gils en Marjon Speelman  

   redactietrimclub@hotmail.com 

Bezorging clubblad: Jan Heidelberg e.v.a. 

 

Kopij voor het volgende clubblad inleveren  

vóór 1 januari 2015 bij één van de redactieleden of via 

redactietrimclub@hotmail.com 
 

Trainingen: 

Activiteit: Periode: Vaste dag:   Plaats:  Tijd: 

Duurloop Gehele jaar Maandag   Voetbalveld  19.30 uur 

Interval Gehele jaar Woensdag   Voetbalveld  19.30 uur 

Interval Gehele jaar Donderdag                   Voetbalveld  19.30 uur 

Samenstelling activiteitencommissie: 

Midden Drenthe Loop:  Erwin Beuving (voorzitter), Anita Hegen (secretariaat), Alex van Wamel 

(penningmeester), Sonja van Baar, Alex van Wamel en Vacant (sponsoring),  

Marcel Kuizinga en Henri Vierhoven (technische zaken),  Vacant (draaiboek), 

Vacant (PR en Vrijwilligers) 

Lief en Leed: Baukje Jonker en Roelie Zwiers 

Contributie: Eerste 2 leden gezin € 50.00 p.p. en vanaf 3e lid zelfde gezin € 21.00. 

Opzegging: Schriftelijk opzeggen voor 1 december bij Alex van Wamel. 

Publiciteit: Inleveren verslag voor de krant bij Marie José Klaver per mail. Vóór zondag, 18.00 

uur. mjklaver@gmail.com 
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