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Functie:  Telefoon:  Adres: 
Alex van Wamel  Voorzitter  0593-851226 Weidemaat 10   Westerbork 

Vacant    

Leen van Zwol  Penningmeester 0593-542949 Uutlangen 1   Westerbork 
Baukje Jonker  Lid   0593-333242 Lindelaan 18   Westerbork 

Henny Gritter, Leen van Zwol en Marjon Speelman 

Jan Heidelberg en vele anderen 

Harry Vos, Rinske Klaassen, Henriëtte Wortelboer, Henny 

Gritter 

 Alex van Wamel (voorzitter), Anita Hegen (secretaris), 

Baukje Jonker en Alex van Wamel (sponsoring), Arend 
Stevens en Teun Grit (technische zaken), Renate Kikkert 
(PR en draaiboek), Rudy Wolf (vrijwilligers). 

Baukje Jonker en Roelie Zwiers 

Activiteit:    Vaste dag:    Plaats:     Tijdstip: 
Duurloop   Maandag   Voetbalveld, Perkenslag 19.30 uur 
Interval   Woensdag/donderdag Voetbalveld, Perkenslag 19.30 uur 

Eerste 2 leden van een gezin € 50,00 per persoon per jaar, vanaf het 3e lid van hetzelfde gezin      
€ 25,00 
 

Schriftelijk opzeggen voor 1 december bij Leen van Zwol.
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door Alex van Wamel 

 

De laatste… Echt, de allerlaatste editie van De 
Samenloop in zijn huidige vorm. 
 
Onlangs is het besluit genomen om De 
Samenloop niet meer in zijn huidige vorm uit 
te geven. Dit besluit is met pijn in het hart 
genomen, maar is een gevolg van vele 
omstandigheden. De redactieleden die zich 
jarenlang met veel plezier hebben gestort op 
het redactiewerk hebben aangegeven dat 
door de drastisch teruglopende kopij hun 
plezier steeds verder ondergesneeuwd werd. 
Daarnaast is vaak de opmerking voorbij 
gekomen dat een papieren clubblad niet 
meer past in de huidige tijd. En misschien 
klopt dat ook wel. Wij leven in een digitale 
wereld waar een papieren versie van het 
clubblad steeds minder vaak een momentje 
van rust biedt. Wij zien dit niet alleen bij onze 
club, maar eigenlijk bij alle 
(sport)verenigingen in de omgeving. Dit, 
tezamen met de kosten voor het laten 
drukken van het clubblad, zijn argumenten 
om nu het besluit te nemen het clubblad in 
zijn huidige vorm los te laten. 
 
Betekent dit dan het einde van het clubblad? 
Nee, niet als het aan mij ligt. Graag willen wij 
(het gehele bestuur) dat de communicatie 
binnen de club blijft bestaan. Daarom zijn wij 
achter de schermen bezig om te kijken hoe 
we dit vorm kunnen geven. Via de website, e-
mail en sociale media zijn er namelijk genoeg 
kanalen beschikbaar om de binding binnen 
de club te behouden en te vergroten. Daarbij 
doe ik een oproep aan alle leden om hier met 
ons over na te denken en dit, begin volgend 
jaar, met ons te bespreken in de Algemene 
Leden Vergadering. 
 
Wij streven naar een club die er is voor de 
leden, zonder leden simpelweg geen club. 
Maar daarbij vragen wij ook een bepaalde 
commitment van die leden, zodat het niet 
een groepje hardlopers is, maar een 
hardloopgroep! Dus als je ideeën hebt over 

de invulling hiervan, schroom niet, en laat je 
horen! 
 
Voordat ik dit stukje afsluit met welverdiende 
dankwoorden voor de redactieleden, zou ik 
nog graag aandacht willen geven aan twee 
dingen die mij aan het hart gaan.  
 
Allereerst de activiteiten die onze vereniging 
organiseert, en meer in het bijzonder onze 
activiteitencommissie. In de ALV zal dit een 
agendapunt zijn. Evenals ten aanzien van het 
clubblad (in welke toekomstige vorm dan 
ook) zouden wij graag van jullie horen op 
welke wijze invulling zou moeten worden 
gegeven aan de activiteiten. Zo kennen wij 
natuurlijk al sinds jaar en dag de 
Nieuwjaarsborrel (ook dit jaar weer 
aansluitend aan de ALV), de 4 Mijl van Börk, 
het dauwtrappen op Hemelvaartsdag en niet 
te vergeten de jaarlijkse BBQ na de Midden 
Drenthe Loop. Wij horen graag van jullie of er 
behoefte is om naast deze activiteiten ook  
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andere dingen te organiseren. Dan kan dat 
binnen de club worden opgepakt. 
 
Een ander aspect is de 
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe. Deze 
wordt ieder jaar op de 2e zondag van 
september georganiseerd in Westerbork. Het 
deelnemersaantal is inmiddels gegroeid naar 
1250 en er werken elke jaar zo’n 150 
vrijwilligers mee om dit prachtige evenement 
tot stand te brengen. De organisatie van de 
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe is in 
handen van een aantal leden van de Lions 
Westerbork en van de Loopgroep 
Westerbork.  
 
Een belangrijk onderdeel van het evenement 
is de opbrengt; deze wordt namelijk volledig 
besteed aan een wisselend Goed Doel. Nu 
heeft de LFPMD-commissie ook de leden van 
de loopgroep nodig voor input voor het 
goede doel voor de editie in 2019. Dus als je 
een goed doel hebt, deel dit (liefst voor 15 
januari) via info@loopfietsproef.nl!  
 
Dan rest mij voor nu niets anders dan 
iedereen die zich jarenlang heeft ingezet voor 
het maken, redigeren en rondbrengen van 
het clubblad enorm te bedanken voor hun 
inzet, passie en volharding hierbij. Hierbij een 
bijzonder woord van dank voor Marjon, die 
jarenlang kartrekker is geweest van de 

redactie en die het elke keer maar weer voor 
elkaar kreeg om het clubblad te vullen. Voor 
Hennie, die ondanks dat ze niet in een 
commissie wilde zitten, toch haar inzet heeft 
getoond bij het vullen van De Samenloop. 
Voor Leen, die naast penningmeester de 
laatste jaren vele stukjes heeft geredigeerd, 
zodat het een mooi lopend geheel werd. En 
tenslotte voor Jan, die niet genoeg bedankt 
kan worden voor zijn tomeloze inzet bij het 
(zorgdragen van het) rondbrengen van de 
bladen en op vele andere wijzen zijn 
betrokkenheid bij de club heeft getoond. 
 
Zoals ik al heb geschreven, dit is de laatste 
editie van De Samenloop in zijn huidige vorm, 
dus niet dood en begraven. In de komende 
tijd gaan wij met het bestuur en een ieder die 
zich verbonden voelt met dit stukje van de 
vereniging keihard aan de slag om in het 
volgende jaar De Samenloop (of hoe we het 
ook maar gaan noemen) in een nieuwe vorm 
te gieten. Zoals gezegd, jullie input is van 
harte welkom. 
 
Voor nu, en vanaf hier: heel fijne feestdagen 
en een gezond, sportief en spetterend 2019 
toegewenst! 
 
Met sportieve groet, 
Alex van Wamel 

 
 

 
 

 

 



4 
 

 

door Klaasje Biel- de Groote 

 
Ik ben Klaasje Biel, bijna 28 jaar getrouwd 
met Albert en we hebben samen 4 dochters. 
We wonen al die jaren al in het mooie 
Westerbork. Ik werk als senior 
geriatrieverpleegkundige op de afdeling 
Geriatrie in het Scheper Ziekenhuis in 
Emmen. Naast gezin en werk mag ik ook 
graag wandelen met de hond, tuinieren in de 
bloementuin maar ook in de groentetuin en 
dan lekker kokkerellen met de groenten die 
we zelf hebben verbouwd.  
 
Sinds 1999 ben ik lid van toen ‘Trimclub 
Rijlust’. Onze jongste was toen 9 maanden en 
ik wilde wel eens iets aan mijn conditie doen. 
Ik had een oproep in de ‘Borker’ zien staan 
waarin ze beginners vroegen. Heb de oproep 
eerst aan het prikbord gehangen, maar 
uiteindelijk eens gebeld of het voor echte 
beginners was.  
 
Dus veel herinneringen na al die jaren bij de 
Loopgroep opgedaan. Tijdens een training 
waren ze mij een keer kwijt. In de 
winterperiode liepen we nog veel buitenom, 
ditmaal via Eursinge, maar ik was wat 
uitgeput en sloeg in de bocht linksaf direct 
naar Westerbork en riep: “Ik ga naar huis!”. 
Eenmaal thuis kroop ik in bad, even later ging 
de deurbel, stond er iemand van de groep 
aan de deur of ik al thuis was. Dit moest ik 
toch nooit weer doen. Zo ook een keer bij Jan 
Heidelberg achterop gezeten, we liepen 
ergens bij Elp, toen was ik wat vermoeid.  
 
En dan noem ik ook de bevrijdingslopen, de 
estafetteloop vanaf Wageningen naar 
Westerbork, waren bijzonder maar wat een 
lol hebben we ook gehad. In een winter, jaren 
geleden, viel er met regelmaat sneeuw en als 
het dan ook nog volle maan was, dan we 
gingen buitenom lopen; dat was prachtig. We 
kwamen zelfs een keer reeën tegen, zo mooi.  
 
 
 
 

Afgelopen jaren is het een en ander 
veranderd bij de Loopgroep. Denk alleen al 
aan de naam. Trimclub Rijlust gaf soms 
spraakwater bij een start van een wedstrijd. 
Het ledenaantal nam een aantal jaren 
geleden behoorlijk toe, zodat er 
veiligheidsmaatregelen getroffen moesten 
worden. Groepen waren groot, maar dat 
betekende ook dat je niet iedereen meer 
kende. Op dit moment neemt het 
ledenaantal af, ik denk dat het nu net zo groot 
is als toen ik begon met lopen.  
 
Helaas lezen we niet meer zo vaak iets over 
Loopgroep Westerbork in de media, zodat we 
mensen buiten de loogroep, die misschien 
wel interesse hebben, niet bereiken. Gemiste 
kans denk ik. Met regelmaat worden er door 
lopers van onze Loopgroep wedstrijdjes etc. 
gelopen en het zou mooi zijn als hier meer 
aandacht voor komt. Niet alleen omdat de 
Loopgroep meer bekendheid krijgt, maar we 
hebben natuurlijk ook al jaren een trouwe 
sponsor: Kort Landbouwmechanisatie. Ik 
moet zeggen, zelf ben ik daar ook schuldig 
aan, als iemand mij niet zou vragen schrijf ik 
ook niet voor het blad. Wellicht is dit iets 
voor…  
 
Zelf ben ik niet een prestatiegerichte 
loopster. Met een gezin, genoeg bezigheden 
rondom huis, onregelmatig werk vind ik een 
uurtje of anderhalf uur op zaterdagmorgen 
lopen prima. Dit kost mij dan niet zoveel tijd. 
Ik heb in het verleden wel 3 keer halve 
Marathons in Amsterdam, 7 Heuvelenloop, 
Cascaderun Hoogeveen, Grolloo, Apeldoorn, 
Haren en zelfs een halve Marathon in 
Paramaribo gelopen.  
 
Hardlopen is voor mij gewoon heerlijk de 
natuur in, op dit moment met het zachte 
herfstweer en de bladeren op de grond kan ik 
daar erg van genieten. Ik heb voor mezelf 
geen doelen, ik zeg van mezelf ik sjok wel wat 
door, maar heb eigenlijk (niet te vroeg 
juichen) nooit blessures. 
Na die 19 jaar durf ik van 
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mezelf te zeggen, dat ik een trouw lid ben en 
op veel trainingsavonden aanwezig ben. Als ik 
er niet ben is het omdat ik echt niet kan. In de 
maand november ben ik geloof ik, geen 
maandag geweest. Maar ik mis dan wel mijn 
loopmaatjes. Want het is niet alleen de 
training, de sociale contacten vind ik ook erg 
gezellig.  
 
Voor de Loopgroep heb ik een aantal jaren in 
de Midden Drenthe Loop-Commissie 
gezeten. Heb ik veel geleerd van wat er 
allemaal bij komt kijken om een loop te 
organiseren. Deze ervaring heb ik weer 
meegenomen naar de commissie van de 

Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe. En oh 
ja, de Bevrijdingsloop. Samen met Richard en 
Teddy organiseren wij nu sinds 2 jaar de 
Nieuwjaarsloop, geen wedstrijd maar een 
gezellige, gemoedelijke loop en nazit voor 
leden en hun familie. Al met al heb ik dus veel 
beleefd al die afgelopen jaren bij de 
Loopgroep, prachtige herinneringen 
opgedaan met velen van jullie. Hoop dit nog 
jaren te mogen doen bij Loopgroep 
Westerbork. 
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door Martin en Marjon Speelman en team 

 
Sinds de opening van onze winkel, nu ruim 
4,5 jaar geleden zijn we sponsor van de 
Loopgroep Westerbork. Eigenlijk was dat een 
vanzelfsprekendheid. Hardlopen is onze 
passie en we zijn beide ook al een jaar of 15 
lid van de Loopgroep Westerbork. Wanneer 
je dan ook nog een hardloopspeciaalzaak 
begint is het logisch dat je de plaatselijke 
loopgroep ondersteunt. Dat doen we graag. 
Niet alleen om de loopgroep te helpen maar 
ook omdat we ons zelf als betrokken lid 
beschouwen.  
 
We zijn in 2014 gestart met onze 
hardloopspeciaalzaak in Assen. Je kan wel 
zeggen dat we “het roer om hebben 
gegooid”. Een vaste dienstbetrekking 
opzeggen voor het naleven van je passie; 
ondernemen en hardlopen. Tuurlijk wilden 
we graag een eigen zaak en zelf ondernemen. 
Wanneer je dat dan kan combineren met je 
favoriete sport is dat natuurlijk helemaal 
mooi. Zo geschiedde. Je vindt bij ons in de 
winkel alles wat hardlopen nog leuker maakt. 
Natuurlijk een ruime keuze aan 
hardloopschoenen maar ook een breed 
assortiment aan kleding en accessoires. Denk  

 
 

daarbij bijvoorbeeld aan drinksystemen en 
voeding. We proberen je het beste 
hardloopadvies te geven en maken gebruik 
van analyseapparatuur om te beoordelen 
welke schoenen het beste bij je passen. 
Verder kunnen we sinds kort ook specifieke -
op maat gemaakte- inlegzooltjes maken. Dit 
alles om het risico op blessures zo klein 
mogelijk te maken. Mocht er onverhoopt 
toch iets zijn; dan doen we ons best om het 
zo goed mogelijk op te lossen. 
 
Naast onze winkel zijn we actief bij diverse 
loopgroepen, dus niet uitsluitend bij de 
Loopgroep Westerbork. Verder zijn we nauw 
betrokken bij allerlei hardloopwedstrijden in 
Noord- en Midden Drenthe. We vinden dit 
leuk en natuurlijk is dit ook onze doelgroep; 
de hardlopers. We hopen de Loopgroep 
Westerbork nog vele jaren te mogen blijven 
ondersteunen. Mocht je nog niet bij ons in de 
winkel zijn geweest, je bent van harte 
uitgenodigd. Oh ja, leden van de Loopgroep 
Westerbork krijgen ook nog 10% korting op 
kleding en schoenen. Hoe leuk is dat? 
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Door Renate van Dop, Annette Witterholt, Laura Batterink, Tanja Zwiers en Henri Vierhoven

 

Na een paar keer de route voorgelopen te 
hebben met 5 lopers van Loopgroep 
Westerbork was het zondag 3 juni dan zover: 
de Social Trail voor het goede doel: het 
Beatrix Kinderziekenhuis. Renate van Dop, 
die dit jaar voor dít goede doel de Marathon 
van New York gaat lopen, bedacht dit 
sportieve evenement. Nog niet eerder was 
zo’n run in Westerbork georganiseerd. 
 

 
 
Trailrunning is hardlopen door de natuur, 
over smalle paadjes (trails) en natuurlijke 
hindernissen. In- en rondom Westerbork zijn 
weliswaar geen heel pittige heuvels of lastige 
rotsen maar er was een mooi parcours 
uitgezet. Lopers die niet uit Midden-Drenthe 
kwamen waren verrast door de 
verscheidenheid aan natuur rondom 
Westerbork en Orvelte.  

 

 
 
Voor de 14 kilometer, die om 10uur van start 
ging, werden zo’n 20 deelnemers over twee 
groepen verdeeld. Vanaf Abdij de 
Westerburcht was de start door het bos, door 
weilanden, over de heide, langs het Pad van 
Theodoor, de IJzertijdboerderij en via het 
Reintjesbos weer terug.  
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Bij de Westerburcht stonden vervolgens 
drankjes klaar en hapjes gesponsord door 
Jumbo Vinke uit het dorp.  
 
Omdat er bij een Social Trail geen route is 
aangegeven hielp een aantal lopers van 
Loopgroep Westerbork de groepen aan de 
juiste route door voorop en achteraan te 
lopen. Plus één fietser voor wat extra 
ondersteuning. Onderweg was er af en toe 

tijd voor een foto of om op elkaar te wachten. 
Ook de fotografe Marielle Lubbinge deed 
geheel belangeloos mee door her en der klaar 
te staan met haar camera. 
 
Na de route van 14 kilometer en de 
versnaperingen konden de lopers aansluiten 
bij de lopers van de 10 kilometer. Een 
enkeling durfde dit aan. Deze route lag de 
andere kant op: via het Scharreveld naar de 
motorcrossbaan. Een super leuke maar erg 
pittige verrassing voor de lopers. Na deze 
uitdaging volgden nog wat fraaie kilometers 
door het hoge gras, over de Börkerheide en 
om camping/landgoed Börkerheide heen. 
Met als finish wederom drankjes en hapjes bij 
Hotel de Westerburcht.  
Er is voor Renate zo’n 300 Euro ingezameld. 
Een mooi resultaat voor een goed 
georganiseerd hardloopevenement.  
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door Iddo Riemersma 

 
Vorig jaar liep ik in april de Marathon in 
Rome. Ik was aan het koersen op een eindtijd 
net onder de 3,5 uur, maar door een 
vervelende klim op kilometer 41 werd die 
eindtijd net niet gehaald en finishte ik op een 
frustrerende tijd van 3:30:01. Het mag 
duidelijk zijn wat mijn doel was voor de 
Marathon dit jaar! 
 
De voorbereidingen waren echter niet ideaal. 
In januari merkte ik dat door ziekte en 
persoonlijke tegenslagen de conditie 
behoorlijk was ingestort. Ondanks een 
trainingsschema dat ik nauwgezet volgde en 
waarbij ik tot wel 285 hardloopkilometers per 
maand maakte, lukte het maar langzaam om 
terug op peil te komen. Pas een week of drie 
voor de Marathon begon de hartslag weer in 
de wat normalere regionen te komen.  
 
Voor dit jaar had ik samen met Sonja en mijn 
broer Michel gekozen om de Marathon in 
Belfast te gaan lopen. Wij hebben daar een 
alleenstaande tante wonen, die het erg leuk 
vond om ons een paar dagen bij haar in huis 
te hebben. We werden daar dan ook heerlijk 
verwend. Op zaterdag hebben we fietsen 
gehuurd om het parcours te kunnen 
verkennen. Dat bleek een pittige 
onderneming. Niet alleen omdat de weg daar 
niet echt op fietsers is ingericht, maar ook  

 
 

bleken er flinke klimmen in de route te zitten. 
Tussen pakweg km 10 en 22 is het ‘all the way 
up’ tot een hoogte van 115 meter.  
 
De race was op maandag, dat is ‘bank holiday’ 
in het Verenigd Koninkrijk. Het weer in de 
ochtend was ideaal: windstil, overwegend 
bewolkt, en 10 graden (oplopend naar 16 in 
de middag). Ondanks dat er 17.000 
deelnemers meedoen gaat alles er 
verbazingwekkend relaxed aan toe. Pas een 
kwartier voor de start verzamelden de 
renners zich in het startvak. Ook is er relatief 
weinig politie op de been en rijdt het verkeer 
gewoon langs de route.  
 
Ik start met mijn broer vrij ver vooraan, om 
geen last te hebben van langzamere 
deelnemers. Het eerste stuk loopt het 
heerlijk en ondanks dat Michel iets minder 
getraind was kon hij gewoon bijblijven. Zelfs 
de lange klim omhoog blijven we nog tegen 
de 5 minuten per km aan lopen, dat is de 
streeftijd om in 3,5 uur te kunnen finishen. 
Ondertussen was het erg genieten van de 
prachtige omgeving en ook de mensen waren 
in grote getale uitgelopen. Los van de vaste 
verzorgingsposten waren er veel mensen die 
uit zichzelf fruit, water en 
zelfs vaseline(!) aanboden. 
 



11 
 

 

Toen we halverwege waren en dus de meeste 
hoogtemeters al hadden gemaakt, lagen we 
een dikke minuut voor op het schema. Dat 
leek dus kat in ‘t bakkie te worden. De relatief 
steile afdaling zorgde voor nog meer 
voorsprong, maar het kost ook best kracht 
om zo hard omlaag te lopen. Michel kon het 
niet helemaal meer volgen dus gingen we 
apart verder. Vanaf kilometer 29 liep de route 
langs de zee en merkte ik dat mijn kracht 
afnam want de kilometertijden stegen voor 
het eerst boven de 5 minuten. Ik bleef maar 
tegen mezelf zeggen “volhouden, niet meer 
tijd verspelen dan nodig is, het komt er nu op 
aan”. Maar het werd wel steeds lastiger om 
het vol te houden en dat in de wetenschap 
dat er 3 kilometer voor het einde nog een 
pittige klim aan zat te komen.  
 
Met nog een tandje erbij wist ik daar de 
schade beperkt te houden. Ik had berekend 
dat ik vanaf kilometer 41 nog zo’n 6 minuten 
nodig had. Maar toen mijn horloge zei dat ik 
daar was, bleken er nog maar 5,5 minuten 
over te zijn. Een halve minuut inlopen op de 
laatste kilometer leek echt niet meer 
mogelijk, maar toch ging ik ervoor omdat ik 
wist dat mijn horloge soms net wat minder 
meters logt dan je in werkelijkheid loopt. Ik 
bleef mezelf inprenten: “hier heb je al die 
maanden voor getraind, nu is niet het 
moment om in te kakken!”. Toen kwam de 
laatste bocht, en even verder was eindelijk de 
finish.  
 
Ik schrok heel even toen ik 3:30:01 op de klok 
zag staan, tot ik me bedacht dat ik pas na 25 
seconden over de startstreep was gegaan. Ik 
ging het halen! De finishtijd was met 3:29:43 
slechts 18 seconden sneller dan vorig jaar, 
maar gevoelsmatig toch een wereld van 
verschil. Missie geslaagd, al zat ik wel he-le-
maal stuk en heb ik lang nodig gehad om 
weer op adem te komen. Mijn broer 
arriveerde 5 minuten later, ook voor hem was 
dit een dik PR. Een flinke tijd later finishte ook 
Sonja in 5 uur en 10 minuten, haar snelheid 
werd erg beperkt omdat ze last had van haar 
luchtwegen. Evengoed een zeer knappe 

prestatie want ze heeft de Marathon rennend 
uitgelopen.  
 
Op naar de volgende Marathon. Dat belooft 
ook een mooi avontuur te worden want die is 
in… New York! 
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8e 4 mijl van Børk. 

  
 

Wanneer:   Zaterdag 26 januari 2019 
Start:    13.30 uur 
Plaats:   Sportpark / kantine Perkenslag Westerbork (VKW) 
Voor wie:   Leden van Loopgroep Westerbork, partners en gezinsleden.       
                                                                                     

                                           
                                                                                                                                       
Na de loop, lekker douchen en dan kan er gezellig nagebabbeld worden in de kantine waar 
ook de prijsuitreiking zal plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Maar houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de 
toekomst bieden, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen! ☺                                    

 
Als je mee wilt doen aan deze exclusieve loop of als vrijwilliger wilt helpen? 
Geef je dan op voor 23 januari per mail bij Klaasje: akcjjebiel@outlook.com   

 
 
 

Er is kleedruimte en gelegenheid om te douchen.   

http://www.bing.com/images/search?q=podium+clip+art&qs=IM&form=QBIR&pq=podiu&sc=8-5&sp=2&sk=IM1#view=detail&id=71C3CAAC18A912931A8A2830DAB2896B41266875&selectedIndex=408
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door Hetty van Burg 

 
Maandag 23 april, Westerbork, 14 graden:  
Het is half elf  ’s morgens, ongeveer 10 graden 
koeler, dan ‘gisteren’ rond deze tijd. ”Ik zal 
gelijk maar even een stukje schrijven, anders 
blijft het er weer bij en ik heb Leen beloofd te 
vertellen -middels een stukje voor het 
clubblad- wat ik dit weekend gerend heb. Ik 
heb dus ‘gisteren’, samen met mijn broer 
Joost (en Laura deed ook mee) de Enschede 
Marathon gerend”. 
 

 
 
Tijdens Kerst kwam het ter sprake, het zou 
voor ons beiden onze vijfde Marathon 
worden en omdat ik mijn laatste, de 
Slachtemarathon “verknald” heb, door de 
warmte, zou ik eventueel nog een keer een 
Marathon willen lopen. In januari kreeg ik 
een app-je van Joost, dat hij zich had 
ingeschreven. Nou, ja, toen heb ik me ook 
maar ingeschreven. Ik was toch aan het 
trainen voor de Texeltrail, op 18 februari en 
dat was 27 kilometer. Dan kon ik zo door 
trainen…..  
 
De dag van de Texeltrail was super, qua weer 
en een super sfeer. Ik zag het toen nog wel 
zitten, de trainingen. Nou, de trainingen 
waren hoofdzakelijk KOUD! Af en toe 
extreem, qua gevoelstemperatuur. En ik 

houd al zo van de winter…(niet). Af en toe 
moest ik gewoon om mezelf lachen, als ik 
mezelf aan het toespreken was, toch maar 
weer te gaan!!! Ik had alleen, door 
waarschijnlijk mijn werkschoenen, een zere 
voet. Het was niet bevorderlijk dat ik de 
kilometers ook opvoerde. Pas, ongeveer 
twee weken voor de Marathon, werd de 
temperatuur wat hoger en ging de zon wat 
meer schijnen. Alleen ging ik toen al de 
rustperiode. 
 
Zo koud als de trainingen waren, zo warm 
was het dus tijdens de Marathon! Toch zijn 
we ’s morgens vol goede moed, 
enthousiasme en zenuwen, richting 
Enschede gegaan. We waren er lekker snel, 
vanaf Emmen door Duitsland. Het parkeren 
en het halen van de startnummers verliepen 
ook vlekkeloos, door de hele goede 
organisatie. Ongeveer twintig voor tien zijn 
we richting startvak gelopen. Natuurlijk via 
de Dixies, want ik moet nogal vaak voor een 
loopje. Toen kwam ik nog twee collega’s, die 
ik al een poos niet had gezien tegen, wat erg 
leuk was. Zij gingen de halve Marathon 
rennen. Toen ik voor het startvak, nog eens 
naar de Dixie ging, had Laura mij gespot. 
Gelukkig had ik haar ook nog even gezien en 
succes gewenst!  
 
In het startvak was het niet leuk! Ik kon mijn 
broer niet meer vinden en het was vol! De 
hele en de halve marathonlopers stonden 
door elkaar. De vijf minuten in het vak 
duurden heel lang. Ik heb mijn broer 
vervolgens nog 1 keer gezien, ergens in de 
eerste kilometers. Al direct was het duidelijk 
dat het heel warm was. Richting Glanerbrug, 
vol in de zon. Wel leuk, dat de snelle lopers 
alweer op de terugweg van deze weg waren; 
dus op zoek naar Laura. 
Ik liep sowieso op mijn hartslag, maar toen ik 
in de eerste kilometers al mensen aan de kant 
bij de EHBO zag liggen en ik 
de eerste ambulance al had 
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gehoord, wist ik dat dit heel verstandig voor 
mij was. Ook werden ik en een groepje 
lopers, tegen gehouden op een kruising op 
ongeveer 14 kilometer, om te wachten op 
een ambulance. Toen ben ik zelfs nog wat 
onder die hartslag gaan lopen. Het ging op 
zich niet snel, maar voor mij dus een goed 
besluit. Mijn PR ging ik toch niet halen en mijn 
voet deed pijn!!!  
 
Bij de splitsing van de hele en de halve 
Marathon, heb ik ernstig getwijfeld om de 
‘halve Marathon afslag’ te nemen. Ik vroeg 
aan een medeloper of ik dan een medaille 
zou krijgen. Hij dacht het niet en zei; 
,,gewoon doorlopen”. Ah ja, dat was ook zo. 
Ik had voor deze afstand getraind en ik hield 
het goed vol. Vanaf het FC Twente stadion, 
kwam de fietssnelweg…., dat was warm!!! 
Het was inmiddels het warmst van de dag en 
er was totaal geen schaduw!  
 
Al met al was het een vreselijk leuke dag. Hele 
vriendelijke vrijwilligers en mensen langs de 
weg. Velen hadden een tuinslang als douche! 
Ik denk dat ik in totaal wel tien minuten onder 
deze “douches” heb gestaan. Ongeveer bij 20 
kilometer hield mijn muziek ermee op. Mijn 
oordopjes waren stuk door al het water! 
Maar, ik heb het helemaal niet gemist, door 
de gezelligheid.  
 
Vanaf 38 kilometer, kwam de route samen 
met de tien kilometerlopers. Voor deze 
lopers was het ook het laatste stuk. Veel van 
hen, haalde ik zelfs nog in. Het was heel leuk; 
de marathonlopers waren duidelijk te 
herkennen, aan de oranje startnummers en 
we zagen er nogal “verzopen” (door al het 
water onderweg en het zweten) uit. Het gaf 
een gigantische stimulans, wanneer het 
publiek, zag dat er een marathonloper 
aankwam. Dan kreeg ik net een beetje meer 
applaus. Dit was wel prettig, het laatste stuk. 

Ik had mijn “eigen laantje”, naar de finish, dus 
toen er een flinke pijnscheut in mijn teen 
schoot in de laatste 200 meter, was het wel 
lastig om even toneel te spelen. Maar: I made 
it!!!, en nog op tijd voor een medaille. 
 

 
 
Joost plukte me vrij snel uit de finishdrukte. 
Hij heeft er 4:14 uur over gedaan en hij was 
dus al ff klaar. Op mijn sokken, met mijn 
schoenen in mijn hand, richting de 
parkeergarage. Daar droge kleding 
aangedaan en in de auto, zoveel mogelijk 
app-jes beantwoord. Het waren er nog vrij 
veel, ondanks dat ik het bijna niemand had 
verteld.  
Maar, weer een avontuur verder zeg ik niet 
dat ik nooit meer een Marathon ga lopen, 
want dat heb ik de vorige keren wel gezegd... 
en begon ik er toch weer aan, dus wie weet is 
het nu klaar.
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door Baukje Jonker 

 
Dit keer bij Alex thuis om 20:00h.  
We zijn nog maar met z’n drieën sinds januari 
van dit jaar. Dat zijn Alex (de voorzitter) die 
heel veel taken op zich neemt en ook nog bij 
andere activiteiten actief is o.a. de Midden 
Drenthe loop, waarvoor we ook vanaf 
oktober bijna 1 keer in de maand bij elkaar 
komen! Leen is onze penningmeester en 
verantwoordelijk voor het financiële 
gedeelte van onze club de boekhouding, ook 
is hij altijd actief bij de redactie van het 
clubblad! Die helaas dit keer voor het laatst 
zal zijn. 
 
En ik Baukje als zijnde lid en ik verzorg het lief 
en leed (kaartjes, bloemen voor 
geblesseerden, familie omstandigheden, 
enz.) sinds het vertrek van Marten hou ik de 
notulen ook zo goed mogelijk bij. We missen 
dus iemand voor het secretariaat en hopen 

dat we snel weer een voltallig bestuur zullen 
hebben. Ook doe ik de sponsoring voor de 
club en de MDL (zelf ook meer sponsor dan 
actief lid, ik kan even niet de drive vinden om 
weer te gaan lopen, maar die komt vast wel 
een keer terug) . 
 
Om 20:00h waren we allemaal present kopje 
koffie of kopje thee even wat gezellige praat 
over en weer. We behandelen punt voor punt 
alles van de agenda af. Dit keer was het een 
korte vergadering. Het belangrijkste punt dat 
we besproken hebben was ons clubblad en 
het voortbestaan daarvan.  
 
Aan het eind verdelen we de taken die 
moeten gebeuren en zo komt onze actielijst 
tot stand! We plannen een volgende 
vergadering en zijn rond 21:30h soms 22:00h 
weer thuis!  
We hopen echt in het nieuwe jaar een nieuw 
bestuurslid te mogen verwelkomen...  
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door Alida de Vroome

 
De activiteitencommissie was dit jaar zeer 
actief en heeft diverse leuke activiteiten op 
de kalender geplaatst. Zo ook een wandeling 
op zondag 22 april jl. De commissie had, in 
overleg met Teddy, een mooie route 
uitgezocht: De Knapzakroute Zorgvlied-
Doldersum. Voor veel mensen vanuit 
Westerbork niet direct bekend en altijd leuk 
om nieuwe natuurterreinen te ontdekken. 
 
Vertrek vanaf de Perkenslag om 10:00 uur, 
zodat we rond 10:45h met de wandeling 
gingen starten. Toen al lonkte het terras van 
Villa Nova, maar natuurlijk eerst wat activiteit 
voordat we aan het terras konden beginnen. 
En voor terras was het zeker weer, want het 
was heerlijk zonnig en eigenlijk behoorlijk 
warm bij momenten. 
  
Teddy deed de route en dat heeft soms een 
risico…. Ondergetekende wist dat al wel, 
maar de andere wandelaars was dit niet 
bekend. Er volgt namelijk vaak een extra lusje  

 
 
of een ander mooi rondje erbij, zodat de 
oorspronkelijke route enigszins verlengd 
wordt. Ook nu was dit het geval en hebben 
we het ven in de bossen van de Maatschappij 
van Weldadigheid uitgebreid gezien.  
 
Na een flink aantal kilometers zagen we het 
terras van Doldersum. Daar wachtte ons 
koffie/thee met… jawel appeltaart. Dit was 
zelfs in de begroting van de activiteiten 
commissie opgenomen en werd ons 
aangeboden door de club, een mooi gebaar. 
Daarna over Doldersummerveld, prachtig 
heidegebied en daarbij de uitkijktoren van 
Het Drentse Landschap beklommen. Daar 
hadden we natuurlijk weer energie voor na 
onze stop. Vanaf daar niet al te ver meer 
terug naar Zorgvlied, met een volgende 
ronde op het terras voor een koud drankje. 
Een mooie dag , prachtige route en goed 
gezelschap zoals de meeste wandelaars het 
hebben samen gevat. En daar is dan alles mee 
gezegd. 
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door Martin Speelman 

 
We schrijven ergens begin 2018. Binnen de 
loopgroep wordt gesproken over deelname 
aan een Marathon. Richard Kort zwengelt de 
discussie aan, hij wordt namelijk 40 dit jaar. 
Blijkbaar is dat een reden om je op te geven 
voor een marathon… 
Opeens blijkt Teddy dit jaar 60 te worden. Ik 
denk er over na en realiseer me dat ik volgend 
jaar 50 wordt…. Kortom, voor ons 3-en wordt 
dit als reden bedacht om ons op te geven 
voor een Marathon. Ik ga na overleg met het 
thuisfront schoorvoetend akkoord. Mijn 
enige voorwaarde is dat het een najaars-
marathon moet worden. Dan kun je mooi in 
de zomer trainen en is het gedurende de 
Marathon waarschijnlijk minder warm. De 
keuze valt op Amsterdam! 
 
Laura gevraagd om een schema. Teddy gaat 
volgens het sportrustenprincipe trainen. 
Richard en ik volgens het traditionele 
schema. Dat betekent vooral kilometers 
maken, veel kilometers. Richard kondigt 
verder aan 100 dagen geen alcohol in te 
nemen, alles voor het goede doel. Nu ben ik 
geen grote drinker maar er zijn grenzen. Bij 
aanvang van de trainingen sluit ook Leo 
Bosman aan, een voetballer! Komt dat wel 
goed? Een man met een ijzeren discipline dat 
wel, maar in onze ogen geen echte loper. 
Maar goed, we gaan aan de gang.  
 

 
 
We hebben een schema dat begint bij een 
halve Marathon; dat is ons vertrekpunt.  

 
Teddy raken we bij de trainingen uit het zicht 
vanwege zijn andere schema. We starten 
lekker met een duurloop van 20 kilometer en 
doordeweeks intervallen en kortere stukken. 
Laura heeft ons een schema aangemeten van 
4 trainingen per week. Das heftig. In de 
praktijk betekent dat dat je regelmatig om 6 
uur ’s morgens gaat trainen. Lekker voor het 
werk aan. Sommige mensen die je op tijdstip 
zien lopen tikken zich op het voorhoofd. 
Begrijpelijk. 
 
Op de zondagen staan de lange duurlopen 
gepland. We vertrekken vaak rond half 8 (!!) 
’s ochtends voor deze monstertochten. Zo nu 
en dan loopt Hendrikus Doorten ook nog een 
deel van deze lange duurlopen mee; gezellig. 
We hebben Bertha Bruggenkamp zo ver 
gekregen dat ze mee wil fietsen. We zijn haar 
nog eeuwig dankbaar. Door weer en wind 
uren achterelkaar in een laag tempo 
meefietsen met een 3-tal mafkezen. Rondes 
via Amen, Hooghalen, Hijken, Zwiggelte, niks 
is ons te gek. Al voelen we ons soms wel zo…. 
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Links en rechts doemen wat kleine pijntjes 
op. Zo krijg ik last van de achillespees. Hup 
naar de fysio en direct in therapie. Gelukkig 
gaat het goed. Ook maar een paar afspraken 
met de masseur gemaakt. Daar ben ik nog 
nooit van mijn leven geweest maar alles voor 
de goede zaak.  
De kilometers vorderen. Al met al 4 stuks 
boven de 30 kilometer, steeds met Bertha als 
vertrouwde “meefietser”. Heel handig voor 
de fourage onderweg. Door de weeks de 
kortere stukken op de meest onmogelijke 
tijden. Maar we zetten door, Richard nog 
steeds zonder drank! 
 
Dan is het bijna zover, de Marathon is 
aanstaande. De zondag voorafgaand aan de 
Marathon hebben we “strategiebespreking” 
bij ons thuis. Is er iemand die z’n geheime 
strategie/agenda wil prijsgeven? Wat zijn 
onze individuele doelen? Teddy en Leo willen 
in ieder geval uitlopen en liefst binnen de 4 
uur. Richard en ik besluiten samen op te 
trekken en te gaan voor een tijd van 3:45. Dit 
is het doel en daarop was ons 
trainingsschema ook gebaseerd. 
 
We gaan een dag van tevoren naar 
Amsterdam. We gaan nog over de Expo en 
liggen allen op tijd in het mandje. Dan is het 
D-Day: 21 oktober 2018. We zitten om half 8 
’s ochtends in de metro. Deze zit barstensvol, 
op een zondagmorgen! De ene helft bestaat 
uit marathonlopers, de andere helft komt net 
terug van een dance-event. Beide 
gezelschappen kijken niet helemaal fris uit de 
ogen. 
 
We kunnen bij Mizuno omkleden en staan 
keurig om 9 uur in het startvak. Wat een sfeer 
in het Olympisch Stadion. Kippevel 
everywhere. Het startschot klinkt en we zijn 
los. Om een tijd van 3:45 te lopen moeten 
onze kilometertijden 5:19 zijn. De eerste 
kilometer is te langzaam maar daarna komen 
we lekker in het ritme. Na 6 kilometer moet 
Richard een sanitaire stop houden. Das lekker 
op tijd. Ik vraag hem wat te doen, doorlopen 
of wachten? Doorlopen is het devies. Het 
gaat lekker en bij het 11-kilometerpunt is  

 
Richard er weer. De dames reizen de gehele 
dag door Amsterdam om ons aan te 
moedigen. Zo ook bij 11 kilometer.  
 
Tis druk op het parcours en we kunnen niet 
helemaal vrij-uit lopen. Langs de Amstel 
hadden we graag in een groepje willen zitten 
maar dat lukte helaas niet. Dan maar op eigen 
kracht verder. Halverwege een tijd van 1:51. 
Anderhalve minuut voor op het schema. Het 
gaat nog goed en we lopen nog steeds mooi 
samen. We spreken af zo door te gaan. Bij 25 
kilometer staan de dames er weer, 
fantastisch.  
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Het beste is er wel af maar we lopen nog 
keurig op schema, iets sneller zelfs. Het wordt 
nu wel zwaarder. Het klopt wat de geleerden 
zeggen; de Marathon begint bij 30 kilometer. 
We houden vol en doorkruisen het 
Vondelpark voor de tweede keer. De tandjes 
op elkaar want het is zwaar. Toch lukt het 
ons. We komen keurig op een tijd van 3:40 
binnen. Tjakka! 
 
Even later komt Leo ook binnen en nog even 
later is Teddy ook weer van de party.  
We did it! Partytime! 
 
Een paar weken later is Richard 40 geworden. 
En was er drank.  
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door Henri Vierhoven 

 
Er zijn eigenlijk 2 kanten welke je op kan, 
vanaf de Perkenslag, om een, zoveel mogelijk 
onverhard rondje te lopen. Deze gaat richting 
Orvelte en zal door velen al eens zijn gelopen.  
 
Vanaf de Perkenslag sla je rechtsaf naar De 
Kampen, deze volg je totdat je rechtsaf het 
bosje in kan. Na zo’n 100m kan je linksaf een 
klein paadje in langs de bosrand, als je geluk 
hebt kan je daar regelmatig reeën zien 
in het weiland. Op dit paadje houd je 
links aan. Aankomend op het fietspad, 
loop je langs de waterzuivering en pak 
je bij die afslag het paadje langs de 
sloot tot aan het fietspad. Daar sla je 
rechtsaf richting Hooimaveld. Aan het 
eind van het fietspad pak je weer het 
paadje langs de sloot, deze volg je 
totdat je recht over het driehoekige 
grasveld kan. Dit steek je rechtover om 
daar weer het bos in te verdwijnen. In 
het bosje houd je links aan, om uit het 
bosje het zandpad richting de 
survivalbaan te volgen. Aan het eind ga 
je rechts om na zo’n 200m weer links 
het zandpad richting het Reintjesbos te 
pakken. Aan het eind van het zandpad 
rechtsaf, een klein stukje verhard, om na de 
kruising rechtsaf de Orvelterheide op te 
lopen.  
 
Na 200m volg je links de bosrand richting 
Orvelte met uitzicht op de schaapskudde. 
Deze volg je eigenlijk tot aan de oversteek 
met de Kromboom, met steeds de oude 
IJzertijdboerderij aan de rechterhand. Hier 
kan je bijna rechtover steken, een klein 
paadje tussen de heide door. Dit paadje volg 
je met een klein kikkerrijk vennetje en een 
gevallen dode boom aan de rechterhand. Aan 
het eind volg je de sloot rechts. Na zo’n 200m 
kan je linksaf over een breed zandpad richting 
het kanaal. Aan het eind rechtsaf een verhard  
stukje weg. Vlak voor de kruising kan je 
rechtsaf een paadje in richting het pad van 
Theodore.  

 
 
Lopend langs het pad van Theodore kom je 
weer bij een breed zandpad uit, linksaf en aan 
het eind rechts de klinkerweg. Na zo’n 200m 
kan je een graspad nemen richting de 
IJzertijdboerderij. Lopend langs de 
IJzertijdboerderij sla je op de kruising van 
graspaden linksaf, na de ronding met een 
dikke boom ga je weer rechtsaf tussen 2 
heidewallen door. Dit paadje kan je met de  

 
temperatuur verrassen. Of het is veel kouder 
of je hebt een warme luchtstroom tegen. Aan 
het eind ga je links en neem je het 2e pad 
rechts voor wat kleine heuveltjes. Dit pad 
houd je steeds links aan totdat je op het 
zandpad naar de Oostermaat komt. Rechtsaf 
en daarna links de Oude Groningerweg 
richting Westerbork. Aan eind rechts voor het 
laatste stukje.  
 
Op de Diekeveenseweg aangekomen, ga je 
rechts en meteen weer links. Dit pad volg je 
tot aan de Wilhelminastraat. Rechtsaf 
richting het Padenbosje, hier duik je in over 
het fietspad. Dit paadje volg je tot aan het 
nieuw aangelegde fietspad en daarna is het 
rechtsaf richting de Perkenslag. Bij de 
Perkenslag heb je dan ongeveer 11/12km 
voor 85% onverhard 
afgelegd. 
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door Laura Batterink 

 
Goud & blik 
Een dubbel feestje, de 50ste gouden editie 
van de Enschede Marathon, de oudste van 
Nederland en mijn bescheiden 5e (verharde) 
Marathon. Deze zondag de ideale 
omstandigheden om dit op een terrasje in 
Enschede te vieren met iets koels voor mijn 
neus maar ja, dat gaat dan weer ten koste van 

mijn eigen jubileum 😉. Toch maar aan de bak 
dan! 
 
Vanwege de temperatuur mijn PR uit het 
hoofd gezet en rustig starten werd mijn 
mantra. Nou probeer ik dit wel vaker en 
meestal is dit gedoemd tot mislukken maar 
zowaar het is gelukt! Voordeel met deze 
temperaturen: warmlopen is niet echt nodig 

😁. Gestart onder mijn 
MarathonHartslagLaag, eerste waterpost al 
gemist omdat ik links liep en de waterpost op 
rechts stond en zich tussen mij en de 
waterpost een kudde hardlopers bevond. 
Maar goed, net begonnen. Over 2,5 km de 
volgende.  
 
Daarna gretig gebruik gemaakt van elke 
voorbijkomende waterpost. Bijna standaard 
4 bekers, 1 om te drinken, 3 dienst doende als 
koude douche, soort van. Water maakte het 
verschil zondag. Eerst Glanerbrug op en neer, 
bij 8 km afslaan, stuk Enschede door. Bij 10 
km de eerste uitvaller die terugloopt, dat 
geeft de burger moed. Stad uit richting 
Lonneker, lekker vals plat en vol in de zon. 
Feestje bij Lonneker, gezellige terrasgasten 
en publiek, voorbij de Lonnekermolen weer 
richting de stad. 14 km, 1/3 gehad op naar de 
volgende 14 of nee, eerst de halve toch maar. 
Gezellig door de binnenstad, lekker warm 
ook. Had ik al gezegd dat het warm was?  
 
Splitsing halve marathonlopers naar rechts, 
die zijn er bijna ik moet naar links....ik ga nog 
ff een rondje! Ik zit inmiddels nog steeds op 
MHL, de vorige edities liet ik mijn hartslag 
eerder oplopen. Leek me nu beter van niet.  

 
Benen voelen nog goed, ik word gepasseerd 
door de 3:30 pacers met aanhang, een 
groepje van ongeveer 15 man. Ik besluit aan 
te haken. De Glanerbrug hoeven we gelukkig 
niet meer op en neer. Verder lopen we tot km 
28 hetzelfde stuk nog een keer. Weer vals 
plat met het bolletje in de zon. En gezellig, 
weer door Lonneker waar de sfeer er nog 
steeds goed in zit.  
 
Bij de molen spot ik Hedwig, die fietst vanaf 
daar mee of zoekt een volgend punt op. Onze 
groep wordt steeds kleiner en na de 
waterpost vlakbij de Universiteit van Twente 
hebben we 2 groepjes. 1 voor een snelle 3:30, 
we liepen met een ruime marge en 1 met wat 
minder marge. Dan draaien we de 
fietssnelweg op, eerst een 
lekker plukkie omhoog 
dribbelen en vervolgens 
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geen eind meer in zicht....behalve zon, heel 
veel zon. We halen een eenzame pacer van 
3:15 in die wat verdwaasd om zich heen kijkt. 
  

 
 
Mijn hartslag is inmiddels gestegen naar hoog 
en tikt af en toe intensief aan. Ik probeer aan 
te blijven haken maar het kost me steeds 
meer moeite. Hè, hè, einde fietssnelweg. We 
zijn nog maar met z'n tweeën over, de pacer 
even niet meegerekend. Aangekomen bij de 
waterpost tussen Park van Lochemsbeek en 
Gerrit Jan van Heekpark besluit ik iets meer 
rust te nemen om rustig een gelletje te 

nemen, water te drinken en verkoeling. Dan 
passeert de andere 3:30 pacer, ook hij heeft 
nog 1 loper over. Ik sluit aan. Onderweg nog 
wat aanmoedigingen van Hedwig en publiek 
en we gaan op naar het laatste stuk, ik kan 
weer wat versnellen en loop inmiddels tussen 
de beide pacers in, hier weer bekend gebied, 
richting de oude markt met veel publiek. En 
dan nu ook rechtsaf mogen slaan naar de 
finish!! Zeer tevreden met mijn eindtijd: 
03:28:38. En om het feestje compleet te 
maken: gefinisht als 2e V45. Een vette kers op 
de taart! 
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Loopgroep Westerbork d.d. 15 januari 2019 
 
 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Verslag secretaris 
5. Verslag kascommissie 

- Vaststellen nieuwe commissie 
6. Verslag penningmeester en vaststelling contributie 
7. Clubkleding 
8. Commissies 

- Media/PR 
- Activiteiten 
- Midden Drentheloop 
- LFPMD 
- Lief en Leed 
- Sponsorcommissie 

9. De Pluim 
10. Bestuursverkiezing 
11. Rondvraag 
12. Vaststellen datum volgende vergadering 
13. Sluiting 

 
Hierboven vinden jullie de agenda voor de komende algemene ledenvergadering. Alle leden 
worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De vergadering is 15 januari 2019 in De Ar en 
begint om 20:00h. 
 
Leen van Zwol is aftredend, maar stelt zich beschikbaar voor een volgende periode. Het bestuur 

roept hiermee leden op om zich ook beschikbaar te stellen voor een plaats in het bestuur.  
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door Laura Batterink 

 
Als je altijd hetzelfde rondje traint in hetzelfde tempo word je niet beter. Wil je beter worden moet 
je variatie aanbrengen in je trainingen in duur en in tempo. Maar het hangt natuurlijk ook af 
waarvoor je traint. Als je voor een 5km wedstrijd traint, hoef je geen duurlopen van 25 km te doen. 
En andersom geldt natuurlijk ook dat als je voor een Marathon traint, je meer dan 5 tot 10km moet 
trainen.  
 
Zo’n 70% van je wekelijkse trainingen moeten gemakkelijk gaan. Met rustige trainingen/duurlopen 
bouw je je basisfitheid op. Je traint je spieren, banden en pezen zodat je lichaam sterker en 
belastbaarder wordt. Je hartfunctie verbetert en je longen worden sterker. Het aantal haarvaatjes 
in de spieren neemt toe, waardoor een betere bloedtoevoer naar de spieren mogelijk wordt. Dit 
zijn aerobe trainingen. Om je spieren te kunnen gebruiken hebben ze brandstoffen (koolhydraten 
en vetten) nodig. Bij aerobe trainingen wordt zuurstof gebruikt voor de energieproductie. Door de 
aanwezigheid van zuurstof is het lichaam in staat om afvalstoffen die ontstaan tijdens de 
verbranding af te voeren.  
 
Bij intensieve trainingen (anaerobe trainingen) wordt geen zuurstof gebruikt voor de 
energieproductie. De brandstoffen worden gehaald uit glucose en glycogeen en tijdens de 
verbranding vormt het lichaam melkzuur. Boven je anaerobe drempel is het lichaam onvoldoende 
in staat om de afvalstoffen af te voeren waardoor je spieren gaan verzuren. Dit soort trainingen 
moet je niet vaker dan 1x per week of 1x per 2 weken doen.  
 
Duurlopen train je het meest in Zone 1 en Zone 2. Af en toe een wat kortere tempoloop in Zone 3. 
Interval trainingen train je veelal in Zone 3 en Zone 4. Meestal geven wij de intensiteit aan met 
extensief en intensief. Intensief is pittiger dan extensief. Bij deze trainingen zijn de pauzes wat 
langer om weer te herstellen. De extensieve intervallen zijn dus wat minder intensief maar bij deze 
trainingen zijn de pauzes weer wat korter. Als er dus een extensieve interval op het programma 
staat, ga hem dan niet als een intensieve lopen. Daar zijn de pauzes te kort voor. En als je tijdens 
een intensieve interval nog rustig de dag kunt doornemen met je loopmaatje, loop je hem dus niet 
intensief.  
 
Hoe zit het ook alweer met die zones? 
Als je je maximale hartslag weet dan is het een eenvoudige aftreksom: 
 
Z5= max. hartslag-10 
Z4= max. hartslag-20 
Z3= max. hartslag-30 
Z2 =max. hartslag-40 
Z1= max. hartslag-50 
 
Weet je niet wat je max. hartslag is kun je het volgende aanhouden: 
 
Z5= zeer zware inspanning, zoals heuveltraining/sprint/einde wedstrijd 
Z4= zware inspanning, net voor en rond je omslagpunt (het punt dat je in de verzuring traint) 
Z3= middelmatig inspanning, praten kan met korte zinnen 
Z2= makkelijk, praten gaat nog redelijk makkelijk 
Z1= lichte inspanning, makkelijk, lange gesprekken mogelijk 
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Als laatste nog even het belang van rust. Tijdens je training daalt je energieniveau, met name bij 
intensieve training loopt je lichaam een beetje schade op. Na de training neem je je rust maar is je 
lichaam nog druk aan het werk om die kleine schade te herstellen. Door het trainen en genoeg rust 
in te bouwen worden je spieren sterker en daardoor wordt het lopen gemakkelijker en/of je wordt 
sneller. Train je te vaak intensief en neem je daarbij te weinig rust dan herstelt je lichaam niet 
genoeg en breek je meer af dan dat je opbouwt. Rust is dus een belangrijk onderdeel van je 
training.  
 
We wensen je veel plezier toe met je trainingen en luister ook vooral goed naar je lichaam! Namens 
de trainersgroep graag tot de volgende training! 
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