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4e kwartaal 2014 

Van de voorzitter 

Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig 2015 

wensen. Alle leden, de trainersstaf, de diverse 

bestuurs- en commissieleden, sponsoren en allen 

die hun dierbaar zijn. Als jullie dit lezen dan heb ik 

al velen persoonlijk de hand geschud en het beste 

gewenst bij de Algemene Leden Vergadering van 

6 januari. Voor mij breekt er een iets rustiger 

periode aan nu ik de voorzittershamer heb 

overgdragen, zeer waarschijnlijk aan Alex van 

Wamel – ik houd nog even een slag om de arm 

want de leden hebben het laatste woord hierover 

tijdens die ALV.  

 

Ik kijk met gemengde gevoelens terug op mijn 

bestuursperiode van de afgelopen 3 jaar. 

Bestuurlijk hebben we een aantal zaken goed op 

poten gekregen, denk aan de nieuwe kleding, het 

nieuwe beleidsplan en de invulling van de 

jarenlange roep om een nieuwe naam. Een aantal 

zaken die altijd al goed liepen zijn keurig 

gehandhaafd, onder anderen de trainingen, de 

Midden Drenthe Loop en de Samenloop.  Waar ik 

minder over te spreken ben is de nog steeds 

scheve getalsmatige verhouding tussen actieve en 

inactieve leden, de hier en daar terughoudende 

houding van leden over veranderingen in de 

aanpak binnen de loopgroep en als laatste mijn 

eigen inactiviteit qua lopen en trainen bij de 

loopgroep.  

 

Vanaf het moment dat ik voorzitter werd ben ik 

geblesseerd geraakt, de hielspoor hield me zo een 

9 maanden weg van het lopen. Daarna heb ik, 

mede door de drukke werkzaamheden in mijn 

eigen bedrijf, de tijd en de discipline niet meer op 

kunnen brengen om de trainingen door de weeks 

te volgen. Ik heb een goed voornemen gemaakt 

om 2015 het bepalende jaar te laten zijn of ik 

doorga met hardlopen of niet. Dat betekent dat ik 

er actief tijd in ga steken om meer te lopen.  

 

Ongetwijfeld hebben velen van jullie ook goede 

voornemens gemaakt. Ik hoop van harte dat jullie 

die voornemens waar kunnen maken. En ook dat 

er meer zijn die als ik het voornemen hebben om 

meer en actiever te gaan lopen bij onze 

loopgroep.  Uiteindelijk is de vereniging gebaat bij 

de actieve betrokkenheid, dat geeft de 

samenhang en het plezier daarin en in het lopen 

die we zoeken. 

Dat is de primaire missie van Loopgroep 

Westerbork.  

Ik wens iedereen heel veel loopplezier de 

komende tijd en hoop jullie, in mijn hoedanigheid 

als gewoon lid weer te treffen op de Perkenslag.  

 

Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes in de 

uitvoering van hun verantwoordelijkheden.  

Ik wil uitdrukkelijk Alex, Arend, Baukje en Marie-

José  bedanken voor de prettige samenwerking de 

afgelopen drie jaren binnen het bestuur.  De 

loopgroep kan trots op jullie zijn. 

Dat Loopgroep Westerbork  nog maar vele jaren 

mag bestaan. Daar ga ik nu nog even het glas op 

heffen, want  dat is een leuke gewoonte geweest 

de afgelopen dagen. 

 

Ik sluit af met de wijsheid die één van mijn 

looptrainers in het verleden ons regelmatig mee 

gaf: Houd de zonzijde! 

 

Veel succes, plezier en groeten, 

Ton Driessen  
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Elk jaar vindt op de tweede zondag van oktober de 

4 Mijl van Groningen plaats. Het bekendste 

hardloopevenement van Noord Nederland waar 

jong en oud massaal op af komt. Dit razend 

populaire hardloopevenement heeft verschillende 

categorieën: de Jeugdloop, Wedstrijdloop, 

Recreantenloop, Bedrijvenloop en de Charity Run. 

 

Samen met loopmaatje Esther loop ik de 

recreantenloop. We hebben een hoog startnummer 

en starten daarom in het één na laatste startvak. 

Voor de start brengen we onze reservekleding naar 

de vrachtwagens. We kijken onze ogen uit naar de 

diversiteit van de lopers/loopsters. Wat een groot 

aantal deelnemers aan deze run. Op internet valt 

te lezen dat er zo’n 21.500 mensen deelnemen en 

dat er circa 70.000 toeschouwers verwacht 

worden.  

 

Voor de start word ik toch weer wat gespannen en 

besluit om nog maar even een sanitaire stop in te 

lassen. En ja hoor omdat er zoveel mensen 

deelnemen is dat ook al een expeditie op zich 

(waarom zijn het altijd de vrouwen die vlak voor 

een run moeten plassen?). Na een half uur 

gewacht te hebben voor een toilet, is de blaas 

weer leeg en kunnen we het startvak opzoeken. 

Deze is al goed gevuld met deelnemers en een 

ieder staart gespannen voor zich uit.  

 

We gaan steeds verder naar voren totdat we om 

klokslag 15.24 uur mogen vertrekken. Esther en ik 

hebben afgesproken om ons eigen tempo te lopen. 

Esther gaat als een speer weg en ik blijf wat 

achter. Ik heb last van mensen die zich met de 

ellebogen naar voren proberen te werken en ga 

daarom maar aan de linkerkant van de weg lopen. 

Hier heb ik minder last van alle gedrang en voel 

me daar wat prettiger bij.  

 

Na 2 kilometer zit ik lekker in mijn ritme (een 

echte diesel) en passeer ik de Hortus botanicus. Er 

zijn mensen die mij voorbij lopen maar ik laat mij 

niet van de wijs brengen en blijf denken aan mijn 

eigen tempo. Na 4 kilometer is er een waterpost 

en wordt het lopen wat moeilijker door alle plastic 

bekertjes die op de grond liggen. Net na deze post 

doemt het viaduct van de NS op. Ook hier staan 

veel mensen aan de kant om alle lopers aan te 

moedigen. Zo nu en dan hoor ik zelfs mijn naam 

roepen (ik ben niet bekend in Groningen maar op  

4 Mijl van Groningen  

het startnummer staat je voornaam). Ik loop 

lekker door en kom terecht in de smalle 

Herestraat. Hier word je als het ware gedragen 

door het vele publiek en het lopen gaat dan ook 

lekker. Nog een klein stukje en dan ben ik al op de 

Vismarkt en zit het er op! Ik kom tevreden over de 

finish waar ik opgewacht wordt door Esther en 

Harry Prins. Zij zijn ook tevreden over het lopen en 

hun tijden.  Mijn angst om als laatste over de 

finish te komen is gelukkig geen waarheid 

geworden! 

 

We halen onze kleding op uit de vrachtwagen en 

kunnen gelijk in de bus stappen die ons terug 

brengt naar Haren. De organisatie van dit 

evenement is geweldig maar of ik het lopen met 

zoveel mensen nu zo leuk vindt, blijft de vraag…. 

 

Mijn eindtijd is 47.32. Volgend jaar toch maar eens 

kijken of dit verbeterd kan worden! 

 

Erna Zinger 
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Nadat ik jaren heb meegedaan via mijn werkgever 

aan de 4 Mijl van Groningen, komt hieraan een einde 

doordat ik ben veranderd van werkgever. Maar toen 

ik werd gebeld in de week voor de start van de 4 Mijl 

op 12 oktober met de vraag of ik eventueel mee zou 

kunnen doen met team Gils Bouwservice en 

Onderhoud, heb ik daarop geantwoord; “ja  is goed”.  

 

Dus zondag 12 oktober op naar Groningen om eens 

te kijken waar we staan, aangezien ik de laatste 

maanden al geen wedstrijden meer gelopen heb en 

toch wat last heb gehad van blessures.  

 

Dat doet je nadenken over je tijd en hoe het lopen 

zal vergaan. Ik bedenk dat bij voorgaande jaren de 

start en de eerste kilometer bijna altijd zigzaggen 

was, om te kijken of je ergens een plekje kon vinden 

om te lopen. Dat doet het lopen niet veel goeds… 

 

Maar goed, dan sta je toch in het startvak te wachten 

op het startschot; die valt om 13.48 uur. Eén van 

mijn ex-collega’s geeft aan dat hij graag met me mee 

wil lopen om te kijken of hij een goede tijd kan gaan 

lopen. We spreken af om rond de 5.30 per kilometer 

te gaan lopen.  

 

We gingen toch redelijk voortvarend van start, met 

de eerste kilometer toch binnen de 5 minuten. Ik heb 

toen maar even aangeven richting de ander dat we te 

hard gingen. Hij geeft aan dat het goed gaat, maar 

toch laten we het tempo iets zakken in de komende 2 

kilometer. 

  

Na een goede 2,5 kilometer geeft hij aan het tempo 

toch niet vol te kunnen houden. Hij geeft aan dat ik 

toch voor mezelf verder moet gaan, dus dat heb ik 

dan ook maar gedaan en de rondetijden heb ik 

daarna toch redelijk vlak kunnen houden. 

 

Uiteindelijk loop ik dan toch naar een eindtijd van 

32:52 min. waar ik zeer tevreden over ben. Ik moet 

hierbij zeggen dat de eerste kilometer toch redelijk 

goed verlopen is, zonder al te veel obstakels. 

 

Al met al was het weer een geslaagde 4 Mijl van 

Groningen, dus misschien in 2015 weer.   

 

Nu de doelstellingen weer verleggen en zo mogelijk 

begin 2015 maar weer eens een halve Marathon gaan 

lopen. Welke? 

 

Erwin Beuving 

 

4 Mijl van Groningen 
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Training- en wedstrijdjaar 2014 Jannes Dolfing 

Vanaf januari 2014 ging ik een geheel nieuwe vorm van training volgen. Henk Loots, oud trainer van A.V. 

Veendam  ging mij maandelijks voorzien van een trainingsschema. Dit had ik omschreven in het eerste 

clubblad van 2014 van Loopgroep Westerbork. Vol enthousiasme ging ik ermee aan de slag. We startten 

gelijk met een Max. 1000 meter test, deze 1000 meter-test liep ik in 3:04 min.  

 

De tempo’s van de trainingen lagen allemaal erg hoog, maar anderzijds als duurloop weer erg laag.  

In een duurloop was het beoogde tempo weer ver onder mijn normale duurlooptempo. Mijn 

duurlooptempo moest ik op 10/11 per uur lopen, terwijl ik 12,5 per uur gewend was. Dit loopt in het 

begin niet echt lekker en ik moest hier erg aan wennen. Concreet: Ik liep dus voor mijn doen kneiterhard 

of heel erg langzaam. Week 2 liep ik gelijk tegen het eerste pijntje aan, een pijnlijke hamstring was het 

gevolg. Buurman en sportverzorger Jan Meijering stond klaar voor de 1ste keer Cure tape en behandeling. 

 

Een voorbeeld van trainingen van Henk Loots : (Weekschema). 

 

1 x  Rustdag. 

1 x  3 series 200-400– 600-1000 m.(38 – 76 - 1.54 - 3.10 sec.)P = 200 wandel 200 dribbel. serie P 5 

min. 

1 x  I.V. (Cross Training) rondje 2 Km - 3 x (probeer in 7 min.)P = 10 min. dribbel. 

1 x  I.V. 5 X 1000m (3.20) Pauze 2 min = herstel. 

1 x  Interval. 20 X 200 m.(38 sec.)(P 100 m wandel 100 m dribbel) 

1 x  Duurloop 10 km. met 10 versnellingen van 90 sec. 

 

De bovenstaande trainingen moest je dan 4 weken herhalen. Als je nu de 2e training neemt in het 

bovenstaande, dan is de eerste 200 meter “peanuts”, de 400 meter is toch wel een stevig tempo,  

de 600 is echt hard doorlopen en de 1000 (3:10 = 19 Km p/u) is echt killing. >>> 
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… vervolg training- en wedstrijdjaar 2014 Jannes Dolfing 
 
<<< Alle aangegeven seconden zijn exact 3:10 min/km. Een erg goede opbouwmethode om echt hard 

te leren lopen. 

 

Al met al, een heel andere trainingsmethode dan de “Hanneke methode”, zoals ik het wel eens benoem. 

Ik ben bij de loopgroep gekomen in 2008. Hanneke heeft mij toen de ZOLADZ- methode bijgebracht, 

waar ik haar nog altijd zeer dankbaar voor ben. Zonder deze methode was ik nooit aan de tijden 

gekomen waarop ik nu kan lopen. Ik hoor het haar nog zeggen: “Jannes van langzaam lopen word je 

sneller.” Ik dacht: ”die is gek!”  Maar de waarheid is inmiddels meer dan eens bewezen!  

 

Henk Loots ben ik dankbaar, omdat hij mij knetterhard heeft leren lopen. Een max. 1000 meter test kan 

ik nu in 3:00 rond lopen (20 Km p/u). Maar de door mijzelf benoemde “Hanneke- methode” 

lees:ZOLADZ, hou je zeker langer vol mijn inziens. 

 

De 7 maanden die ik onder Henk trainde, liep ik iedere maand wel met ergens een pijntje. Ook moest ik 

wel eens een wedstrijd overslaan, omdat er ergens weer een gekrenkt spiertje zat en dat was iets wat ik 

eigenlijk helemaal niet kende. Ook buurman Jan verbaasde zich dat ik nog wel eens een keer moest 

aankloppen voor wat Cure- tape en behandeling, iets wat ik normaliter niet nodig ben.  

 

Vanaf 1 augustus ben ik weer overgestapt op de door mij benaamde “Hanneke methode”. Sterker nog,  

ik heb de schema’s aan de kant gegooid en ben op gevoel gaan lopen. Dus exact gaan lopen wat je 

lichaam vraagt, ben je moe dan doe je een duurloop. Heb je zin om onwijs te knallen, dan ga je dat ook 

doen. Heb je een keer geen zin, dan doe je gewoon helemaal niets. 

 

Ook op de maandagavonden ga ik zo nu en dan bij een groepje aansluiten. Het tempo van het groepje 

waar ik bij loop was dan bindend voor mij. Niet kijken naar hartslag, snelheid of welke data dan ook 

maar, gewoon lekker en vooral gezellig lopen. De resultaten waren in het 2e deel van het jaar dan ook 

naar zeer tevredenheid, de pijntjes weer geheel verdwenen. Lopen waar je zin in hebt en met …. 

verrassend snelle wedstrijdresultaten! >>> 
 

De snelste 10 km dit jaar heb in november gelopen 36:01 min. (Gem. 17,0 km. per uur). Ook 1:19 van 

mijn tijd op de Halve Marathon af gelopen PR = nu 1:20:31 (Gem. 15,8 km. per uur). 

 

De laatste wedstrijd van het jaar is inmiddels traditioneel de oudejaarsloop in Blijham en wel de Halve 

Marathon. Dit jaar was dat niet mijn beste wedstrijd van het seizoen. Eenmaal van start lag het tempo 

dermate hoog, dat de doorkomst op de zowel 5 als 10 Km gewoon leuke looptijden waren als eindtijd  , 

ahum .. even vergeten dat het vandaag een halve Marathon was die gelopen moest worden.  

 

Al bij Km 13 ging het lampje langzaam uit en het tempo daalde, even een paar km wat rustiger totdat er 

2 atleten voorbij kwamen, gelijk aangesloten, dat was helaas van korte duur want na circa een km 

moest ik deze 2 ook laten gaan en werd het langzaam een heuse slijtage slag. Met pijn en moeite de 

eindtijd op 1:22:12 kunnen aftikken. Wederom een goede leer, als je doel 1:19:59 is … ga dan niet op 

1:18:00 weg want wat je in het begin wint, lever je uiteindelijk dubbel en dwars weer in.  

 

Loopgroet, Jannes Dolfing  
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Dwingelderveldloop 2014 

Toen ik op Facebook één van de loopvrienden de 

Dwingelderveldloop had zien ‘liken’, was mijn 

interesse gewekt. Ik bekeek de informatie en zag 

tot mijn grote schrik dat de kleinste afstand 

maar liefst 7,5 kilometer was! Maar lopen in de 

natuur van het Dwingelderveld leek me toch wel 

erg leuk. Aangezien ik ook nog met een 

langdurige rugblessure kampte en daar tijdens 

de Otterberg-Blinkerdloop nog danig last van 

had, liet ik het eerst maar voor gezien.  

 

Wel had ik me eerder dit jaar aangemeld voor de 

4 Mijl van Groningen. En ja, dat wilde ik ten 

koste van alles toch echt een keer als loper 

meemaken. Met op medisch advies flink wat 

paracetamol in mijn lijf, ging dat erg goed. Ik 

was dus ‘ongemerkt’ de afstandsgrenzen wat aan 

het verleggen. Aangezien de 5 Mijl van de 

Cascaderun 2015 mijn volgende doel was, begon 

ik toch weer over de Dwingelderveldloop na te 

denken. Als de 4 Mijl (6,4 km) lukt, waarom dan 

niet die ene kilometer meer.... En het ging toch 

steeds wat beter met mijn rug! 

 

Toen ik echter een paar dagen later met mijn 

fiets onderuit ging en daarbij naast een aantal 

schaafplekken ook nog gekneusde ribben opliep 

dacht ik, dat ik het wel helemaal kon vergeten. 

Het was nog maar anderhalve week voor de 

Dwingelderveldloop en gekneusde ribben duurt 

wel 6 weken, werd mij verzekerd.  

 

Inmiddels toch wel aardig door het 

(hard)loopvirus besmet, vond ik dat ik na ruim  

 
 

een week toch weer ’s moest kijken of het ging 

om met gekneusde ribben te lopen. En....het 

ging. Niet helemaal pijnloos, maar ehhh......goed 

genoeg om me te laten twijfelen. 

 

Kortom...toen ik de vrijdagavond naar bed ging, 

wist ik nog niet wat ik wilde. Ik heb er letterlijk 

een nachtje over geslapen. Toen ik 

zaterdagmorgen wakker werd, porde ik Margreet 

wakker en zei dat ik de Dwingelderveldloop ging 

doen. Echt wat je noemt een optimale 

voorbereiding, ha ha. Na het ontbijt en een kopje 

koffie vertrok ik richting Dwingeloo. In mijn 

onwetendheid dacht ik dat het een kleinschalig 

evenement zou zijn, maar bij aankomst bleken 

er al zeer veel lopers aanwezig en moesten de 

auto’s in een weiland geparkeerd worden. 

Richting de inschrijving kon ik al mooi 

warmlopen, iets waar ik als beginnend hardloper 

nog erg aan moet wennen, maar waar mijn 

trainers Hanneke en Harry de noodzaak steeds 

weer van benadrukken. Dus ook na de 

inschrijving nog maar even dan. 

 

Toen ik weer bij het startpunt aankwam, zag ik 

tot mijn plezier dat ik niet de enige ‘Kortloper’ 

was. Van de Loopgroep Westerbork trof ik 

Richard Kort, Teddy Bezuijen en Alida de 

Vroome. Ook bleek oud-lid Henk Willems van de 

partij. Al snel kwam het idee, dat het wel leuk 

zou zijn even een fotootje te schieten van dit 

groepje. Toen dat was gerealiseerd, moesten we 

ons zo langzamerhand richting de startstreep 

begeven. Richard en Teddy gingen de halve >>> 
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Per direct zijn we op zoek naar een 
 

enthousiast redactielid m/v 
 

(ca. 3 uur per maand) 
 

die ons kleine team wil komen versterken. 
 

Ons Clubblad “De Samenloop” wordt 4 keer in het jaar gemaakt  voor onze leden en sponsoren, met een 
oplage van ca. 175 stuks. Daarnaast wordt het gepubliceerd op onze eigen website, welke inmiddels een 
groot bereik heeft.  In De Samenloop verschijnen wedstrijdresultaten, wedstrijdverslagen, vaste columns 
als “De Pen” en ”Het favoriete trainingsrondje” en aanvullende informatie over hardlopen in het 
algemeen. 
 
Momenteel bestaat ons team uit 2 leden, namelijk Henny Gritter en Marjon Speelman. Ieder met eigen 
taken en verantwoordelijkheden. We zijn op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen en aanvullen. 
 
De taken/verantwoordelijkheden; 

- Redigeren/ corrigeren aangeleverde artikelen 
- Werven van verslagen/ coördineren 
- Tekstverwerken/ opmaken van teksten/vormgeven 
- Beheren logistieke proces 

 
Functie-eisen; 

- Meedenkend en enthousiast 
- Goede schriftelijke vaardigheden 
- Creatief 
- Kennis van Word en Excel 
- Gezelligheid 

 
Voor meer informatie of je sollicitatie, kan contact worden opgenomen via de mail; 
redactietrimclub@hotmail.com of telefonisch met Marjon Speelman; 06-27033505 
 

mailto:redactietrimclub@hotmail.com
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De Pen 

Erna heel erg bedankt voor de pen. Ik hoef mij bij de 

club niet meer voor te stellen, ik ben al een aantal  jaren 

lid en de pen heb ik ook al een keer gehad, dus jullie 

weten alles al van mij. 

Erna vraagt zich af of ik nog tips en trucs heb om het 

hardlopen leuk te blijven vinden. Echte tips of  trucs heb 

ik niet, gewoon doorgaan. 

 
Gisteravond tijdens de training hebben we het er nog over gehad. Toen ik een 

aantal jaren geleden begon met lopen was het erg zwaar, na jaren gesukkeld te 

hebben met bekkeninstabiliteit na de zwangerschappen, ging het lopen niet 

vanzelf.  Maar door toch steeds regelmatig te trainen, lukt het toch na al die jaren 

om gezellig mee te lopen met de club. Weliswaar lopen we niet vooraan, maar we 

lopen! En omdat we samen lopen en elkaar steunen en oppeppen houden we het 

vol! 

 

 
Speciaal wil ik Jan Heidelberg bedanken, voor het jarenlang supporten en meefietsen tijdens de 

trainingen. Door weer en wind is Jan van de partij. Heel veel verhalen en klaagpartijen heeft hij aan 

moeten horen en hopelijk nog heel lang mag aanhoren. Jan heel fijn dat je ons altijd bijstaat. 

 

Ik geef de pen door aan Mirjam Kooning, omdat zij nieuw is bij de club en zij zich dan kan 

voorstellen. 

 

Groetjes Janet Oosterhof 
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Trailrunning 

“Hij liep over smalle, onverharde paden, klauterde over boomstronken, ontweek talloze takken en stond 

tot boven zijn knieën in een rivier. “Het was een groot avontuur. Mensen vroegen na afloop niet hoe snel 

ik had gelopen, maar of ik lekker had gelopen. Snap je het verschil?”  

 

“De sfeer bij de start was superrelaxed, er was totaal geen spanning, iedereen praatte uitgebreid met 

elkaar. Heel anders dan bij loopevenementen op de weg, waar de startvakken voornamelijk gevuld zijn 

met zenuwachtige einzelgängers. Natuurlijk waren er lopers die voor een snelle eindtijd gingen, maar ze 

waren op een hand te tellen. Voor ik het door had, was de wedstrijd al begonnen.”  

 

“Tijdens het lopen lette iedereen op elkaar, dat was mooi om te zien. Zat ik mijn veters te strikken, 

kwam er iemand naar me toe om te vragen of alles ok is …. Het was een sociaal gebeuren. Veel 

deelnemers maakten foto’s onderweg. Ja, ik ook, want de omgeving is prachtig.” 

 

“Het is niet te vergelijken met hardlopen op de weg. Op de weg kun je voluit lopen, in een bos niet. Je 

komt stenen, boomwortels en andere oneffenheden tegen, geen stap is dezelfde. Je moet goed vooruit 

kijken en korte pasjes nemen. Pas je snelheid aan, aan de omgeving. Bovendien loop je bijna nooit 

rechtdoor, maar meer zigzaggend, zeker als je daalt. Je moet geconcentreerd zijn, maar vergeet vooral 

niet te genieten onderweg: de natuur kan zo vreselijk mooi zijn.” 

 

“Steeds meer hardlopers zijn op zoek naar meer beleving en avontuur, in plaats van massale 

overgeorganiseerde evenementen over asfalt en de voortdurende focus op snellere tijden. Trailrunning 

brengt je dichterbij de natuur, maar ook dichterbij jezelf, omdat je tijdens het trailen veel meer op jezelf 

bent aangewezen.” 

 

Zo maar wat stukjes, die tijdens het lezen over trailrunning, voorbij kwamen, maar wat heb je nu nodig 

voor een trailrun. Eigenlijk is het antwoord vrij simpel. In eerste instantie niets anders, dan je normale 

hardloopkleding en schoenen. Ga je meer en meer onverhard lopen, dan zijn er allerlei mogelijkheden 

om je hardlopen aangenamer te maken. 

 

Op de meeste georganiseerde trails is de verzorging onderweg zeer goed en is er van alles te verkrijgen 

om extra energie te genereren. Je mag hier denken aan water, sportdrank, pinda’s, tumtum, ontbijtkoek 

en banaan. Ga je de wat langere trails (20km+) lopen, dan zijn de afstanden tussen de verschillende 

verzorgingsposten meestal wat groter.  

 

Het is dan handig om voor eten en drinken zelfvoorzienend te zijn. Hiervoor zijn speciale rugzakken te 

koop met voldoende bergruimte voor gelletjes, powerbars, muesli repen, een fototoestel en >>>  
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… vervolg Trailrunning 

<<< eventueel een mobiele telefoon. Daarnaast zijn deze rugzakjes ook voorzien van een waterzak. 

Deze waterzakken zijn in verschillende volumes verkrijgbaar. Tijdens het lopen, kan je dan 

gemakkelijk door een ‘slangetje’ drinken. De rugzakken zitten als gegoten, tijdens het lopen merk je 

bijna niet dat je een rugzak om hebt. Bekende merken zijn Salomon en Ultraspire. 

 

Alle trails zijn minimaal 99% onverhard. Om onverhard, beter uit de voeten te kunnen, zijn er speciale 

loopschoenen beschikbaar. Deze trailschoenen hebben 2 belangrijke verschillen met de normale 

hardloopschoenen. Het eerste grote verschil is het profiel van de schoen. Dit profiel is beduidend 

groffer en heeft als voordeel, dat je meer grip hebt op de onverharde mulle zandpaden. Mocht een pad 

modderig\glibberig zijn, dan heb je er met trailschoenen weinig last van. Een tweede verschil is de 

tussenzool. Deze bestaat uit een harder gedeelte. Hierdoor heb je een stuk minder last van het 

stappen op takken, boomwortels of scherpe steentjes. Ieder merk loopschoenen heeft tegenwoordig 

wel een type voor het trailrunnen. Gespecialiseerd in dit soort schoenen zijn Salomon en Inov8. 

 

Mocht je belangstelling hebben voor eventueel mooie trainingsroutes of meer informatie willen over 

trailrunning, dan hoor ik het graag. De volgende sites bevatten ook erg veel informatie. 

 

http://trail-running.eu/ 

http://www.mudsweattrails.nl/ 

 

Groeten Henri Vierhoven 

 

 

 

http://trail-running.eu/
http://www.mudsweattrails.nl/
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Terug van weggeweest 

De laatste keren dat ik regelmatig met de loopgroep mee liep was 2012. Op maandag 25 juni 2012 liep 

ik een duurloopje van 11 kilometer. Helaas kwam daarna het klad er in. Een blessure zorgde er voor dat 

ik de rest van 2012 rust moest nemen. Een mooie gelegenheid om mijn studies eens af te ronden en 

daar ben ik in 2013 dan ook voornamelijk mee bezig geweest. Twee studies, een paar belangrijke 

diploma's voor mijn werk en het allerbelangrijkste, vader geworden van onze geweldige dochter Hannah. 

 

Eind 2013 begon ik de draad weer een beetje op te pakken met een paar keer fietsen. Mijn conditie was 

ik grotendeels kwijt, maar mijn knie was weer redelijk hersteld. Voor 2014 had ik twee doelen: conditie 

opbouwen zonder mijn knie teveel te belasten én het NK Duathlon in oktober. In 2015 wil ik namelijk de 

Wintertriathlon in Assen doen. Het eerste halve jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van 

wielrennen. Deelname aan de Drômetour zorgde ervoor dat conditie, spieren en controle over de fiets 

enorm vooruit gingen. In juni beklom ik de Mont Ventoux binnen de 2 uur en 10 minuten, al verliep het 

niet vlekkeloos. 

 

Intussen stelde mijn hardloopconditie nog niks voor. Na een blokje van 5 kilometer lag mijn tong op 

mijn tenen. En als ik geen 5 kilometer kan hardlopen, wat had ik dan bij de loopgroep te zoeken? Mijn 

vader, Harry Prins, hoorde ik inmiddels in mijn nek hijgen. De ene na de andere training, enthousiaster 

en enthousiaster, verder en verder. Hij had de smaak al goed te pakken en was nu ineens de fanatiekste 

loper in de familie! Tijd om zelf de hardloopschoenen toch eens wat vaker aan te trekken. >>> 
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… vervolg Terug van weggeweest 

<<< Met een trainingsschema van een vriendin 

moest ik op tijd klaar zijn voor het NK Duathlon. 

In augustus begon ik weer wat serieuzer met 

hardlooptrainingen en al snel ging ik naar de 10 

kilometer. Die waren dermate belastend dat ik al 

snel weer last van mijn knie begon te krijgen. Na 

een stuk of vijf hardlooptrainingen stond mijn 

eerste duathlon op het programma. Een 

sprintafstand in Groningen. 5km hardlopen, 20 

fietsen en dan weer 2,5 hardlopen. Met een paar 

tips van duathloncrack Arend Enting liep ik daar 

tijden waar ik best tevreden over was, helaas 

deed ik dit wel met een hartslag van ruim 190 en 

moest ik herstellen tijdens het fietsen. 

Uiteindelijk na 1u18 met een gemiddelde hartslag 

van 189 was één ding duidelijk: hardlopen was 

nog onvoldoende. 

 

Tijdens het NK Duathlon, zo'n drie weken later, 

was mijn hardloopconditie nog niet veel beter. Na 

7 van de 10 kilometer moest ik onder andere 

John Meppelink (bedankt voor het hazen!) laten 

gaan en kon ik ternauwernood de afstand 

afronden met 12 kilometer per uur. Na 40 

slopende kilometers op de fiets gingen de laatste 

5 kilometer eigenlijk best goed. Bij elkaar  

 

opgeteld zou ik 15 kilometer hebben gelopen in 1 

uur 16 minuten. Mijn snelste 15km staat op 1:13.  

Toch voelde ik me er nog niet happy bij. 

 

Dus, 5 kilometer achter elkaar lopen lukt en mijn 

conditie is nog niet op peil. Dan kun je maar één 

ding doen: zo snel mogelijk aansluiten bij de 

loopgroep. Ik train nu iedere dinsdag in De Bonte 

Wever op de ijsbaan, op donderdag een 

intervaltraining en in het weekend wil ik fietsen of 

lopen. De kracht in mijn benen is volgens mij nog 

nooit zo goed geweest, nu nog de inhoud!  

 

Doel van deze winter? Leren schaatsen, knie 

versterken en langzaamaan richting 45 minuten 

op de 10 kilometer. Maar bovenal: veel plezier 

met een variatie aan sporten. Ik ben ontzettend 

blij dat ik weer op een redelijk niveau ben en 

weer kan meetrainen in de leukste loopgroep van 

Nederland!  

 

Tot snel! 

 

Groeten, 

Bas 
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Waar: Dit rondje is net geen 10 km. Vanuit huis loop ik naar het  sluisje, daar steek ik 

over en sla dan linksaf naar Zwiggelte. In Zwiggelte steek ik de Hoofdstraat over 

en vervolg ik mijn weg over de Essenmaat. Aan het eind sla ik linksaf op de 

Westeres. Die loop ik door tot de kruising en sla dan linksaf op de Harkamp. Aan 

het eind rechtsaf, een klein stukje Klatering en dan rechtsaf, Kerkpad. Dan 

linksaf, Goornweg langs de ijsbaan. Aan het eind rechtaf, de Ripkampenweg. Bij 

de kruising rechtdoor op de Zevenhoeksweg. Aan het eind oversteken en dan 

nog een stukje onverhard. Aan het eind linksaf, dan zit je weer op de 

Essenmaat, weer naar Westerbork. 

Wie:  Laura Batterink 

Waarom: Ik vind dit een lekker rondje langs de weilanden en tussen de boerderijen van 

Zwiggelte. Het is ook een ronde wat nog in te korten is als je wat minder tijd 

hebt maar is ook makkelijk uit te breiden voor als je meer tijd hebt. 
 

Favoriete trainingsrondje 
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John en Henderikus 

Marjon en Janet 

7 Heuvelenloop 2014 

 Op een regenachtige Zondag op 16-november, 

werd alweer de 31e-editie van de 7-Heuvelenloop  

georganiseerd. Een loopafstand van 15 km 

(Nijmegen-Groesbeek-Nijmegen). 

 

Onder de lopers waren er 2-kortlopers 

vertegenwoordigd, namelijk Frits Michiels en René 

Lammerts van Bueren. Frits was door veel 

trainingskilometers en viaducttrainingen goed 

voorbereid. Samen met mijn loop/trainer Harrie Vos 

sloten wij de trainingen af; ik was er klaar voor! In 

gedachten hadden we er een tijd staan, namelijk dat 

een tijd binnen de 1.15 uur haalbaar moest zijn. 

René had weinig getraind de laatste week, maar liep 

op karakter mee. 

 

Zondagmorgen op een regenachtige dag, vertrokken 

we naar Nijmegen. Het had de hele nacht flink 

geregend. We hadden afgesproken om met de trein 

vanuit Beilen te vertrekken om 9.00 uur. Het 

regende behoorlijk hard en op weg naar Nijmegen 

regende het nog steeds! Eenmaal aangekomen in 

Nijmegen… nog steeds regen.  

 

Er was een speciale lokatie om om te kleden, dat 

was nog wel een 1 km van de start, maar we 

konden ons in ieder geval rustig omkleden. Toen we 

naar de start gingen, regende het nog steeds. Ik zei 

tegen René; “dit lijkt niet best”. Toen we in het 

startvak aankwamen, regende het zelfs behoorlijk 

hard! Dus een goede warming up was er dit keer 

niet bij. 

 

Om 13.13 uur konden we starten. De start ging vrij 

vlot en ik had het tempo er mooi in zitten. Echter op 

precies 5 km kreeg ik een krampachtige gevoel in de 

linker hamstring. De pijn werd heftiger en ik besloot 

om even te stoppen. Door even licht te strekken 

ging de pijn gelukkig weer weg! Vervolgens heb ik 

besloten om weer verder te gaan. 

 

Intussen had ik veel tijd verloren, maar gelukkig 

ging alles weer perfect en kon ik op de Groesbeekse 

weg nog een sprintje trekken naar de finish. Daar 

stonden vele toeschouwers te juichen. Mijn tijd is 

1.20 uur geworden en ik was er uiteindelijk best 

tevreden mee. 

 

René had lekker gelopen en was ook dik tevreden 

over zijn tijd, had zelfs een pr gelopen! Zijn gelopen 

tijd was 1.08.27u. Na afloop zei hij “had meer in 

gezeten”. Mijn antwoord was “volgend jaar ga je er 

voor”. 

 

Terug op de aankleed-locatie konden we nog lekker 

douchen en stonden broodjes en drinken klaar. Met 

een goed gevoel gingen we naar het station en weer  

op weg naar Drenthe, het regende nog steeds….. 

Aangekomen in Beilen; het regende het nog… 

 

Een regenachtige dag maar wel weer een ervaring 

erbij! 

Volgend jaar komen we zeker weer terug en wie 

weet verbreek ik toch nog mijn tijd. 

 

Frits 
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Bevrijdingsestafette 2015 

 

In 2015 is het 70 jaar geleden dat er een eind kwam aan de 2e  

wereldoorlog. Dat wordt overal in Nederland herdacht en 5 mei is  

in 2015 ook een vrije dag. Veel steden en dorpen hebben er een  

jaarlijkse traditie van gemaakt om deel te nemen aan de  

Bevrijdingsloop van Wageningen naar de eigen woonplaats. 

 

De Commissie 4 en 5 mei van de Loopgroep Westerbork neemt  

één keer in de vijf jaar het initiatief om aan de Bevrijdingsloop mee  

te doen en vraagt haar leden wie mee wil doen aan deze estafetteloop.  

 

 

Als je mee wilt doen kun je dat laten weten door een email te sturen naar 

bevrijdingsestafettewesterbork@hotmail.com. 

 

Er zal een estafetteteam van tenminste 30 lopers worden gevormd, waarbij wordt 

gestreefd naar een verdeling van 50% vrouwen/mannen. 

 

Lopers en loopsters die willen begeleiden op de fiets kunnen zich ook aanmelden. 

 

 

Globaal (kan nog wijzigen) ziet het programma er vanaf de avond van 4 mei zo uit: 

 

 Dodenherdenking om 20.00 uur bij het monument in Westerbork. 

 Vertrek vanaf het Van Weezelplein met de bus naar Wageningen om 21.00 uur. 

 Aankomst in Wageningen en  bijwonen van de ceremonie om 23.15 uur. 

 Ontsteking bevrijdingsvuur in Wageningen en vertrek lopers naar de steden vanaf 00.00 uur. 

De lopers die niet lopen ivm rust, zullen per boerenwagen met de lopers meerijden. 

 Verwachte aankomst in Westerbork rond 16.00 uur (afstand van 160 km ongeveer met 

snelheid 9 km per uur). 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om mee te kunnen lopen: 

 

a. Gemotiveerd vanwege de speciale betekenis van deze loop. 

b.      Een goede conditie om een paar keer in de nacht en ochtend 5 km te lopen. 

c.        Gemiddeld 9 km per uur kunnen lopen. 

d. De vermoedelijke eigen bijdrage zal rond de € 20,- liggen. 

  

Voor gezamenlijk vervoer per bus, eten en drinken en begeleiding, zoals massage en EHBO wordt 

gezorgd. 

 

Graag naam, man/ vrouw, leeftijd, emailadres, adres en telefoonnummer doorgeven aan 

bevrijdingsestafettewesterbork@hotmail.com.  

 

Ook vragen kunnen gesteld worden via dit emailadres. 

 

Via de website van de loopgroep, de mail en de volgende Samenloop houden we jullie op de hoogte 

van de ontwikkelingen. 

 

 

Namens de commissie 4 en 5 mei, 

 
Albertje Siegers, Jacqueline Sandhövel , Marcel Kuizenga, Arend Stevens en Marjon Speelman 

 

mailto:bevrijdingsestafettewesterbork@hotmail.com
mailto:bevrijdingsestafettewesterbork@hotmail.com
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John en Henderikus 

Zoek de 5 verschillen. 
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“De Samenloop” 

Loopgroep Westerbork 

www.trimclubrijlust.nl (opgericht 1 mei 1987) 

4e kwartaal 2014/ januari 2015/ verschijnt 4 x per jaar/ oplage 175. 

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 en Marjon Speelman  

   redactietrimclub@hotmail.com 

Bezorging clubblad: Jan Heidelberg e.v.a. 

 

Kopij voor het volgende clubblad inleveren  

vóór 1 april 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: Momenteel worden er geen verslagen verstuurd naar kranten. 

 

http://www.trimclubrijlust.nl/
mailto:redactietrimclub@hotmail.com
mailto:redactietrimclub@hotmail.com

