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Jaargang 34 - september 2020





Atletiek Vereniging L.G.D.
Accommodatie De Djump, , Tel. 0493-320993
Vloeieindsedreef 13, 5753 SM      Deurne IBAN:  NL24RABO0110817370
Internet: http://www.av-lgd.nl   E-mail: info@av-lgd.nl

Bestuur:
Voorzitter Koen van Kessel 06-15901066
Secretaris Henk Hoebers 0493-314057
Penningmeester Arno Hendrix 06-51933477
Bestuurslid Wandelzaken José Spijkers 0492-831568
Bestuurslid jeugdzaken  Vacature
Bestuurslid (vicevoorzitter) Vacature

Contactpersoon/trainer:
Pupillen  Sven van den Hurk 06-14666385
Junioren  C / D Robin Hammecher  06-41318872
  Martien van den Berg 06-22718962
Junioren  A / B Robin Hammecher 06-41318872
  Martien van den Berg 06-22718962
Wandeltrainers John & Annie Schardijn 0493-323481
Coördinator seniorentrainers Vacature    

Contactpersoon commissies:
Activiteitencommissie Vacature  -
Beheerscommissie  Willie Joosten  0493-317797
Communicatiecommissie  Désirée Antoniou 06-13652305
  Melanie van de Ven  06-53138244
Financiële commissie  Arno Hendrix 06-51933477
Jeugdcommissie  Heidi Schalk   06-14901219
Kantinecommissie  Gisela Frissen 0493-310533
Sponsorcommissie  Arno Hendrix 06-51933477
Technische Commissie  Vacature    
Wandelcommissie  José Spijkers 0492-831568
Wedstrijd Organisatie Commissie  Riki Smolders -

Attentie en bezoek  Jo Boerenkamp 0493-319889
  Ute Kuling  0493-323053
E.H.B.O.  en cursussen  Piet Loverbosch  0493-317196
Kantinebeheer  Willy Manders  0493-310533
Sportparkmanager  Mart van Dam  0493-341957
Verhuur Atletiekaccommodatie Martien Reijnders  0493-314695
Redactie Clubblad Tiswa  Johnny Vrijnsen  06-18163651
Verspreiding Tiswa  Piet en Mia Berkers  0493-311386
Vertrouwenspersonen Mariken van Horen  06-21248418
  Arno Beugels  06-19904420
Webbeheerder en Ledenadministratie  Hans van Kilsdonk 
Wedstrijdkalender  - -

Erelid  Edy Lenssen
Erevoorzitter  Tonny van Berlo
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Dunantweg 12a
5751 CB  Deurne

0493-315499
info@fysiotherapielouwers.nl

Gratis, snel en deskundig advies bij Fysiotherapie Rinus Louwers? Op maandagavond 
tussen 19.30 – 20.30 uur staat er voor het GRATIS sportspreekuur een Master 
Sportfysiotherapeut voor jullie klaar. Bel voor een afspraak naar: 0493-315499
 
Fysiotherapie Rinus Louwers is ook via What’sApp Fysio 
bereikbaar. Je kunt je bericht met daarin een duidelijke 
omschrijving van je klacht en bijbehorende vraag, sturen naar 
06-30991779.

Heb je een pijntje of last van een blessure?
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Postbus 263 5700 AG Helmond • Baroniehof 169b 5709 HL Helmond
T 0492 540361 • F 0492 542025 • E p@vanderzandenadvies.nl
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41
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Engineering voor

Betonconstructies

Staalconstructies

Houtconstructies 

Funderingen

Contributie per 1-1-2020:
  Contributie  bondscontributie  wedstrijdlicentie
  AV-LGD  KNAU/KWBN  KNAU

Pupillen  €  21,35  €  15,30  €    8,25
Junioren  €  25,75  €  16,15  €  14,70
Senioren/masters  €  32,15  €  17,45  €  23,55
Recreanten  €  30,70  €   17,45  €     -,-
Wandelaars    €  12,55 €   18,00  €  -,-
Steunleden  €   10,75  €   -,- €  -,-
  per kwartaal  per jaar  per jaar

Administratiekosten KNAU voor het aanmelden:  €   5,00

Lidmaatschapsgeld betalen: middels een machtiging.

Kortingen: gezinnen met meerdere seniorenleden: € 1,50 per kwartaal voor tweede, 
derde en volgende lid. Gezinnen met drie kinderen of meer: 1/3 voor derde en 
volgend kind.
Afmelden: per kwartaal, per e-mail:  ledenadministratie@av-lgd.nl .
Per 1 januari uiterlijk half december (wandelaars uiterlijk half oktober) of anders per 
kwartaal voor 1 april, voor 1 juli of voor 1 oktober schriftelijk via e-mail aan  ledenad-
ministratie@av-lgd.nl 
Aanmelden: kan het gehele jaar door, middels het invullen van het aanmeldformulier 
op av-lgd.nl.

Tiswa
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand

via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:
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Verjaardagen

Ledenadministratie

Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand oktober 2020 (let op: incl. al uw aankondigingen van 
activiteiten tot en met november 2020 moet vóór woensdag 30 september ingeleverd 
worden via e-mail. Kopij uitsluitend sturen naar Tiswa@av-lgd.nl

Johnny Vrijnsen

Len Proenings 7-sep
Evy van Dooren 10-sep
Lotte Teepen 17-sep
Remco Linders 22-sep

Henk Hoebers
Tiny Kutschruiter
Riny van Dijk
Els van Deutekom
Nelly Hermans
Mieke van Gog
Gretha van Dam Houtkamp
Frits Nelissen
Door van der Heijden
Ute Kuling
Ger Hegeman
Paul Fransen
Mieke de Kleijne

Senioren

In september zijn jarig:

Karin Vannisselroy
Huub Franssen
Ine van Bakel
Limor Bol
Manfred Verberne
Davy Coolen
Mark van Kessel
Rob van Berlo
Ian Franssen

Tiswa
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Café-restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne telefoon 0493-313260
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Algemene Ledenvergadering AV LGD 
op woensdag 30 september 2020

Aanvang:   20:00 uur  
Plaats:  Zaal Gerardushuis Parkstraat 2 Deurne.

Op woensdag 30 september 2020 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaats van AV LGD. 

In verband met Covid-19 zijn we genoodzaakt om uit te kijken naar een externe locatie.
Bij deze nodigen we de leden en andere geïnteresseerden van harte uit. 

Agenda:

1. Opening 

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering AV LGD 27 mei 2019

4. Jaarverslag secretaris 

5. Verslag kascommissie 
Aftredend: reserve en 1 nieuw lid.

6. Verslag penningmeester

7. Vooruitblik commissies voor 2020 en 2021

8. Bestuursverkiezing:
Kandidaat: Arjan Biemans
Statutair aftredend en herkiesbaar: Koen van Kessel

9. Rondvraag 

Pauze 

10. Beantwoording rondvraagw

11. Vooruitblik

12. Sluiting Bestuur AV LGD

Tiswa
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Communicatie nieuwe stijl!
Met trots delen wij mede, dat Limor Bol met ingang van 
dit jaar het stokje, voor wat betreft de communicatie 
binnen AV-LGD, heeft overgedragen aan ons, Désirée 
Conde en Melanie van de Ven.

Bij deze willen wij ons dan ook even aan jullie 
voorstellen;
Melanie van de Ven; ik ben lid sinds 01 april 2013, ik 
ben 50 jaar en woon in Helmond (Dierdonk). Ik ben 
salarisadministrateur werkzaam bij ESVE Groep in Helmond. 

Désirée Conde; lid sinds 01 januari 2012, ik ben 48 jaar en eveneens woon ik in 
Helmond (Brouwhuis). Ik ben werkzaam bij Gemeente Deurne.

Wij vinden het fijn om als vrijwilliger een steentje bij te dragen en daarom zullen wij met 
veel enthousiasme de communicatie proberen te verzorgen.

Mochten jullie iets leuks of nieuwtjes willen plaatsen in de Tiswa of op de site dan 
kunnen jullie ook altijd contact hierover met ons opnemen via communicatie@av-lgd.nl 

Groetjes,
Melanie van de Ven en Désirée Conde

Einduitslag AV-LGD solo challenge Deurne City Run
Tot en met afgelopen zondag 2 augustus hadden hardlopers uit Deurne 
en omgeving om de AV-LGD solo challenge op het parcours van de 
Deurne City Run te volbrengen. Ongeveer 25 hardlopers hebben het 
segment van 2,5 km in de afgelopen weken afgelegd. Mark van Kessel 
was overall de snelste in een tijd van 7.41 minuten (19,5 km/h). Tim 
Jagers wist het segment af te leggen in een tijd van 8.36 minuten (17,5 
km/h) en werd daarmee knap tweede. In een tijd van 8.51 minuten (16,9 
km/h) complementeert Koen van Kessel de top drie. 

De solo challenge Deurne City Run is al de 4e solo challenge van de afgelopen 
maanden. Het is een Corona-proof initiatief wat is opgezet om hardlopers uit Deurne 
en omgeving toch een sportieve uitdaging te bieden, mede omdat de Deurne City 
Run en de halve marathon van Deurne dit jaar zijn afgelast. Over een paar weken 
volgt de volgende AV-LGD solo challenge, die naar alle waarschijnlijkheid over het 
parcours van de halve marathon van Deurne gaat. Deelname aan de solo challenge 
is heel eenvoudig! Registreer je als volger van de AV-LGD club op Strava, houdt de 
berichtgeving in de gaten en vervolgens kan je deelnemen.

Tiswa
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Stationsstraat 88  |  5751 HH  Deurne
Tel. 0493-782206  |  Mail info@macronstoredeurne.nl

www.macronstoredeurne.nl

Voor al uw club- en runningkleding

Neem ook eens een 
kijkje in onze webshop
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De winnaar van de solo challenge Deurne City Run (Mark van Kessel) heeft een 
horecabon ter waarde van € 50 gewonnen. Daarnaast zijn er onder alle deelnemers 
een aantal hardloopshirtjes verloot. De winnaars hiervan zijn: Liz Kessels, Michael 
Matheij, Roland van den Bogaard, Manolis Geldermans, Marly van Rooij en Tim 
Jagers. De hardloopshirtjes kunnen worden gepast en besteld bij Macron Store 
Deurne.  

Hieronder de complete top tien van de AV-LGD solo challenge Deurne City Run:

Rank Name Date Pace HR Time
1 Mark van Kessel 18-jul-20  3:06/km 164bpm 07:41
2 Tim Jagers  22-jul-20  3:28/km - 08:36
3 Koen van Kessel  18-jul-20  3:35/km 148bpm 08:51
4 Thijs Luttikhold  25-jul-20  3:43/km 179bpm 09:13
5 Michael Matheij  18-jul-20  3:57/km 193bpm 09:47
6 Kim Janssen  18-jul-20  4:00/km 88bpm 09:53
7 Manolis Geldermans  18-jul-20  4:02/km 149bpm 10:00
8 Roland van den Bogaard  2-aug-20  4:17/km 157bpm 10:36
9 Peter Eijsbouts  15-jul-20  4:38/km 168bpm 11:27
10 Teddo Janssen  26-jul-20  4:38/km - 11:29

Junioren AV-LGD op hoogtestage  28 juni

Na alle rust en beperkingen tijdens de Corona-periode start onze vereniging de 
activiteiten (conform alle richtlijnen) weer langzaam op. De junioren hadden nog iets 
tegoed, tenminste, diegene die vier of meer Limbracrossen hadden meegelopen 
tijdens het afgelopen winterseizoen. Het ploeteren door de modder, het struinen door 
weer en wind en het klappertanden tijdens de koude wintermaanden werd beloond 
met een heuse hoogtestage. Dit keer niet in de ijle lucht van Falls Creek in Australië of 
in een van Afrikaanse hoogvlaktes, nee, zelfs niet in de Alpen of de Pyreneeën, maar 
gewoon in Veldhoven. Ja, echt waar, gewoon om de hoek in Veldhoven. In de bossen 
verstopt ligt een prachtig klimrijk waar de junioren op hoogte hun kunsten lieten zien.

Afgelopen zondag 28 juni waren 
ze er allemaal, toppers als Tom 
Honings, Kirsten van den Hurk en 
Pouke van Dijk, goedlachse Jikke 
van Dijk, doorzetters Dani Koetsier, 
Lieke Hoogers en Myka Kuijpers, 
helden Han Baselier, Thijs van den 
Heuvel en Ivar van den Hurk en 
krachtpatsers Jesper Gloudemans 
en John Linders. Stuk voor stuk 
leden waar de AV-LGD trots op kan 
zijn. 

Vervolg: Einduitslag AV-LGD solo challenge Deurne City Run

Tiswa

11



Bakelsebrug 8a, 5761 PM Bakel
0492-552685

info@vandijkrioolservice.nl
www.vandijkrioolservice.nl

Van Dijk is weer Van Dijk.

- Verstoppingen
- Rioolaanleg
- Camera riool inspectie

- Minigraver
- Combi zuig/spuitauto
- 24 uurs service

PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

1500m2 avontuurlijk winkelplezier

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

WALKING - TRAVEL

SPORT - BIKING

FITNESS -RUNNING

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 

SPONSOR
VAN

AV-LGD

Alleen voor AV-LGD leden op vertoon van het 
AV-LGD clubblad 10% directe kassa korting.

(Niet in combinatie met spaarsysteem en acties).

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl
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Na een uitgebreide uitleg vooraf stonden 
ze allemaal ingesnoerd en wel klaar 
voor het hoogtepunt van het seizoen: 
de beloning van hun inzet tijdens de 
crossen. Al snel na de uitleg klommen 
de eerste sportievelingen razendsnel 
tussen de boomkronen op een meter 
of 7 à 8 hoogte. De hoogste route ging 
zelfs tot 10 meter hoogte, dus je kunt 
het dagje uit gerust een hoogtestage 
noemen. Een enkeling moest wat 
wennen aan de hoogte. Han stierf 
duizend doden terwijl hij vanuit het 
hoogste punt naar de overzijde van het 
parcours tokkelde. Gelukkig overleefde 
hij de hoogte ternauwernood, zodat hij 
ook volgend jaar weer gewoon aan de 
start staat bij de Limbracrossen. Trainer 
Robin Hammecher is van alle markten 
thuis en ook in Veldhoven begeleidde 
hij de junioren vol passie. Dani overwon 
zijn hoogtevrees en liet zien dat hij een 
echte doorzetter is. Myka, Ivar, Tom en 
John overwegen hopelijk geen switch 
naar een klimvereniging, want zij vlogen 
als razendsnelle eekhoorns door de 
Veldhovense bossen. Jikke is, zoals 
we van haar gewend zijn, de vrolijkheid 
zelve tijdens zware inspanningen. Kirsten 

en Lieke legden geconcentreerd en 
dapper de parcoursen af. Pouke, Thijs en 
Jesper bewogen net zo makkelijk tussen 
de touwen door alsof ze een sprintje 
trokken op de atletiekbaan. De sportiviteit 
en inzet straalde er dus niet alleen 
tijdens de wedstrijden vanaf!

Door al dat klimmen en klauteren werd 
behoorlijk wat eetlust opgewekt, maar de 
organisatie met Sven en Andrea van den 
Hurk voorop had aan alles gedacht. In de 
bossen werden picknicktafels geregeld 
en binnen no-time stond er een buffet 
op tafel waar menig cateraar stikjaloers 
op zou zijn. Na een heerlijk broodje, 
een paar fruitige snacks en een drankje 
werd er nog zo links en rechts snel een 
parcours afgelegd, zodat de tijd optimaal 
benut werd. Het was voor de ouders aan 
de kant op en top genieten met deze 
gezellige club enthousiaste junioren en 
hun trainer. Rond een uur of half drie 
kwam aan onze hoogtestage een einde 
en vertrokken tevreden weer richting 
Deurne. Nu maar afwachten of de stage 
een positieve uitwerking heeft op de pre-
season games van aanstaande zaterdag. 
We zullen het zien!

Ard Kuijpers

Tiswa
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Extratrail Theux BE  30 juni 2020

Afgelopen maanden was het vanwege de corona crisis voor mij niet 
mogelijk om in België te lopen. Sinds twee weken zijn de beperkingen 
opgeheven. Hoog tijd om weer eens de grens over te gaan op zoek naar 
avontuur en de nodige hoogtemeters. 

Gisteren heb ik de rode route van de Extratrail bij Theux in de Belgische Ardennen 
gelopen.

Theux is een klein plaatsje met zo’n 11.000 
inwoners in het noorden van de Belgische 
Ardennen. Je kunt parkeren in het centrum. 
Er starten vier routes met een lengte 
variërend van 8 tot 37 kilometer. Het is 
voor mij al even geleden dat ik een trailrun 
heb gedaan met een behoorlijk aantal 
hoogtemeters erin. Ik besluit om niet voor 
de langste afstand te gaan maar voor 26 
kilometer met 880D+ hoogtemeters.

In het centrum kom ik zoals verwacht de 
routebordjes van de Extratrail Theux vrij 
snel tegen. De eerste 2 kilometer heb ik 
wat moeite om mijn weg te vinden. De 
Belgische wegen zijn niet echt overzichtelijk 
en ik moet een aantal drukke kruisingen 
over om het plaatsje uit te komen. Eenmaal 
het dorpje uit ga ik vrij snel de heuvels in. 
Het is 15 graden. Er staat hier en daar 
een stevig windje. Al met al zijn dit prima 
omstandigheden.

Het eerste deel gaat van de route gaat over landelijk gebied. Ik doorkruis een aantal 
dorpjes. Daarna loopt de route wat meer door de heuvels. Dat voelt meteen een stuk 
avontuurlijker aan. De trails zijn hier en daar moeilijk begaanbaar door een combinatie 
van rotsen, losse stenen en modder. Zoals verwawcht zijn er weinig vlakke stukken. 
Het klimmen en dalen wisselt elkaar steeds af. Na een paar kilometer kom ik in het 
juiste ritme. Daarna is het kilometers vreten en van de prachtige omgeving genieten.

14
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Onderweg herkende ik een paar stukken 
van de route. Ik heb afgelopen jaar een 
aantal ultra’s in deze omgeving gelopen. 
Ik vond het erg leuk om hier weer te zijn. 
Na een paar uur ben ik terug in Theux. 
Het valt me op dat ik onderweg op de 
trails niemand ben tegen gekomen. 
Het zal natuurlijk helpen dat het nog 
maandagochtend is maar toch. Volgens 
Strava heb ik 26,5 kilometer afgelegd 
met 890 D+ hoogtemeters. Dat komt 
dus vrijwel overeen met de specificatie 
van de route.

Binnenkort ga ik weer terug om een 
ander deel van het Extratrail netwerk 
te verkennen. Uiteraard zal ik daar dan 
ook verslag van doen.

Extratrail Theux maakt onderdeel uit van 
het Extratrail netwerk. Meer informatie 
over dit uitgebreide trailrun netwerk kun 
je hier op deze trailrunning blog vinden.

Manolis Geldermans 
Bron: https://www.trailrunningblog.nl/

Tiswa

15



Mededeling halve marathon Deurne 
op zondag 13 september 2020

Beste leden, vrijwilligers en sponsoren,

Als vereniging hebben we het moeilijke, maar tegelijkertijd gegeven 
de omstandigheden ook het beste, besluit moeten nemen om de 
halve marathon van dit jaar op zondag 13 september 2020 niet door te 
laten gaan. Deze afgelasting geldt voor het gehele evenement en alle 
hardloopafstanden. Dit betreft de bambino- en scholierenloop, 5 km 
Centrumloop, 10 km Centrumloop, 5 en 10 km business run en de halve 
marathon. 

Ondanks het feit dat er onder strikte 
voorwaarden weer mogelijkheden zijn om 
evenementen te organiseren, achten wij 
het als organisatie niet verantwoord om 
deze hardloopwedstrijden voor een breed 
publiek in wat voor vorm dan ook door te 
laten gaan. Wij voelen ons als organisatie 
verantwoordelijk voor de deelnemers, 
vrijwilligers en het publiek en denken niet 
dat we de veiligheid kunnen garanderen. 

Daarnaast zijn er, door de zeer begrijpelijke 
strikte richtlijnen en voorwaarden, maar heel 
weinig mogelijkheden om het evenement 
op een leuke, gezellige en laagdrempelige 
manier te organiseren. Terwijl dit voor ons 
juist de belangrijkste uitgangspunten van 
het evenement zijn. 

Hopelijk kunnen we het evenement in 2021 wel weer in volle vorm en omvang 
organiseren! Wij als organisatie gaan daar in ieder geval wel voor! 

Noteer alvast zondag 12 september 2021 in je agenda!

Minstens net zo belangrijk is, wat gaan en kunnen we de komende maanden wel 
doen? Als vereniging willen we natuurlijk niet lang bij de pakken blijven neerzitten. En 
dat doen we dus ook niet!
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AV-LGD solo challenge!
Een aantal maanden geleden zijn we op Strava gestart met de AV-LGD solo challenge! 
Hierbij komt er periodiek via Strava een challenge voorbij en is de uitdaging om deze 
challenge (veelal een hardloopafstand variërend van tussen de 1 en 10 km) succesvol 
te volbrengen. Aan het einde van de challenge wordt het klassement opgemaakt 
en verloten we onder alle deelnemers een aantal leuke prijzen! We zullen hier de 
komende maanden mee door blijven gaan! Je hoeft je dus niet te vervelen in de 
zomerperiode! Houd onze website en Strava pagina in de gaten. 

Eigen wedstrijd
Tevens zijn we de mogelijkheden aan het bekijken om op zondag 13 september 2020 
voor eigen leden een alternatief te organiseren. Dit betreft dan een eigen wedstrijd op 
de atletiekbaan voor alle leden van de vereniging. Nadere informatie volgt nog. Houd 
deze datum dus (nog wel) vrij in de agenda! 

Trainingen
Minstens net zo belangrijk is dat we de afgelopen weken weer met elkaar, uiteraard 
op gepaste afstand, hebben kunnen trainen. Voor de jeugd breekt er een korte 
onderbreking aan in verband met de zomervakantie. De senioren kunnen in de 
komende weken gewoon door blijven trainen.

Ideeën
Uiteraard staan we als vereniging open voor andere leuke en sportieve ideeën, mits 
deze Corona-proof zijn. Mocht je een leuk idee hebben, dan horen we dat graag. Stuur 
gerust een mailtje naar info@av-lgd.nl .

Afgelopen zondag trakteerde 
Piet Loverbosch ons 
op gebak voor zijn 83e 
verjaardag!
Bedankt Piet, het was 
superlekker, wij hopen nog 
lang als trainer van je te 
mogen genieten!

Piet Loverbosch Jarig

Tiswa
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Onderlinge wedstrijd voor alle leden!
Zondag 13 september 2020,  aanvang vanaf 10.00 uur

Beste leden van de vereniging,

Het heeft even geduurd en weliswaar enigszins aangepast, maar we zijn er weer!

Op zondag 13 september 2020 organiseert AV-LGD een onderlinge wedstrijd op de 
baan. Dit ter vervanging van de halve marathon van Deurne die vanwege Corona 
helaas niet kan doorgaan.

De wedstrijd is voor alle junioren en senioren leden van AV-LGD. Pupillen hebben op 
zaterdag een eigen wedstrijd en nemen niet deel aan deze wedstrijd.

De wedstrijd vindt plaats op zondag 13 september tussen 10.00 en 13.00 uur op de 
Djump.

Je kunt kiezen uit de volgende afstanden:
Afstanden Aanvang
Kort 200 meter 10.00 uur
Midden 800 meter 10.30 uur
Lang 3.000 meter 11.00 uur 
Estafetteloop: 4 x 400 meter 12.00 uur

Meedoen met verschillende afstanden is ook mogelijk. Deelname is gratis!

Je kan je inschrijven via de volgende link:
 https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/34047/ 

Ook wij zijn gebonden aan de algemene richtlijnen van het RIVM. Daardoor is het 
niet mogelijk om gebruik te maken van de douchegelegenheden en zal er voldoende 
ontsmettingsmiddel aanwezig zijn.

Daag jezelf uit en meld je aan! 
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Hardlopen! Steeds meer mensen doen het, om verschillende redenen: 
gewichtsverlies, betere conditie of gezellig sporten in groepsverband. 
Opvallend is dat in Deurne en omgeving veel mensen hardlopen die 
nog geen lid zijn van AV-LGD. Toch heeft onze vereniging diverse 
trainingsgroepen van verschillende niveaus, zodat elke loper van 
elk niveau er terecht kan. Kom eens 4 weken gratis en vrijblijvend 
meetrainen. 

Ook beginnen met hardlopen?  

Ook zijn er veel mensen die zouden 
willen starten met hardlopen, maar de 
drempel om te starten nog niet over zijn. 
Ze denken: “Dat kan ik niet, misschien 
krijg ik een blessure of ik heb er geen 
tijd voor”. Voor die mensen start er 
binnenkort weer de laagdrempelige 
cursus Yakult Start to Run. 

Een looptraining in groepsverband, 
met loopmaatjes van hetzelfde niveau. 
Na een zevenweekse cursus kunnen 
deelnemers zo’n 25 minuten achter 
elkaar hardlopen in hun eigen tempo.  

Zaterdag 3 oktober 2020     
start op de atletiekbaan van AV-LGD 
aan de Vloeieindsedreef in Deurne 
een nieuwe cursus Yakult Start to Run. 
Enthousiaste trainers en gezellige 
loopmaatjes doen samen op zaterdag 
een energieke training in het bos of 
op de atletiekbaan. Samen werken ze 
toe naar de afsluitende ‘Start to Finish’ 
trainingsloop op de zevende zaterdag. 
Elke week een fitter gevoel en elke 
kilometer ook nog een flinke hoeveelheid 

calorieën verbranden. Wie heeft er nog 
een excuus om op de bank te blijven 
zitten? Ga mee naar buiten!  

Deze cursus is onderdeel van de 
Yakult Start to Run, die op 90 locaties 
in Nederland van start gaat. Deelname 
kost eenmalig € 49,50. Hiervoor 
krijgt men veel meer dan alleen een 
fit lichaam. Gedurende 7 weken is 
er een looptraining, ontwikkeld door 
de Atletiekunie, met professionele, 
persoonlijke begeleiding op het gebied 
van lopen, kleding en voeding. 

Deelnemers ontvangen drie edities van 
het tijdschrift Runner’s World én een 
leuke special van Runner’s World vol 
beginners-tips en weetjes. Via de App 
Hardlopen.NL krijg je een digitale coach 
die je helpt met je huiswerktrainingen. 
Voor vier maanden is men automatisch 
lid van de Atletiekunie, zodat er een 
verzekering is tijdens de trainingen. In 
verband met de corona aanpak zullen wij 
rekening houden met de basisregels van 
de Rijksoverheid en de hygiënerichtlijnen 
van het RIVM. 

Tiswa
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Duizenden lopers zijn via Yakult Start to Run aan een veilige en gezonde 
hardloopcarrière begonnen. Het vormt een gezonde en veilige start, samen met 
loopmaatjes uit de eigen omgeving, onder begeleiding van deskundige en ervaren 
trainers van AV-LGD. Na afloop van de cursus wordt de deelnemers de mogelijkheid 
geboden om nog 4 weken gratis deel te nemen aan de reguliere AV-LGD-trainingen. 

Opleiding Basis Looptrainer 3 van start bij AV-LGD
Iedere week, of beter bijna elke dag is het mogelijk om te trainen in een 
van de loopgroepen van de vereniging.  Van beginners tot zeer ervaren 
lopers, van recreanten tot wedstrijdatleten iedereen kan er terecht. 
Samen lopen is niet alleen een sociale activiteit het gaat ook om het 
plezier hebben in bewegen en het leveren van prestaties. 

Meer informatie is te verkrijgen via www.av-lgd.nl of op www.yakultstarttorun.nl/
verenigingen/av-lopersgroep-deurne waar ook aangemeld kan worden. 
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Een goede training begint natuurlijk met 
enthousiaste trainers. Daar ontbreekt het 
binnen de vereniging niet aan. Helaas 
is er wel een tekort aan goed opgeleide 
trainers. De afgelopen maanden zijn een 
aantal assistent trainers met het bestuur 
in gesprek gegaan over de mogelijkheid 
tot het volgen van de opleiding basis 
looptrainer 3. Een opleiding om meer 
kennis op te doen over het geven van 
trainingen zodat er op een goede en 
verantwoorde manier training gegeven 
wordt. 

De opleiding Basis Looptrainer 3 is 
een opleiding van 6 workshops met 
aanvullende opdrachten die in de eigen 
trainerspraktijk worden uitgevoerd. 
Je gaat aan de hand van de theorie 
uit de workshops aan de slag met het 
voorbereiden en training geven aan 
atleten.
De opleiding heeft tot doel zelfstandige 
trainers op te leiden. 
De opleiding is bedoeld voor trainers 
met loopervaring die zelfstandig op een 

verantwoorde wijze een groep atleten 
training willen geven.
De opleiding wordt gegeven door ervaren 
trainers van de Atletiekunie.

Bij voldoende deelname kan de opleiding 
ook op locatie gegeven worden, dus bij 
de vereniging zelf. Het bestuur van de 
Lopersgroep is hierover in gesprek met 
de Atletiekunie.
Er wordt ook contact gelegd met 
atletiekverenigingen  uit de omgeving om 
te kijken of er belangstelling is om deel te 
nemen aan de opleiding. 

Precieze data en tijden zijn op dit 
moment nog niet bekend. Het streven is 
om oktober /november te starten.

We zijn nog op zoek naar mensen 
die belangstelling hebben voor deze 
opleiding. 
Mocht je belangstelling hebben neem 
dan contact op met: 
  Tonny Kersten (06 44680752) of 
 Riki Smolders (06 24104989).

Tiswa
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De titel klinkt een beetje als een 
futuristische naam voor een Netflix-serie, 
maar het is toch echt een ouderwetse AV-
LGD wedstrijd. 
Omdat de onderlinge competitie dit jaar 
in het water is gevallen, bedachten de 
jeugdtrainers een prachtig alternatief: de 
pre-season games. Op zaterdag 4 juli 
stonden de eerste drie onderdelen op 
het programma. Voor de pupillen sprint, 
vortex en verspringen, voor de junioren 
sprint, speerwerpen en verspringen. 

Het was weer als vanouds: gespannen 
koppies aan de start, trainers en een 
enkele ouder die klaar stond om de ‘kids’ 
een fijne wedstrijd te bieden en natuurlijk 
het nodige publiek op gepaste afstand. 
Allemaal weer top geregeld! 

Pre-Season games
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Op deze een beetje druilige zomerochtend was het mooi om de verschillen te zien 
tussen de pupillen en junioren. De pupillen worden tijdens de voorbereidingen op de 
sprint geholpen met het klaarzetten van de startblokken, bij de junioren wordt al veel 

meer zelfstandigheid verwacht. Dat geldt 
ook voor het verspringen. Bij de pupillen 
wordt nog meegekeken naar de juiste 
aanloop en de junioren regelen hun 
aanloop helemaal zelf. 

Bij het derde onderdeel maken de 
pupillen nog gebruik van de softe vortex 
en gaan de junioren al met een échte 
speer aan de slag. Mooi om te zien dat 
de pupillen geholpen worden bij hetgeen 
er nodig is, zodat ze het enkele jaren 
later zelf hun eigen onderdeel kunnen 
organiseren. Juist daarom zijn dit soort 
onderlinge wedstrijden belangrijk. 

Uiteindelijk werd het zaterdagochtend 
een hele leuke wedstrijd met veel 
fanatieke sport, aangevuld met de nodige 
lachende gezichten omdat de AV-LGD 
jeugd gewoon weer een ochtend kan 
doen wat ze leuk vinden: samen met 
een hele hoop plezier de sportieve strijd 
aangaan op de atletiekbaan. 

Ik ben nu al benieuwd naar de Pre-season games - part 2!

Ard Kuijpers
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Geen wedstrijden en lange tijd geen trainingen: De energie van fanatieke pupillen 
van AV-LGD is behoorlijk opgehoopt de afgelopen maanden. Maar sinds we 
weer kunnen trainen, hebben de pupillen deze extra energie nodig gehad:  we 
gingen écht volle bak! Als afsluiter van het jaar stond een ware obstacle run - het 
parcours aan het Vreekwijk - op het programma.  Allerlei forse obstakels op een 
uitdagend parcours: hoog en laag, van moeilijk tot héél moeilijk. Een schram? 
Niet klagen en doorgaan! Wat gaaf!

Gave obstacle run voor A-pupillen

Een obstacle run bleek toch even 
wat anders dan hoogspringen of een 
LIMBRA-cross. Het atletisch vermogen, 
lenigheid, kracht en het laatste restje 
opgespaarde energie werd aardig op de 
proef gesteld. Twee pupillen lieten zien 
veel talent te hebben voor deze tak van 
sport: Jens en Job gingen gezamenlijk 
voor de titel ‘Strongviking’. Beide 
springveren maakten er keer op keer 
een uiterst spannende wedstrijd van en 
doordat de jury geen VAR had zijn beide 
heren genomineerd. Wat een power en 
souplesse! 

Bij de dames waren Nina en Laura 
duidelijk in hun element. Maar ook de 
andere pupillen gingen als een speer 
en lieten het parcours meerdere malen 
de hielen zien. Letterlijk bloed zweet en 
tranen. Maar dan tranen van geluk, want 
het was ontzettend leuk.

Trainster en organisator Maaike had 

ook nu weer een leuk programma 
samengesteld, had water en ranja 
geregeld en als klap op de vuurpijl 
een spel met spekhappen tussen de 
hindernissen door om de energie aan te 
vullen met de nodige suikers. 

Natuurlijk ontkwamen de trainers er 
niet aan om mee te strijden: zo gingen 
oud-vikingen Rien en Ernie de strijd aan 
als ‘oldstrongvikingmen’. Buffelen. Een 
te korte bocht? Opnieuw! De strenge 
scheidsrechters van de pupillen A waren 
onverbiddelijk voor beide kemphanen.
 
Ook Maaike bond de strijd aan met 
dochter Ise. Ise - gemaakt van het fijnste 
elastiek - klopte haar eveneens lenige 
moeder én trainster met verve. 
Moegestreden en zweetdruppels: het 
seizoen zit erop. Wat zullen de pupillen 
goed hebben kunnen slapen… Allemaal 
een fijne vakantie en tot na de zomer!
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Vanwege de Corona crisis is de Trailrun 
Leudal dit jaar afgelast. In plaats daarvan 
heeft de organisatie het evenement 
gewijzigd naar een zogenaamde Virtual 
Edition. Een trailrunner kan een van de 
drie beschikbare afstanden kiezen en 
die op enig moment tussen 5 juni en 30 
november lopen. Ik heb de middellange 
afstand vandaag op 16 juli 2020 gelopen 
en doe daar bij deze verslag van.
 

Op de website van de organisatie 
worden kun je de GPX-bestanden 
downloaden. Alle routes starten vanaf 
Café Restaurant De Busjop en gaan 
direct het natuurgebied “Het Leudal“ in. 
Het is vandaag regenachtig maar met 
15 graden en weinig wind is het prima 
weer voor een trailrun. Ik verwacht op de 
“Midden trail” 20,5 kilometer met 350D+ 
hoogtemeters.

Het eerste stuk vanaf het startpunt 
verloopt een beetje moeizaam. Ik 
navigeer op mijn Garmin Fenix 6. De 
routes van de heenweg en terugweg 
raken elkaar in het begin een aantal keer. 
Op de kleine display van mijn horloge 
kun je simpelweg niet precies zien wat 
nu de heenweg is. Dus met wat “trial and 
error” weet ik uiteindelijk naar wat later 
blijkt de terugweg te vinden.
 
Het gebied is erg gevarieerd. Het valt 
me op met name op dat ik op veel 
smalle bospaden loop. De begroeiing is 
hier en daar erg aanwezig. Omdat het 
net geregend heeft wordt ik door ieder 
contact met de struiken erg nat. Het 
regent niet maar toch wordt ik steeds 
natter. De route weet ik nu prima te 
volgen op mijn horloge. Echter de route 
aanwijzingen krijg ik niet van mijn Garmin 
Fenix 6. Opletten dus om afslagen niet te 
missen.

Trailrun Leudal 2020 – Virtual Edition  16 juli 2020
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Het Leudal is gevormd door het beekje de Leu. Op de twee mooiste delen van de route 
volg je de oevers van het beekje. Smalle paden met veel wortels en modder die de 
natuurlijke loop van het beekje volgen. Heerlijk om hier op een door de weekse dag 
te komen. Afgezien van een groepje kinderen op zomerkamp ben ik niemand tegen 
gekomen. Ik vermoed dat dit bij mooier weer en in het weekend wel anders zal zijn.
 
Tegen het einde van de trailrun ontdek ik dat mijn horloge niet aan het aftellen is. 
Sterker nog, ik moet steeds verder lopen om het eindpunt te bereiken. Volgens mij ben 
ik na een paar honderd meter fout gelopen en heb de Trailrun Leudal in tegengestelde 
richting gelopen. Dat verklaart waarom mijn horloge geen aanwijzingen gaf tijdens de 
trailrun. Maar ook wel weer leuk om de route niet op de gebruikelijke wijze te ervaren.

Ik heb afgelopen jaren drie keer eerder deelgenomen aan de Trailrun Leudal. Een 
trailrun georganiseerd door de lokale atletiek vereniging. In populariteit de afgelopen 
jaren steeds toegenomen. Op tijd inschrijven anders vis je achter het net. Vandaag was 
een alternatief maar ik moet zeggen een geslaagd alternatief.
 
Na 21,99 kilometer en 111D+ hoogtemeters ben ik terug bij de parkeerplaats. 
Onderweg een paar behoorlijke regenbuien maar wat een mooie omgeving is dit! Ik ga 
binnenkort nog eens terug voor de lange afstand. En nu weet ik hoe je de trailrun in de 
goede richting kunt starten.

Meer informatie over de Trailrun Leudal 2020 – Virtual Edition kun je hier vinden.

Manolis Geldermans

Bron: https://www.trailrunningblog.nl/trailrun-leudal-2020-virtual-edition/
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Een paar weken geleden heb ik de rode route 
van de Extratrail bij Theux in de Belgische 
Ardennen gelopen. Dat is me zo goed 
bevallen dat ik terug ben gegaan voor een 
nieuw avontuur. Dit keer heb ik de rode route 
van de Extratrail bij Jalhay gelopen. Dat was 
een groot succes!
Theux is een klein plaatsje met zo’n 8.000 
inwoners vlakbij Spa in het noorden van de 
Belgische Ardennen. Je kunt gratis parkeren 
in het centrum. Er starten 4 routes met een 
lengte variërend van 12 tot 40 kilometer. Ik loop 
vandaag 26 kilometer met 535D+ hoogtemeters.

Op de parkeerplaats in het centrum kom ik een 
groepje van 3 Belgische trailrunners tegen. 
Zij gaan vandaag dezelfde route lopen. Ze 
vertrekken vlak voor mij. Ze lijken de weg te 
kennen en ik ga daarom dezelfde richting op. 
Al snel kom ik het eerste bordje van de het 
Extratrail routenetwerk tegen.

Het weer is vandaag heerlijk. Een graad of 20 met een zonnetje en licht briesje. Vanuit 
het dorp gaan we via een lange afdaling onder de snelweg door om vervolgens op zeer 
mooie single tracks uit te komen. De paden slingeren door het heuvelachtig gebied 
langs een van de vele beekjes. Door de boomwortels en de rotsen is het hier en daar 
opletten geblazen. Valpartijen en blauwe teennagels liggen hier op de loer.

Extratrail Jalhay BE
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Na de Pont de Belleheid doorkruisen we wat meer landelijk gebied. Lekker nog even 
een stuk trailen op tempo zonder gestoord te worden door anderen. Nog een paar 
vergezichten en dan zien we verderop Jalhay al weer liggen. Na 26,8 kilometer en 
624D+ hoogtemeters ben ik terug bij de auto. Ik zie het groepje Belgische trailrunners 
in het zonnetje zitten. 

Zij vonden deze trail geweldig. En ik ben het daar roerend mee eens.

Extratrail Jalhay maakt onderdeel uit van het Extratrail netwerk. Meer informatie over 
dit uitgebreide trailrun netwerk kun je hier op deze trailrunning blog vinden. Binnenkort 
ga ik weer terug om een ander deel van het Extratrail netwerk te verkennen. Uiteraard 
zal ik daar dan ook verslag van doen.

Manolis Geldermans 

Bron: https://www.trailrunningblog.nl/extratrail-jalhay-be/ 

In het midden van de route zit een 
lange klim naar het hoogste punt 
van de dag. Ik kom op de route 
een aantal groepjes wandelaars 
tegen. Ze gaan allemaal voor me 
aan de kant zodat ik ongehinderd 
kan passeren. Aan het eind van 
de lange klim komt de beloning. 
Een lange afdaling door een groot 
bos. Ik kom een aantal diepe 
modderpoelen tegen. Tempo 
omhoog en dan kun je als het 
ware over de modder lopen. Ik 
geniet hiervan!

Na 18 kilometer kom ik bij de Pont 
du Centenaire. Een oude brug 
die blijkbaar als een magneet op 
dagjesmensen en toeristen werkt. 
De plek werd gekenmerkt door 
een enorme drukte. Bij de brug 
duik ik rechts af om de oevers van 
de Hoëgne te volgen tot de Pont 
de Belleheid te volgen. Op zich 
een mooie uitdagende route. Door 
de hoeveelheid dagjesmensen die 
hier aan het wandelen waren vond 
ik er niet zo veel aan.
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De hardlopers die in deze weken niet op vakantie zijn en een sportieve uitdaging wel 
zien zitten, konden op dinsdagavond 4 augustus op de baan bij AV-LGD terecht voor 
een trainingswedstrijdje van 3 km. Uiteraard Corona-proof. In totaal waren er 13 leden 
van de vereniging vertegenwoordigd. 

Wellicht niet geheel verrassend liep Mark van Kessel de snelste tijd. Hij had maar 
9 minuten en 11 secondes nodig om zijn 3 km te volbrengen. Hiermee liep hij een 
gemiddelde snelheid van 19,6 km/h. Op de tweede plaats gevolgd door Werner Gentle 
die exact 10 minuten nodig had en hiermee een gemiddelde snelheid van 18 km/h liep. 
Koen van Kessel kon Martijn Tuin net voor blijven in een tijd van 10.52. 

Sven van den Hurk en Willy Kanters zaten erg dicht bij elkaar. Uiteindelijk kwam Sven 
van den Hurk 6 secondes eerder over de finish. Ivar van den Hurk, het enige jeugdlid 
die aanwezig was, liep erg goed met de snelle mannen mee en finishte in een zeer 
verdienstelijke tijd van 12.55 minuten.

Iedereen bedankt voor de deelname. Uiteraard ook een dankjewel aan Arjan, Andre 
en Frits voor de hulp en organisatie van deze trainingswedstrijd. Zeker voor herhaling 
vatbaar. 

Geslaagde trainingswedstrijd 3 km  4 augustus

Extratrail Stavelot BE  7 augustus 2020

Komende week wordt in Nederland en België 
een hittegolf verwacht. Meer dan 8 dagen 
met temperaturen ruim boven de 30 graden. 
Aanstaande dinsdag is de laatste koele dag met 
een frisse ochtend, wat bewolking en 24 graden 
in middag. Een mooie dag om de Extratrail bij 
Stavelot in de Belgische Ardennen te lopen.

Stavelot is een klein plaatsje met zo’n 7.000 
inwoners vlakbij Spa in het zuiden van de 
Belgische Ardennen. In het centrum staat de 
Abdij van Stavelot. De abdij dateert uit 650 en 
is een toeristische trekpleister. Voor mij is dit het 
vertrekpunt van de Extratrail Stavelot. Er starten 
4 routes met een lengte variërend van 9 tot 40 
kilometer. Ik loop vandaag 23,4 kilometer met 
830D+ hoogtemeters.

 
Parkeren kan in de parkeergarage tegenover de abdij. Bij het binnenrijden blijkt de 
slagboom defect. Da’s mooi, gratis plekje. Ik ben vroeg dus plaatsen genoeg. Na het 
omkleden volg ik de looproute naar de abdij. Mondkapje verplicht dus ik besluit om de 
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gezichtsbescherming op te doen. Even informeren bij de abdij of deze plicht ook geldt 
voor hardlopers. Blijkbaar geldt deze plicht voor iedereen en in het hele centrum van 
deze stad. Dan maar met mondkapje op vertrekken. Het voelt niet prettig maar het is 
niet anders.

Bij de abdij staat de Extratrail Stavelot duidelijk aangegeven. Via een zijingang verlaat 
ik het buitenterrein van de abdij. Via een van de winkelstraten verlaat ik het centrum 
van Stavelot. Er staan vreemd genoeg veel gebodsborden om een mondkapje op 
te doen maar nergens staat waar dit gebod eindigt. Aan de rand van Stavelot begint 
het mondkapje ongemakkelijk te voelen en besluit ik het daarom af te doen en op te 
bergen.
 
Via een donkertunneltje onder de spoorweg door ga ik heuvels bij Stavelot in. Er volgt 
een behoorlijk lange klim van enkele kilometers. Zo vlak na vertrek best zwaar maar 
de beloning is uiteindelijk een prachtig uitzicht over de omgeving. De route die volgt is 
gevarieerd. Pittige stukken bospad worden afgewisseld met paden door weidegebied 
met uitzicht.
 
Na 13 kilometer kom ik bij de Coo watervallen. Een toeristische trekpleister waar 
blijkbaar veel dagjesmensen op af komen. Ik heb een hekel aan dit soort plekken. Ik 
weet dat hier een skipiste zit waar ik onder de stoeltjeslift door omhoog zal moeten. 
Een zeer pittige klim. Het pad is zeer stijl en door de boomwortels en rotsen is het een 
behoorlijk technische klim. Vanuit mijn ooghoeken zie ik de toeristen in de stoeltjeslift 
omhoog gaan. Even niet nadenken maar doorbijten.
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Bij het eindpunt van de stoeltjeslift is een 
uitkijktoren. Deze ga ik voorbij. Ik stijg verder 
tot de echte top van deze berg. Eenmaal boven 
bevind ik mij in een bosachtig gebied. Het 
klimmen wordt beloond door een afdaling over 
smalle paadjes door het bos. Hier en daar een 
tikje technisch maar makkelijk genoeg om het 
tempo op te voeren. Afdalen zonder de rem 
erop te houden. Dat voelt heerlijk!
Eenmaal beneden steek ik via een bruggetje 
het beekje Rau de Bouvin over. Dit beekje volg 
ik terug richting Stavelot. Na 23,7 kilometer en 
803D+ hoogtemeters ben ik terug bij de Abdij 
van Stavelot. Mooi avontuur en zoals altijd 
smaakt dit naar meer!
 
Extratrail Stavelot maakt onderdeel uit van 
het Extratrail netwerk. Meer informatie over 
dit uitgebreide trailrun netwerk kun je hier op 
deze trailrunning blog vinden. Binnenkort ga ik 
weer terug om een ander deel van het Extratrail 
netwerk te verkennen. Uiteraard zal ik daar dan 
ook verslag van doen.

Manolis Geldermans 

Bron: https://www.trailrunningblog.nl/extratrail-stavelot-be/



Vervolg ‘t Jasper Limbra Cross, Asten 
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De afgelopen maanden ben ik weer op zoek gegaan naar wedstrijdjes. Ze zijn schaars, 
maar zeker in de trail wereld zijn er weer mogelijkheden.  Toen de Trail des Fantomes 
in Magobe (Belgie) voorbij kwam heb ik ingeschreven samen met een loopvriendin 
uit Eindhoven. Een corona-proof evenement.  30 dagen lang konden trailrunners 
zich uitleven op de geweldige single tracks in en rond Magobe.  De editie telde 3000 
deelnemers, verspreid over 4 afstanden (13-20-27 en 42 km)met een maximum van 
150 deelnemers per dag. Deelnemers konden bijna dagelijks starten vanaf 9.00u 
en finishen tot 18.00u. De route werd dagelijks gecontroleerd. Alle uitslagen werden 
geregistreerd met een uiteindelijke totaal uitslag. Wat een organisatie! 

Ik heb ingeschreven voor de 20km. Natuurlijk een goede voorbereiding in Nijmegen, 
in de Eiffel en de Vogezen  om hoogtemeters te trainen. Als het bijna zo ver is blijkt 
het die dag 35 graden te worden!! Dat wordt de volgende uitdaging. Gelukkig kan ik 
een beetje tegen de hitte. Het is zaak nu vooral verstandig te lopen. Gelukkig is er 
een extra drankpost. Ook mag men een uur eerder starten i.v.m. de warmte (vanaf 
8.00u). Gezorgd voor voldoende water  en eten onderweg. Verder hartslag goed in 
de  gaten houden. Gelukkig 
was er veel bos en mochten we 
twee keer het riviertje de Ourthe 
oversteken, wat op zo’n dag 
alleen maar verkoeling brengt. 
 
Maar wat een 
hoogtemeters(bijna 1000mtr). 
Veel klimmen, soms langs 
touwen, steile afdalingen, 
stenige paden. Het was een 
ware uitdaging. Ik heb er voor 
gekozen grotendeels samen 
met mijn vriendin te lopen 
i.v.m. de veiligheid. Een goede 
keuze. Hier gaat het niet om de 
snelheid maar om het plezier. 
En ik heb genoten! Na 4.07.24 
kwam ik over de finish. Moe 
maar voldaan mochten mijn 
voeten “pootje baden” in de 
rivier. 
 
Op naar de volgende 
wedstrijdjes. Er staan er 
inmiddels weer enkelen gepland.

Tonny Kersten

Yes…….weer een wedstrijd
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Extratrail Stoumont BE   24 augustus 2020

Het westen van Europa gaat al weken gebukt onder een hittegolf. Temperaturen 
die overdag oplopen tot 35 graden. Niet echt weer om te gaan trailrunnen. Deze 
woensdag is het bewolkt en blijft de middagtemperatuur onder de 30 graden. Ik 
besluit om de Extratrail bij Stoumont in de Belgische Ardennen te lopen.
Stoumont is een klein plaatsje met iets meer dan 3.000 inwoners ten westen van Spa 
in de Belgische Ardennen. In het centrum van het gehucht staat het gemeentehuis. 
Hier is een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen beschikbaar. Het is vroeg en dus nog 
rustig. Voor mij is dit het vertrekpunt van de Extratrail Stoumont. Er starten 4 routes 
met een lengte variërend van 7 tot 30 kilometer. Ik loop vandaag 21 kilometer met 
680D+ hoogtemeters.

Naast het gemeentehuis zit het Office du Tourisme. De routes van het Extratrail 
netwerk zijn wederom duidelijk aangegeven. We steken de doorgaande weg over. 
We maken meteen een pittige klim de heuvels rondom het dorp in. Dit is een goede 
opwarmer. We doorkruisen een tweetal bossen en komen uit op een plateau.
Dit gebied heet Monthouet en geeft een mooi uitzicht op Stoumont. We doorkruisen 
het plateau en volgen een lange brandgang. Er staan langs het brede pad veel 
uitkijkposten voor de jacht. Via een naaldwoud verlaten we het plateau. Via het dorpje 
Ville-au-Bois dalen we af lang de oevers van het beekje de Rau du Chefna. De trails 
zijn hier niet erg technisch. Het tempo ligt dus relatief hoog en ik heb voldoende tijd om 
van de omgeving te genieten.
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Na zo’n 15 kilometer kom ik bij de 
afslag van de zwarte route. Deze route 
van 30 kilometer heb ik niet in mijn 
horloge staan. Op de een of andere 
manier is mijn horloge voor vertrek 
niet goed gesynchroniseerd. Beter om 
niet uitsluitend op de bewegwijzering 
te vertrouwen. Ik besluit om de rode 
route van 21 kilometer te volgen. Ik ga 
binnenkort nog wel een keer terug voor 
de zwarte route.

Er volgen nog 2 pittige klimmetjes 
totdat ik terug ben bij Stoumont. Na 
19,9 kilometer en 622D+ hoogtemeters 

ben ik terug bij het gemeentehuis van Stoumont. Het is me vooral opgevallen dat ik 
vandaag niemand ben tegen gekomen op de trails. En dat midden in het hoogseizoen. 
Mooi avontuur en zoals altijd smaakt dit naar meer!

Extratrail Stoumont maakt onderdeel uit van het Extratrail netwerk. Meer informatie 
over dit uitgebreide trailrun netwerk kun je hier op deze trailrunning blog vinden. 
Binnenkort ga ik weer terug om een ander deel van het Extratrail netwerk te verkennen. 
Uiteraard zal ik daar dan ook verslag van doen.
Manolis Geldermans

Eindelijk was het zover ..... 
 we mogen weer samen wandelen.....
Weliswaar met de nodige afstand, maar daar zijn we ondertussen al een beetje aan 
gewend.

Want na een aantal maanden waarin we niet:
• samen mochten trainen
• samen gezellig koffie drinken en verjaardagen vieren
• samen op zondag naar n wandeltocht
• samen vergaderen
• samen naar de Bikkels fietsen voor onze maandelijkse training op locatie
• samen ............ enz.

voelt het erg goed om weer samen te trainen / wandelen.

Hopelijk gaat ‘t nu de goede kant op met het coronavirus en kunnen we in clubverband 
blijven wandelen. Met hartelijke dank voor de inzet van alle bestuursleden, trainers, 
begeleiders en leden.
Geniet ervan en hou het gezond.

Met vriendelijke wandelgroet,  Door van der Heijden
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14e Editie Adventure Store wandelweekend
 
Op zaterdag 26 september en zondag 27 september organiseren we de 14e Editie 
van de Adventurestore Wandeltocht volgens de regels van het nieuwe Protocol 
Wandeltochten en -Evenementen van onze wandelbond KWBN. Dit betekent dat er 
alleen deelgenomen kan worden door middel van online voorinschrijving met betaling 
en tijdsloten. Zonder online voorinschrijving en betaling kan er dus niet worden 
deelgenomen! Er kan vanaf 1 augustus online worden ingeschreven, waarbij er dan 
gekozen moet worden voor een tijdslot. Is een tijdslot volgeboekt dan moet er worden 
uitgeweken naar een van de andere tijdsloten. Vanwege alle maatregelen en omdat 
een rustpost voor de langere afstanden vanwege het Coronavirus dan niet beschikbaar 
is, heeft de organisatie besloten om alleen te kiezen voor de afstanden van 10km, 
15km en 20km.

Informatie Inschrijving:
Er is alléén online voorinschrijving mogelijk, dus inschrijven bij de startlocatie kan niet. 
Er kunnen maximaal 600 deelnemers per dag starten, dus vol is ook echt vol! Voor 
rechtstreekse inschrijving kan er gebruik gemaakt worden van de volgende links:

Zaterdag 26 september:
https://mijnwandel.nl/Events/QuickSignup/Index?EventId=EV004106&lastPage=Details
&TypeLabel=Evenement 

Zondag 27 september:
https://mijnwandel.nl/Events/QuickSignup/Index?EventId=EV002605&lastPage=Details
&TypeLabel=Evenement 
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Buitenlandse deelnemers:
Online inschrijven voor buitenlandse deelnemers is niet mogelijk. Wil je wel deelnemen 
neem dan contact op met de organisator Jan Vogelsangs: mobiel 06-52593185 of per 
email jvogelsangs@live.nl

Wij vragen aan alle deelnemers om rekening te houden met de volgende 
punten:

1. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en verhoging/koorts vanaf 38 graden
2. Maak gebruik van voldoende hygiënemaatregelen zoals handen wassen etc.
3. Houd rekening met 1,5 meter afstand van elkaar
4. Vermijd drukte en wacht indien nodig met inachtneming van 1,5 meter afstand
5. Neem voldoende verzorging mee voor onderweg
6. Volg steeds de aanwijzingen op van de vrijwilligers van de organisatie 

herkenbaar aan de gele / oranje hesjes
7. Gebruik je gezonde verstand!

Informatie Wandelroutes
Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk bij deelname aan deze wandeltocht en 
worden geacht zich aan alle regels en richtlijnen hiervan te houden!

Ook dit jaar zijn alle wandelroutes weer volledig vernieuwd en gaan door de prachtige 
omgeving van Helmond, waarbij het stroomgebied van het riviertje de Goorloop de 
basis is voor alle routes. Vanaf de start vertrekken de routes door Mierlo-Hout richting 
het NS-Station. Vervolgens gaan de routes door het natuurgebied van Het Covels Bos, 
waarna de 10 km route de verkorte weg terug gaat richting de rustplaats bij Speeltuin 
Helmond-West. 
De 15 km en 20 km routes gaan richting Stiphout, waarna de 15 km route via deels 
achteraf onverharde weggetjes de Goorloop volgt richting Helmond en naar de 
rustplaats bij Speeltuin Helmond-West. 

De 20 km route gaat voor de 1e rustplaats naar de kantine van Atletiekvereniging HAC 
aan het Molenven. Van daaruit gaat het verder langs de Oude Toren en het mooie 
open landelijke gebied met zicht op Kasteel Croy. Daarna loopt de route door het 
prachtige en historische Warande Park. De Goorloop wederom volgend sluit ook de 15 
km route aan en gaat het verder naar de rustplaats bij Speeltuin Helmond-West, waar 
ook de 10 km route aansluit. 
Ook daarna wordt het riviertje de Goorloop weer opgezocht en gevolgd om 

gezamenlijk in het natuurgebied 
Het Groot Goor terecht te komen, 
waar de 15 km en 20 km routes 
nog een extra lus maken. De 
terugweg van alle routes gaat 
langs de sportvelden van Mierlo-
Hout, waarna de welverdiende 
finish volgt bij Adventure Store.
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Startlokatie:
Adventure Store, Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX  Helmond,
Telefoon 0492-523668
info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl 

Aanvullende informatie voor de wandeltocht staat op www.adventurestore.nl  of bij 
de wandeltocht zelf op www.wandel.nl . We nodigen iedereen van harte uit (lid of 
geen lid van een wandelbond) om via deze online voorinschrijving aan dit mooie 
wandelevenement deel te nemen en te genieten van de natuur en buitenlucht. Bij 
de hiervoor speciaal ingerichte winkel van Adventure Store worden de wandelaars 
ontvangen volgens de richtlijnen, waarbij op de overdekte buitenplaats allerlei 
versnaperingen te verkrijgen zijn. Uiteraard zijn er voor alle afstanden onderweg ook  
voldoende wandelvriendelijke rustplaatsen.

Afstanden:  10km – 15km – 20km

Starttijd: Deze is afhankelijk van het gekozen tijdslot bij de online voorinschrijving.

Sluitingstijd: Iedereen dient uiterlijk om 17:00 uur weer terug te zijn.
Inschrijvingskosten: 10km - 15km – 20km   € 5,00
Leden van een erkende wandelbond:   € 1,00 korting

Bereikbaarheid:
NS Helmond/Mierlo-Hout (10 min. lopen, de route is gemarkeerd), of met de fiets 
(aparte parkeerruimte bij winkel), of met de auto (parkeerroutes in omgeving worden 
aangegeven).

Organisatie:
Stichting WandelOrganisatie Peelland
Jan Vogelsangs, Tel. 06-52593285
jvogelsangs@live.nl 
www.adventurestore.nl 



38

Tiswa
Uitslagen

Mila Baanwedstrijd  Prins Hendrik Vught,  1 augustus 2020

800m 
Mannen Senioren 
9.  Jesper Arts  (PH) 1.52.67
24.  Ian Franssen 2.00.51

Atledo Track Running, Dongen   26 juli 2020

200m  -  Mannen Masters 
3.  René Arts 31.07

800m  -  Mannen Senioren
1.  Jesper Arts (PH) 1.54.39

Prins Hendrik Try Out, Vught   18 juli 2020

200m  -  Jongens Junioren B 
1.  Harm van den Berkmortel 25.33

200m  -  Mannen Masters 
3.  René Arts  31.07 CR  Mannen 60+

U-Track Meeting 1, Utrecht   10 juli 2020

800m  -  Mannen Senioren
4.  Jesper Arts (PH) 1.54.49
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Uitslagen trainingswedstrijd 3 km   4 augustus 2020

Nr Naam Tijd Km/h
1 Mark van Kessel 09:11  19,6
2 Werner Gentle 10:00  18,0
3 Koen van Kessel 10:52  16,6
4 Martijn Tuin 10:56  16,5
5 Sven van den Hurk 11:18  15,9
6 Willy Kanters 11:24  15,8
7 Jean-Pierre Gloudemans 12:11  14,8
8 Ivar van den Hurk 12:55  13,9
9 Willy Claessen 13:11  13,7
10 Gerard van der Heijden 13:32  13,3
11 Kenny van de Ven 14:53  12,1
12 Jo van den Berkmortel 17:47  10,1
13 Willy Koppens 18:33  9,7

Baanwedstrijd  AV Unitas, Sittard   15 augustus 2020

Mannen Senioren
100m
1.  René Arts 14.68   (CR Mannen 60+)

200m
1.  René Arts  30.61   (CR Mannen 60+)

Baanwedstrijd AV Atilla Tilburg,  23 - 8 - 2020

Mannen Senioren 200m
Martijn Meijer 23.07

Jongens Junioren B 110m Horden
Harm van den Berkmortel 17.21

Vrouwen Masters 35+ 100m 200m
Samantha van Goch 14.57 30.54

Trail des Fantomes  1 augustus

27 km
Manolis Geldermans  4.19.43
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AtH Trackmeeting Eindoven,  22 augustus 2020

Mannen Senioren 800m
Jesper Arts (PH) 1.55.16
Ian Franssen 2.01.13 
Rik van der Steen  2.01.24 

Jongens Junioren A 800m 
Tom Honings 2.05.29 

Jongens Junioren B 100m 200m 800m kogel 
Harm van den Berkmortel 12.32 25.55
Ivar van den Hurk (JC)  34.78 2.48.51 5.24

Jongens Junioren D 80m 600m kogel 
Myka Kuijpers 13.22 2.07.64 5.56

Jongens Mini Pupillen 40m 600m kogel  ver
Simon Bartels 8.20 2.44.27 3.10 2.52
Ties Joosten 9.14 3.07.75 2.16 1.90

Vrouwen Senioren 3000m
Kim Janssen 11.40.98 

Meisjes Junioren D 60m 1000m kogel  ver
Kirsten van den Hurk 10.03 3.29.70 5.31 3.22

Meisjes Pupillen A 60m 600m 1000m kogel  ver
Renske Mennen 9.37 1.59.96  6.41 3.65
Eline Bartels 10.59  3.59.47 5.71 3.42

Meisjes Pupillen B 40m 600m kogel  ver
Benthe Coolen 7.18 2.39.14 3.41 3.21
Noëlle Martens 7.53 2.37.60 4.33 2.70
Nienke Bartels 7.60 2.30.35 2.06 3.05
Aafke Mennen 7.94 2.22.65 3.32 2.48

Meisjes Mini Pupillen  40m 600m kogel  ver
Janske Mennen 8.87 3.23.18 2.66 2.38

Open Haarlemse Zondagwedstrijd, Haarlem   9 augustus

Hoogspringen - Jongens Junioren A
2.  Han Baselier 1.90 (CR)



zoekt
jou!

Solliciteer:
hoppenbrouwers techn iek .n l




