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TISWA
Jaargang 34 - november 2020

Deelnemers Jeugkamp 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  06-13673258
Communicatiecommissie  Désirée Antoniou 06-13652305
  Melanie van de Ven  06-53138244
Financiële commissie  Arno Hendrix 06-51933477
Jeugdcommissie  Heidi Schalk   06-14901219
Kantinecommissie  Vacature -
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

15
41
0

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

Jeugdleden:
Puck Dirks 5-nov
Bram Bouwmans 6-nov
Alienke van Gent 9-nov
Vigo Strik 20-nov
Jop Slaats 20-nov
Jesper Gloudemans 21-nov
Aafke Mennen 21-nov

Seniorleden:
Wim van Goch
Jo Boerenkamp
Dirkje Hurkmans
Thijs Claessen
Thea Vink-Heemskerk
Christ Beekmans
Sjaak Kuling
Roel Koopmans
Fien Verhoeven
Ria Hendriks
Rob R.N. Heuts
Frans Vlemmix
Marian Knapen
Peter Eijsbouts
Helmie Manders
Anton Michels

In november zijn jarig:

Ledenadministratie

Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand december 2020 (let op: incl. al uw aankondigingen van ac-
tiviteiten tot en met januari 2021 moet vóór woensdag 25 november ingeleverd worden 
via e-mail. Kopij uitsluitend sturen naar Tiswa@av-lgd.nl

Johnny Vrijnsen

Tiswa
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Café-restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne telefoon 0493-313260
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Update Corona 15 oktober 2020: 
gedeeltelijke lockdown en consequenties voor 
trainingen, activiteiten en evenementen AV-LGD
Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
aangescherpt. Met dit bericht willen wij jullie informeren over de consequenties van 
deze aanscherping op onze trainingen, activiteiten en evenementen binnen de club.

Voor de (atletiek)sport houden deze maatregelen het volgende in:
•	 sporten	mag	alleen	met	inachtneming	van	1,5	meter	afstand	individueel	of	
 in groepsverband met een maximum van 4 personen (exclusief trainer)
•	 wedstrijden	zijn	niet	toegestaan
•	 publiek	is	niet	welkom	bij	trainingen
•	 sportkantines,	kleedkamers	en	douches	zijn	gesloten
•	 voor	kinderen	tot	18	jaar	gelden	geen	extra	beperkingen	met	betrekking	tot	
 de sportbeoefening
•	 jeugdwedstrijden	kunnen	geen	doorgang	vinden
•	 alle	evenementen	zijn	verboden	dus	ook	hardloopevenementen	(recreatief)

De maatregelen zijn minimaal de komende vier weken van toepassing. In de komende 
twee weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig 
is.

Groepstrainingen junioren en senioren (18 jaar en ouder)
Alle groepstrainingen hardlopen, wandelen en atletiek voor junioren en senioren van 
18 jaar en ouder worden per direct stop gezet. Dit geldt voor alle groepstrainingen, dus 
zowel op de baan als in het bos. Momenteel wordt er aan een alternatief gewerkt om 
leden de mogelijkheid te bieden om individuele baantrainingen te laten doen. Hierover 
volgt nog afzonderlijke communicatie via de mail. 

Groepstrainingen jeugd (jonger dan 18 jaar)
De groepstrainingen voor de jeugd jonger dan 18 jaar kunnen doorgang blijven vinden. 
Hiervoor gelden geen extra beperkingen. Uiteraard is en blijft het de keuze van de 
desbetreffende	trainer	om	de	training	doorgang	te	laten	vinden.	

Kantine en kleedkamer
De kantine en kleedkamers blijven dicht. Voor noodzakelijk gebruik van het toilet kan 
gebruik worden gemaakt van de toiletten in de kantine. Ook dient iedereen die komt 
trainen zijn/haar handen te ontsmetten en voor en na het trainen wordt 1,5 meter 
afstand gehouden van elkaar.
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Activiteiten en evenementen
De ZandbosWandeltocht en Zandboscross die in het weekend van 28 en 29 novem-
ber stonden gepland gaan niet door. Voor de Zandboscross wordt naar een alternatief 
gekeken om deze in de vorm van een AV-LGD solo challenge te organiseren die de 
gehele maand december kan worden gelopen. Voor de ZandbosWandeltocht wordt 
gekeken of deze begin volgend jaar alsnog kan worden georganiseerd.

Vergaderingen en overleggen
Vergaderingen en overleggen kunnen niet fysiek op locatie bij AV-LGD worden ge-
voerd. Een alternatief is een online vergadering of overleg via MS Teams. 

We zullen de komende weken en maanden de ontwikkelingen nauwlettend blijven vol-
gen. Indien er verdere aanscherpingen volgen, zullen wij deze als club uiteraard direct 
overnemen. 

Pas op jezelf en op elkaar. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Met sportieve groeten,

Bestuur AV-LGD

Als gevolg van het Corona virus zien we 
helaas alle sportieve evenementen van 
de kalender verdwijnen. Erg jammer voor 
iedereen die sportief of recreatief een 
5, 10 km of (halve) marathon zou gaan 
lopen. Maar niet getreurd..

Want we hebben de AV-LGD solo chal-
lenges nog! Een leuke en sportieve 
hardloopuitdaging die Coronaproof is. 
Inmiddels hebben we al verschillende 
segmenten en afstanden gehad en we 
gaan weer door met de volgende. Dit 
keer maken we een klein uitstapje naar 
de gemeente Horst aan de Maas, want 
we gaan voor een AV-LGD 10 km en 
halve marathon solo challenge naar het 
schilderachtige en schitterende Griendts-
veen. 

Zowel de 10 km (https://www.strava.
com/segments/26096024 ) als halve 
marathon (https://www.strava.com/
segments/26098617 ) voert ons door de 
schitterende en natuurrijke omgeving van 
de Peel. Een verkeersluwe route die vol-
ledig is uitgepijld. 

Deelname is mogelijk voor iedereen en 
gaat heel eenvoudig! Je hoeft je enkel 
als lid van de AV-LGD club te registeren 
op Strava. De solo challenge loopt van 
maandag 19 oktober t/m zondag 15 no-
vember. In deze periode mag je zo veel 
pogingen wagen als je zelf wilt. 

Belangrijk om te vermelden is dat gelo-
pen tijden uit het verleden niet meetel-
len. Enkel updates in bovengenoemde 
periode worden meegenomen in het 
klassement.

10 km en halve marathon solo challenge!



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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Uiteraard hebben we ook weer een aantal mooie prijzen beschikbaar! Voor de win-
naars van de segmenten liggen waardebonnen van Het Loopcentrum klaar ter waarde 
van € 50, te besteden bij aankoop van hardloopschoenen. Voor de nummer twee is er 
een waardebon van € 40 en voor de nummer drie € 30. Daarnaast worden onder alle 
deelnemers een aantal hardloopshirts. Oftewel, ga de challenge aan!

Voor het AV-LGD 10 km solo challenge parcours, zie: https://www.strava.com/seg-
ments/26096024 

Voor het AV-LGD halve marathon solo challenge parcours, zie: https://www.strava.com/
segments/26098617 

Ik	vond	het	kamp	super	leuk!	Ik	vond	het	fijn	dat	je	mocht	kiezen	wanneer	je	naar	bed	
wou, en dat je om 1 uur ‘s nachts naar bed moest en dat je bijna helemaal zelf mocht 
kiezen wat voor een snack je wou. Verder waren de spelletjes best wel leuk alleen het 
voetballen was saai, maar dat kwam om dat ik dat die sport niet leuk vond. Levend 
Stratego was ook super leuk en het marshmallows roosteren was ook super leuk. 
Als cijfer geef ik het kamp een 8,5. 

Groetjes Puck.

Ik vond het een leuk kamp. De spelletjes 
waren leuk. Het kampvuur was ook leuk 
ondanks dat het niet op de stookplaats 
was.

Groetjes Noëlle.

Reacties van deelnemers aan het Jeugdkamp 2020



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
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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

12

Tiswa



Tiswa

13

Het was leuk want we hebben veel spellen 
gedaan daarmee kon je punten verdienen. 
Wie er uiteindelijk de meeste punten had 
kreeg een wisselbeker. Ons team was 1E 
dus kregen we de wisselbeker. We hebben 
ook veel in de slaapzaal, daar ging je on-
der een slaapzak en moest je de anderen 
tikken. Het was zo leuk dat ik volgend jaar 
weer mee wil.

Van Len

Einduitslag 15 km AV-LGD solo challenge!
De volgende succesvolle solo challenge van AV-LGD is een feit! Na de vorige wat 
kortere challenges, was het dit keer aan de sportieve hardlopers in Deurne en omge-
ving om de 15 km AV-LGD solo challenge met succes te volbrengen. In totaal hebben 
ongeveer 20 hardlopers de challenge afgelegd. Op het totale segment van 15 km was 
Wilco Goorts de snelste in een tijd van 58 minuten en 36 secondes. Dit is ruim 15,3 km 
per uur gemiddeld. Tim Manders liep in een tijd van 59 minuten en 40 secondes naar 
een mooie tweede plaats. Koen van Kessel zat daar in een tijd van 59 minuten en 51 
secondes vlak achter en werd derde in het klassement. 

Naast het totaal klassement waren er bij dit segment ook voor het eerst twee tus-
sensegmenten, namelijk de 1 km AV-LGD solo challenge tussensegment en de 5 km 
AV-LGD solo challenge tussensegment. 

De 1 km AV-LGD solo challenge tussensegment werd gewonnen door Tim Manders in 
een tijd van 4 minuten en 13 secondes. 
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Het 5 km AV-LGD solo challenge tussensegment ging naar Koen van Kessel in een tijd 
van 18 minuten en 49 secondes. Alle bovengenoemde winnaars hebben een waarde-
bon van Het Loopcentrum in Horst gewonnen. 

Daarnaast zijn onder alle deelnemers een aantal hardloopshirtjes verloot. De win-
naars hiervan zijn: Willy Kanters, Wesley Vogels, Enzo Ragetlie, Peter Eijsbouts en 
Gaya Kessler. De hardloopshirtjes kunnen worden gepast en besteld bij Macron Store 
Deurne.

De 15 km AV-LGD solo challenge is al de 5e solo challenge van de afgelopen maan-
den. 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, een mooie 10 km en 
halve	marathon	door	de	fraaie	natuurrijke	omgeving	in	de	Peel	met	start	en	finish	in	
Griendtsveen. Dit om hardlopers in Deurne een alternatief te bieden voor de 10 km en 
halve marathon van Deurne en Eindhoven. Deelname aan de solo challenge is heel 
eenvoudig! Registreer je als volger van de AV-LGD club op Strava, houdt de berichtge-
ving in de gaten en deelnemen maar!

Hieronder de complete uitslag van de 15 km AV-LGD solo challenge:

Rank Name Date Pace Time
1 Wilco Goorts  28-aug-20  3:54/km 58:36:00
2 Tim Manders  27-sep-20  3:58/km 59:40:00
3 Koen van Kessel  4 okt 2020  3:59/km 59:51:00
4 Willy Kanters  12-sep-20  4:04/km 01:01:15
5 Wesley Vogels  27-sep-20  4:15/km 01:03:55
6 Enzo Ragetlie  13-sep-20  4:25/km 01:06:27
7 Kim Janssen  26-sep-20  4:28/km 01:07:04
8 Michael Matheij  26-sep-20  4:28/km 01:07:16
9 Melissa Vd Reek  20-sep-20  4:29/km 01:07:19
10 Thijs Luttikhold  22-sep-20  4:30/km 01:07:40
11 Anton Michels  4 okt 2020  4:36/km 01:09:05
12 Jean-Pierre Gloudemans  4 okt 2020  4:41/km 01:10:18
13 Manolis Geldermans  5-sep-20  4:51/km 01:12:55
14 Roland van den Bogaard  18-sep-20  5:08/km 01:17:07
15 Linda Kuijper  12-sep-20  5:15/km 01:18:56
16 Peter Eijsbouts  4-sep-20  5:16/km 01:19:08
17 Gaya Kessler  17-sep-20  5:16/km 01:19:18
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Koning van Spanje Ultra 2020  5 oktober 2020

Op zaterdag 9 mei 2020 zou de Koning van Spanje Ultra 2020 gelopen worden. In 
2019 liep ik de Koning van Spanje 22 kilometer. Dit jaar zocht ik wat meer uitda-
ging. In februari had ik me daarom voor de Koning van Spanje Ultra ingeschre-
ven. Helaas door Corona werd het evenement afgeblazen. In het najaar werd aan 
de deelnemers de keuze gegeven om de trailrun alsnog te lopen maar dan solo. 
Tsja, waarom niet…..

De Koning van Spanje Ultra wordt door 
de organisatie Mud Sweat Trails georga-
niseerd. Een professionele organisatie 
die keer op keer prima evenementen 
weet neer te zetten. Dit jaar gooide 
Corona roet in het eten. De deelnemers 
waren op basis van de voorwaarden hun 
geld kwijt. De organisatie maakt nu een-
maal kosten voor het organiseren van 
het evenement. Het maakt daarbij niet uit 
of het evenement door gaat of niet. Veel 
van de kosten zijn dan al gemaakt. Ik 
heb hier alle begrip voor.

Toch is de organisatie op zoek gegaan 
naar een manier om deelnemers toch 
nog waar voor hun geld te bieden. En dat 
resulteerde dus in een uitnodiging aan 
alle deelnemers om in de periode sep-

tember 2020 tot en met december 2020 
de trailrun alsnog te lopen. GPX route 
worden beschikbaar gesteld. Voor de 
verzorging ben je op je eigen capaciteit 
en	creativiteit	aangewezen.	Bij	de	finish	
een medaille en een speciaal biertje in 
de Gulpener Brouwerij. Klinkt goed totdat 
je er over gaat nadenken. 83 kilometer 
met 2.200 hoogtemeters lopen, niet in 
wedstrijdverband maar helemaal in je up-
pie. Ik vind het een leuk idee maar weet 
eigenlijk niet of ik het helemaal zie zitten.

In september zou ik een 60 mijl ultra in 
de UK lopen. Een paar weken voor het 
evenement krijg ik te horen dat ik bij 
aankomst in de UK 14 dagen in quaran-
taine zal moeten. Jammer maar helaas, 
annuleren dan maar. En zo wordt de ene 



16

Tiswa
na de andere trailrun, hoe Coronaproof ook, geannuleerd. Ik deel deze teleurstelling op 
een regenachtige donderdagmiddag met mijn vrouw. Zij vraagt waarom ik de Koning 
van Spanje Ultra niet op vrijdag wil lopen. Ze is vrijdags vrij en kan mij dus onderweg 
bevoorraden. “Dan heb je tenminste nog iets.” Vrijdag, da’s morgen, da’s te snel. Als 
maandag ook kan dan heb ik 3 dagen voorbereidingstijd. Ik twijfel geen moment meer. 
Maandag 5 oktober 2020 ga ik Koning van Spanje Ultra lopen.

Het weekend gebruik ik om een planning te maken. Als je dit soort afstanden loopt dan 
kan er een hoop mis gaan. Een goede planning helpt dan. Weerberichten analyseren, 
route analyseren, plan maken voor voeding en vocht inname, bevoorradingspunten 
bepalen, kleding plannen, en zo kan ik nog wel even door gaan. Het is niet de eerste 
keer voor mij en ik weer dat plannen rust geeft op de dag zelf. En rust op de dag zelf 
betekent meer tijd om te genieten. Daar gaat het natuurlijk om.
Op maandag sta ik om half 5 op. Ik wil uiterlijk om half 6 in de auto zitten zodat ik rond 
7 uur kan starten. De zon zou dan bijna op moeten komen. Het eerste stuk ken ik dus 
in de schemering lopen lijkt me niet erg. Het zit me die morgen erg mee en uiteinde-
lijk ben ik rond half 7 in Gulpen bij de start. Het is op dat moment nog aarde donker. 
Mijn hoofdlampje zit in de laatste bevoorrading van vanmiddag. Dus er zit niks anders 
op dan in het donker te starten. Laten we het een leermomentje noemen. Het is nog 
aardedonker als ik de bossen bij Gulpen in draai. En in de herfst liggen er niet alleen 
pakken modder en veel bladeren…..

Ik start vanwege de duisternis voorzichtig aan en het tempo is bescheiden. Op dit soort 
afstanden is dat overigens een goede start. De dag wordt lang en vanmiddag wordt 
het toch wel zwaar. Het mooie van deze vroege start is dat ik de zonsopkomst na een 
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kilometer of 10 kan meemaken. Even genieten van het moment en even genieten van 
de omgeving. Het voelt als een voorrecht om dit te mogen doen. En het voelt als een 
voorrecht om dit te kunnen doen!

Het waait stevig en het is een graad of 10. Af en toe komen er wat druppels uit de 
hemel maar van echte regen is geen sprake. Ik vind regen overigens niet zo’n punt. 
Wind daar heb ik daarentegen wel een hekel aan. Je koelt er enorm van af. Maar in de 
heuvels is de invloed van de wind steeds anders. Daardoor ben je steeds laagjes aan 
het uittrekken en even later toch weer aan doen. Ik vind dat niet echt rustig lopen. Maar 
je kunt er niks aan doen. Dus jezelf druk maken over het weer is ook redelijk zinloos.

Voor vandaag heb ik qua bevoorrading een indeling gekozen 2 keer 25km, 2 keer 
15km. Na 25 kilometer alleen vocht aanvullen, daarna bij 50km en 70k eten en race-
vest compleet bijvullen met gels, snacks en vocht voor onderweg. De bevoorrading 
loopt ook een beetje gelijk met het gevoel van de dag. Het wordt een lange dag. De 
eerste 50km is appeltje eitje. Daarna kun je de echte tegenslagen verwachten. Vaak 
zijn dat fysieke pijntjes maar die zijn meestal simpel te overwinnen. De echt uitdaging 
van ultra’s zit tussen de oren. Ik zal hier nog wel eens een afzonderlijke blog over 
schrijven. Ik ben vanmorgen gestart met het idee dat het een hele lange dag zou wor-
den. En dat klopt aardig.

De route van 84km loop van Gulpen via het zuiden de grens met België over naar het 
Drielandenpunt. Daar maak je een lus door Duitsland en eenmaal terug op het Drie-
landenpunt gaat de route langs het noorden terug naar Gulpen. Er zitten maar weinig 
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vlakke stukken tussen. Het is continu stij-
gen en dalen veelal door modderige en/of 
rotsachtige paden. In het begin is stijgen 
zwaar	en	dalen	fijn.	Na	een	kilometer	of	
60/65 draait dat om. Bij stijgen bepaal je 
zelf de pijn. Bij dalen bepaalt zwaarte-
kracht de pijn. En dat je het dalen steeds 
meer pijn gaat doen dat is feit!
Over de omgeving in het zuiden van Lim-
burg kan ik kort zijn. Wat is het hier toch 
prachtig. De mensen die mijn trailrun acti-
viteiten een beetje volgen die weten dat 
ik regelmatig in het zuiden van Limburg 
te vinden ben om mijn favoriete sport te 
beoefenen. Van de hele route vandaag 
heb ik het overgrote deel al meer dan 
eens belopen. Ik voel me wat dat betreft 
helemaal thuis en heb zeker geen spijt 
om de Koning van Spanje Ultra hier al-
leen te lopen.

Toen ik vanmorgen vertrok was mijn doel 
om de Koning van Spanje Ultra voor 
zonsondergang terug zijn. Ik vind lopen 
in het donker op zichzelf geen probleem 
maar in deze gebieden wordt in de herfst 
ook gejaagd. Dan loop ik liever niet na 
zonsondergang in het bos. Ik haal mijn 
doelstelling overigens ruimschoots. Na 
84km en D+ 2.288 hoogtemeters ben ik 
terug in Gulpen. Met 12:28:30 uur levert 
me dit voorlopig de eerste plaats in het 
klassement van de Koning van Spanje 

Ultra op. Bij het Gulpener Brouwlokaal 
kan ik mijn medaille afhalen alsmede 
een speciaal biertje. Ik kijk terug op een 
bijzondere Koning van Spanje Ultra waar 
ik met veel plezier op kan terugkijken.

Manolis Geldermans 

Bron: https://www.trailrunningblog.nl/
koning-van-spanje-ultra-2020/ 

Inspiratie voor individuele intervaltrainingen
Als gevolg van de noodzakelijke maatregelen door Corona kunnen de groepstrainin-
gen van AV-LGD op de baan, de weg en in het bos helaas geen doorgang vinden. De 
meeste van ons willen toch voor zichzelf blijven lopen. Om wat inspiratie en ideeën op 
te doen, hierbij een 7-tal willekeurige voorbeelden van intervaltrainingen die eerder on-
line op Runner’s World zijn gepubliceerd. Het zijn zware en intensieve trainingen, dus 
doe deze trainingen vooral niet te vaak en te hard. Doe er je voordeel mee!
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Word sneller met deze 7 intervaltrainingen
Gepubliceerd op 21 augustus 2020 door Runner’s World

Maak vooral niet de fout dit type snelheidstraining te vaak uit te voeren, anders loop je 
het risico in een neerwaartse spiraal te raken. De trainingen zijn voor de meeste lopers 
zelfs te zwaar om elke week te doen. Neem hooguit eens in de twee weken één van de 
onderstaande trainingssuggesties in je schema op, bijvoorbeeld ter vervanging van een 
snelheidstraining.

Herstel
De meeste van de zeven intervaltrainingen kunnen het beste op een atletiekbaan 
worden afgewerkt, maar als je de afstanden op een rustig parkoers kunt markeren, is 
de baan niet per se noodzakelijk. Vanzelfsprekend moet vooraf een goede warming-
up plaats vinden, en achteraf een goede cooling-down. Gun je lichaam de tijd om te 
herstellen, en houd rust of train licht na deze sessies. Begin sowieso niet aan deze 
trainingen als je licht geblesseerd of moe bent, of midden in een zware trainingsperiode 
zit.

De Variabele Interval Tempo (VIT)-training
•	 Jog	rustig	3	kilometer	als	warming-up.
•	 Loop	400	meter	in	marathontempo	(als	u	nooit	een	marathon	heeft	gelopen,	
 vermenigvuldig dan je 10-kilometertijd met 4,6).
•	 Rust	niet	uit	na	deze	400	meter,	maar	loop	wederom	een	400	meter	in	het	
 tempo van je huidige 5 kilometer.
•	 Wissel	deze	tempo’s	steeds	met	elkaar	af,	zonder	rust	te	nemen,	totdat	je	
 in totaal zes keer 400 meter hebt gelopen.
•	 Herstel	met	een	dribbelpauze	van	vier	minuten.
•	 Herhaal	de	sessie	van	zes	keer	400	meter	nog	een	keer.
•	 Loop	drie	kilometer	uit	in	dribbeltempo.

Atleten	die	meer	dan	zeventig	kilometer	per	week	afleggen,	kunnen	een	derde	sessie	
proberen.

Doel: deze sessie verhoogt het maximale zuurstofopnamevermogen (VO2-max) en 
verbetert het uithoudingsvermogen, waarbij je het wedstrijdtempo leert beheersen.
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De Olga Bondarenko-interval

•	 Jog	drie	kilometer	als	warming-up.
•	 Loop	400	meter	in	een	tempo	dat	twee	tot	drie	seconden	boven	je	
 5-kilometertempo ligt, gevolgd door 400 meter dribbelen.
•	 Doe	daarna	een	300	meter	in	uw	1500-metertempo	en	herstel	tijdens	
 een rustige 300 meter.
•	 Herhaal	een	vergelijkbare	sessie	over	200	meter	in	een	iets	hoger	tempo.
•	 Loop	100	meter	bijna	op	topsnelheid,	gevolgd	door	100	meter	dribbelen.
•	 Herhaal	deze	serie	van	tweemaal	400,	300,	200	en	100	meter	nog	twee	keer,
  zonder daarbij rust te nemen.
•	 Na	drie	series	volgt	een	herstelpauze	van	vijf	minuten	dribbelen;	herhaal	
 de reeks, maar dan twee keer.
•	 Uitlopen:	drie	kilometer	rustig	joggen.

Doel: je leert onder vermoeidheid een hoog tempo te lopen. Hiermee ontwikkel je 
dezelfde verwoestende versnelling, die Olga Bondarenko gebruikte bij haar olympische 
overwinning op de 10.000 meter in 1988.

De Lactaat Loop
•	 Warming-up:	drie	kilometer	joggen.
•	 Leg	driemaal	300	meter	af,	waarbij	je	bijna	tot	het	uiterste	gaat,	met	na	
 elke 300 meter een dribbelpauze van 100 meter.
•	 Loop	een	400	meter,	zes	seconden	sneller	dan	je	huidige	5-kilometertempo,
 gevolgd door 400 meter joggen of wandelen.
•	 Herhaal	de	3	x	300	en	1	x	400	sessie.
•	 Loop	drie	kilometer	uit.

Lopers die per week tot minstens veertig kilometer komen, kunnen de sessie drie keer 
doen. Atleten die meer dan 55 kilometer per week trainen, kunnen ’De Lactaat Loop’ 
vier keer afwerken.

Doel: vergroting van de anaërobe capaciteit (trainen met zuurstofschuld) en verbete-
ring van je 5-kilometertijd.

De Blote Voeten Sprints
•	 Ga	naar	een	voetbalveld,	trek	je	schoenen	uit	en	loop	als	warming-up	twee	
 à drie kilometer op je blote voeten!
•	 Sprint	twaalf	keer	maximaal	100	meter	(of	de	lengte	van	een	voetbalveld)	en	
 neem niet meer dan vijf tot tien seconden rust tussen de sprints. Probeer 
 sneller te lopen dan je tempo op de 5 kilometer.
•	 Jog	drie	kilometer	als	cooling-down.	Verhoog	in	een	paar	weken	tijd	het	
 aantal van twaalf naar dertig sprints.

Doel: de voeten en enkels worden sterker, de VO2-max wordt verhoogd en de eind-
sprint verbeterd.
Dit was de favoriete training van Ron Clarke, de Australiër die maar liefst zeventien 
wereldrecords vestigde.
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De Halve Piramide
•	 Drie	kilometer	warming-up	in	een	rustig	tempo.
•	 Leg	1600	meter	af	in	een	tempo	van	uw	beste	10-kilometertijd,	gevolgd	
 door twee minuten dribbelen of wandelen.
•	 Loop	nogmaals	1600	meter,	maar	dan	zes	seconden	sneller,	gevolgd	door
 dezelfde pauze van twee minuten.
•	 Leg	voor	de	derde	maal	1600	meter	af	en	voer	het	tempo	op	door	nog	eens
 zes seconden (dus twaalf seconden sneller dan het 10-kilometertempo) 
 sneller te lopen.
•	 Uitlopen:	drie	kilometer	joggen.

Atleten die meer dan zestig kilometer per week lopen, kunnen nog een vierde sessie 
doen, waarbij het tempo vijftien seconden sneller is dan hun 10-kilometertempo.

Doel:	deze	training	heeft	een	enorm	effect	op	de	conditie.	Het	verbetert	zowel	de	
VO2-max als de anaërobe drempel (het moment waarop u hevig begint te verzuren), 
hetgeen direct in wedstrijden te merken zal zijn.

De Afzien Methode
•	 Jog	rustig	drie	kilometer.
•	 Loop	800	meter	in	je	huidige	10-kilometertempo	en	dribbel	daarna	
 twee minuten als pauze.
•	 Loop	400	meter	in	je	5-kilometertempo,	gevolgd	door	een	dribbelpauze	
 van een minuut.
•	 Leg	wederom	400	meter	af,	maar	verhoog	het	tempo	met	drie	seconden.
•	 Neem	geen	rust	en	loop	weer	een	800	meter,	maar	dan	in	het	
 5-kilometertempo.
•	 Doe	een	dribbelpauze	van	vier	minuten	en	herhaal	de	serie	
 van 800-400-400-800 meter.
•	 Drie	kilometer	uitlopen.

Atleten die vijftig kilometer per week lopen, moeten deze training niet meer dan twee 
keer in een sessie doen. Mensen die meer dan zeventig kilometer halen, kunnen een 
derde serie proberen.

Doel: verbetering van de VO2-max. Je leert bovendien in een wedstrijd dieper te gaan.

De Keniaanse Slag
•	 Loop	in	twee	à	drie	kilometer	(als	warming-up)	naar	je	favoriete	trainingsroute.
•	 Loop	afwisselend	twee	minuten	hard,	iets	langzamer	dan	het	
 10-kilometertempo, en één minuut in dribbeltempo.
•	 Verhoog	in	de	loop	van	de	training	het	tempo	van	de	2-minutenloopjes,	
 totdat dit sneller is dan het 5-kilometertempo.
•	 Loop	in	totaal	36	minuten	(twaalf	series	van	twee	minuten).
•	 Uitlopen:	drie	kilometer	joggen.

Doel: je loopt met meer gemak een 5- en 10-kilometerwedstrijd.
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Kadootje…..
Afgelopen maandagmorgen mochten we 
nog “gewoon” wandelen. De opkomst op 
maandagmorgen is meestal tussen de 20 
en 30 wandelaars, dus wandelen we in 
kleinere coronaproef-groepjes. 

Het was geweldig wandelweer en dan kan 
het zomaar gebeuren dat je over de “ka-
dootjes” struikelt, zoals je ziet op bijgaande 
foto. Zelden zo’n mooie vliegenzwam ge-
zien. Gewoon …. midden op een bospad… 
daar	kun	je	niet	omheen	zonder	ff	de	tijd	te	
nemen om die te bewonderen. 

Natuurlijk hebben we nog veel meer mooie 
paddenstoelen gezien, maar deze wilden 
we toch aan iedereen laten zien.

Geniet ervan en hou het gezond.

Met vriendelijke wandelgroet,
Door van der Heijden

Afval ruimen
De zondagmorgengroep ergert zich 
niet alleen aan afval wat achtergelaten 
wordt in het Zandbos, maar zorgen sa-
men dat het opgeruimd wordt. Vandaag 
een hele verzameling aan blik, plastic, 
flesjes	en	chips	zakken.	

Wandel nieuws
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Krachttraining voor wandelaars
Last van kleine pijntjes tijdens of na het wandelen? Of snel last van vermoeide spie-
ren? Dan wordt het wellicht tijd om krachttraining aan je programma toe te voegen. En 
dit hoeft helemaal niet veel tijd te kosten en kan gewoon thuis!

Wandelen is een eenzijdige beweging 
en vraagt veel van je spieren, pezen, 
gewrichten en botten. Niet alleen van 
je voeten en benen, maar ook je rug, 
bekken en buik. Als je geen aandacht 
besteedt aan het trainen van spierkracht, 
coördinatie en uithoudingsvermogen, ligt 
het ontwikkelen van een blessure op de 
loer. Veel wandelaars onderschatten het 
belang van krachttraining, terwijl hier juist 
heel veel voordelen uit te halen zijn. En 
die zijn niet alleen maar gericht op het 
voorkomen van blessures.

Blessures voorkomen
Het voorkomen van blessures is waar-
schijnlijk de belangrijkste reden om 
krachttraining toe te voegen aan je 
trainingsprogramma. Het trainen van de 
spieren in je voeten, bekken, rug en buik 
zorgt er voor dat de belastbaarheid van 
je lichaam vergroot wordt. Je bouwt zo 
een sterke basis op waarmee je langer 

en wellicht sneller kunt gaan wandelen, 
maar je verkleint vooral de kans op 
(overbelastings) blessures.

Veroudering afremmen
Als we ouder worden krijgen we te ma-
ken met een natuurlijke spierafbraak. Dat 
kan bij een inactief leven al na je 30e jaar 
beginnen. Het regelmatig bewegen en 
doen van spierversterkende oefeningen 
vertraagt deze afbraak. Maar kracht-
training	heeft	ook	een	positief	effect	op	
de botdichtheid en verlaagt het risico op 
osteoporose.

Verbeteren looptechniek
Met het doen van de juiste krachtoefenin-
gen verbeter je je spierkracht en zo kun 
je zwakke plekken in je loopbeweging 
aanpakken. Niet alleen verbeter je zo je 
looptechniek, je zult de juiste techniek 
ook langer vol kunnen houden. Ook als 
je vermoeid raakt.

Foto: Lunges – quadriceps, hamstrings en bilspieren
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Sneller herstel
Bij krachttraining ontstaat er lichte 
schade aan de spieren. Doordat je 
lichaam hormonen inzet in de herstelfase 
worden de spieren op den duur sterker. 
Dit herstelvermogen heeft ook een gun-
stig	effect	op	het	wandelen,	waardoor	je	
sneller herstelt na een inspanning.

Krachtigere pas
Met sterkere spieren kun je krachtiger 
wandelen. Het uithoudingsvermogen 
van je spieren is vergroot, je hebt meer 
spierkracht en je kunt krachtiger afzetten. 
Hierdoor ga je makkelijker wandelen en 
kun je je snelheid verhogen of langere 
afstanden	afleggen.

Nog meer voordelen
Wandelen biedt al veel gezondheids-

winst, maar combineer je dit met kracht-
training dan is dat win-win! Beter slapen, 
een snellere stofwisseling, het ervaren 
van minder stress, vermindering van 
fysieke klachten ook in het dagelijks 
leven zijn nog enkele van die voordelen. 
En wie denkt daarvoor dagelijks met ge-
wichten aan de gang te moeten heeft het 
mis. Met twee keer in de week een half 
uur spierversterkende oefeningen doen 
bereik je al resultaat.

Welke oefeningen dan?
Oefeningen met het eigen lichaamsge-
wicht kunnen overal en altijd. Wij geven 
hier een paar voorbeelden van oefenin-
gen die je makkelijk thuis kunt doen. Doe 
de oefeningen 3 x 10 herhalingen/3 x 30 
seconden.

Lunges – quadriceps, hamstrings en bilspieren
Maak een grote pas voorwaarts. Zak door de voorste knie naar beneden, waarbij de 
achterste knie licht de grond raakt. De voorste knie maakt een hoek van 90 graden 
en staat recht boven de enkel. De tenen wijzen recht vooruit. Kom vervolgens weer 
omhoog door druk te zetten op de bovenbenen en de billen aan te spannen. Wissel na 
10 herhalingen van been. Wordt dit te licht, zak dan in drie tellen naar beneden en kom 
in 1 tel omhoog.

Foto: Planken – rompspieren
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Calf raises op de trap - kuiten
Ga op een traptrede staan met de het 
voorste deel van de voet (de bal van de 
voet) en houd de trapleuning licht vast. 
Duw vervolgens de hakken omlaag totdat 
je spanning voelt op de achillespees en 
kuitspier. Duw jezelf vervolgens omhoog, 
zodat je op de tenen op de trede staat. 
Hou even vast en zak weer terug in de 
startpositie. Wordt dit te makkelijk, doe 
de oefening dan op één been. Wissel na 
10 herhalingen van been.

Lopen op de hielen - scheenspie-
ren
Loop een rondje door de huiskamer op je 
hielen door je tenen omhoog te trekken.

Planken – rompspieren
Ga op je buik op de grond liggen en 
steun vervolgens op je ellebogen, die je 
recht onder de schouders plaatst. Druk 
je lichaam omhoog, zodat je alleen op je 
onderarmen en tenen (of als dat te zwaar 
is: op de knieën) steunt. Houd je lichaam 
zo strak mogelijk zonder door de rug 
heen te zakken of de billen omhoog te 
steken. Span de buikspieren goed aan.

Crunches – buik
Ga op je rug op de grond liggen en zet 
één voet iets achter de billen en strek 
het andere been uit, waarbij je de tenen 
naar je toe trekt. Plaats de handen aan 
de zijkant van je hoofd. Adem in met een 
buikademhaling, houd je adem vast, zet 
je buik uit en kom met je hoofd en schou-
ders van de grond, zonder aan de nek te 
trekken met de handen. Hou even vast 
en zak weer terug. Iedere herhaling zet 
je opnieuw je ademhaling vast. Wissel na 
10 keer van kant.

Superman – rug
Ga op je buik op de grond liggen en strek 
je armen boven je hoofd naar voren. Til 
een arm en het tegenovergestelde been 
op van de grond. Span hierbij de rugspie-
ren goed aan. Wordt dit te makkelijk? Til 
dan zowel de armen als benen tegelijk 
op.

Handdoek grijpen - voetspieren
Ga op een stoel zitten en leg een hand-
doek in de lengte voor je neer. Grijp met 
je tenen de handdoek naar je toe.

Foto: De superman-oefening
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Uitslagen

Clubkampioenschappen AV-LGD, Deurne  4-10-2020

Mannen Senioren 100m 400m speer hoog ver punten
1.  Martijn Meijer 11.59 53.61 30.45 1.60 5.48 2638
2.  Rik van der Steen 12.83 55.45 28.34 1.55 5.79 2309
3.  Ian Franssen 12.68 55.70 16.58 1.55 4.74 1838

Mannen Masters 100m 400m speer hoog ver punten
1.  Sven van den Hurk 14.53 1.08.21 23.65 1.40 4.21 1035

Vrouwen Masters 100m 400m speer hoog ver punten
1.  Samantha van Goch 14.65 1.12.19 15.38 1.10 4.49 1923

Junioren

Jongens Junioren A 100m 400m speer hoog ver punten
1.  Han Baselier 12.21 56.41 18.90 1.90 5.99 2576
2.  Tom Honings 12.36 56.05 22.76 1.50 4.54 1919
3.  Jesper Gloudemans 14.08 1.05.72 25.56 1.50 4.64 1413

Jongens Junioren B 100m 400m speer hoog ver punten
1.  Harm van den Berkmortel 12.19 57.94 25.31 1.40 5.58 2087

Samantha van Goch
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Meisjes Junioren B 100m 400m speer hoog ver punten
1.  Pouke van Dijk 14.23 1.07.02 21.14 1.35 4.38 2552
2.  Kiara van Haandel 15.82 1.19.81 15.62 1.30 3.44 1619
3.  Laure Vundilu Mufata 16.17  x 13.76  x 3.81 835

Jongens Junioren C 100m 800m kogel hoog ver punten
1.  John Linders 13.25 2.34.81 7.35 1.45 4.60 2654
2.  Vigo Strik 14.45 2.57.84 6.64 1.25 3.88 1978
3.  Ivar van den Hurk 16.34 2.44.19 5.93 1.30 3.69 1838

Meisjes Junioren C 80m 600m kogel hoog ver punten
1.  Anne de Vries 11.93 2.07.84 6.50 1.20 4.18 1999
2.  Jikke van Dijk 13.79 2.34.25 6.00 1.00 3.44 1234

Meisjes Junioren D 60m 600m kogel hoog ver punten
1.  Kirsten van den Hurk 10.10 2.00.36 4.93 1.15 3.24 1638
2.  Lieke Hoogers 10.83 2.35.32 4.72 1.05 2.86 1072

Pupillen

Jongens Pupillen A 60m 800m vortex hoog ver punten
1.  Jop Slaats 10.23 2.48.22 25.50 1.20 3.53 316
2.  Tijn de Koning 10.21 2.48.87 26.00 1.10 3.37 299
3.  Loek Reinders 10.32 3.15.42 17.00 0.95 3.23 221
4.  Linus van Hout 10.28 3.21.47 16.50 0.90 3.36 213
5.  Len Proenings 11.55 3.26.39 14.00 0.90 2.33 149
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Meisjes Pupillen A 60m 800m vortex hoog ver punten
1.  Renske Mennen 9.41 2.47.39 27.00 1.15 3.86 396
2.  Eline Bartels 10.30 3.05.25 17.50 1.20 3.46 312
3.  Ise Spierings 10.58 3.15.87 20.50 1.10 3.45 291
4.  Meike Maas 10.23 3.10.52 17.50 1.05 3.11 273
5.  Zoey van Lieshout 10.43 3.20.25 15.50 1.00 3.33 253
6.  Nienke den Engelsman 10.86 3.22.63 14.50 1.00 2.78 219

Meisjes Pupillen B 40m 800m vortex hoog ver punten
1.  Nienke Bartels 7.69 3.20.50 15.50 1.00 3.29 308
2.  Noëlle Martens 7.27 3.16.64 13.00 0.95 3.21 301
3.  Vive Spierings 7.49 3.15.25 15.50 0.95 2.96 297
4.  Aafke Mennen 7.91 3.09.91 18.00 0.75 2.30 252
5.  Lotte Teepen 8.37 4.01.49 10.50 0.85 2.95 205
6.  Puck van de Valk 7.94 3.50.02 6.50 0.90 2.75 205
7.  Saar de Koning 7.92 3.26.11 7.50 0.70 2.80 201
8.  Julia van Duijnhoven 8.27 3.57.33 8.50 0.75 2.07 158

Jongens Pupillen C 40m 600m vortex hurkhoog ver punten
1.  Jip Verbeek 8.55 2.43.66 11.50 0.75 2.00 201
2.  Bram Bouwmans 8.76 2.55.83 10.00 0.75 2.29 186
3.  Tim Gielen 9.02 2.56.05 7.00 0.70 2.06 149

Meisjes Pupillen C 40m 600m vortex hurkhoog ver punten
1.  Puck Dirks 7.99 2.40.68 6.50 0.85 2.38 259
2.  Merel Maas 8.13 2.41.66 9.50 0.65 2.13 226
3.  Evi den Engelsman 9.10 2.59.63 6.50 0.65 1.93 154
4.  Emma van Gog 9.08 2.50.67 3.00 0.60 1.34 117

Jongens Mini Pupillen  40m 600m vortex hurkhoog ver punten
1.  Ties Joosten 9.50 3.18.11 8.00 0.65 1.59 143

Meisjes Mini Pupillen  40m 600m vortex hurkhoog ver punten
1.  Beau van de Westerlo 8.54 2.57.71 5.00 0.65 2.37 232
2.  Janske Mennen 8.39 3.33.31 7.00 0.60 2.33 205

Koning van Spanje Ultra 2020 virtual  5 oktober

84km/D+2.288m
1. Manolis Geldermans  12:28:30 uur
  Voorlopige 1e plaats



zoekt
jou!

Solliciteer:
hoppenbrouwers techn iek .n l




