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Jaargang 35 - maart 2021





Atletiek Vereniging LopersGroep Deurne (AV-LGD)
Accommodatie De Djump, Tel.:   0493-320993
Vloeieindsedreef 13, 5753 SM  Deurne IBAN:  NL24RABO0110817370
Internet: https://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 06-37401459
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 06-37401459
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 1-1-2021:
  Contributie  bondscontributie  wedstrijdlicentie
  AV-LGD  KNAU/KWBN  KNAU

Pupillen  €  21,70  €  15,90  €    8,60
Junioren  €  26,15  €  16,80  €  15,30
Senioren/masters  €  32,65  €  18,15  €  24,50
Recreanten  €  31,15  €   18,15  €     -,-
Wandelaars    €  12,77 €   18,50  €  -,-
Steunleden  €   10,90  €   -,- €  -,-
  per kwartaal  per jaar  per jaar

Administratiekosten KNAU voor het aanmelden:  €  8,00

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

Elke van Moorsel 3-mrt
Wessel Janssen 4-mrt
Enzo Ragetlie 6-mrt
Zoey van Lieshout 9-mrt
Nick Gorts 12-mrt
Nienke Bartels 17-mrt
Loek Reinders 17-mrt
Lars Vermazeren 21-mrt
Silke Manders 26-mrt
Puck van de Valk 30-mrt
Vive Spierings 31-mrt

Fenne Schatorje
Cor van der Steijn
Kim van de Voort
Resi van der Horst
Cor Terheijden
Tonny Kersten
Wilma Koolen-Hermkens
Fia Timmermans
Paula Strijbosch

Franka van Otterdijk
Fred Kanters
Mariet Vogelsangs
Mieke van Dam-Koppens
John Schardijn
Hikke Maandag
Martien van de Berg
Jos van den Berkmortel
Lau Joosten

senioren

Jeugdleden

Ledenadministratie

Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand april 2021 (let op: incl. al uw aankondigingen van activitei-
ten tot en met mei 2021 moet vóór woensdag 31 maart 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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In het jaar 2021 ga ik elke maand in een andere provincie een afstand van 21 km lo-
pen, samen met een runnermaatje uit deze provincie, uiteraard volgens alle richtlijnen 
van Covid-19. 

Deze hardloper mag van verschillend niveau zijn, beginnend tot gevorderd zodat we 
elkaar kunnen stimuleren, inspireren, plezier kunnen maken en het leukste: dat we 
onze passie voor lopen kunnen delen. 

In elke provincie leg ik contact met een hardloopvereniging om zo op zoek te gaan 
naar een nieuwe runner, om samen dit halve marathon avontuur mee af te leggen. 
Het lijkt mij erg leuk als deze runner mij de mooiste plekjes van zijn of haar omgeving 
in de eigen provincie laat zien! Wat kijk ik uit naar dit avontuur in deze vervelende en 
vreemde periode! 

In januari stond Zuid-Holland op het programma. Zo werd ik door Haagatletiek gekop-
peld aan Olga. Olga werd NL kampioen op de halve marathon en ze won zilver op het 
NK marathon in Amsterdam. Een leuke match dus! We liepen heerlijk langs de zee in 
1.41. Dit was de reactie van Olga: Mijn ervaring met Kim Janssen bij de start van haar 
avontuur in Den Haag was heel leuk en positief! We zijn blij dat ze onze club Haagatle-
tiek heeft gekozen. Fijn dat ik haar heb leren kennen en dat 
wij elkaar hebben kunnen inspireren! 

Samen lopen wij door, op afstand en wat is hardlopen 
toch heerlijk: je pakt je schoenen en overal kun je 
starten. Wat ben ik blij met deze hobby! En wat kijk 
ik er naar uit om deze passie met iemand te delen 
die dat ook zo voelt! 

In het laatste weekend van februari staat Gronin-
gen op het programma en in maart Zeeland! 
Mocht jij van de club, bekende hebben in 
een andere provincie, laat hem of haar 
met mij contact opnemen en wie weet 
loop ik samen met deze persoon! 

Wil jij dit avontuur samen met mij volgen? 
                             Zie https://www.instagram.com/kims_sports   

Kim Janssen Sport; 12 provincies in 2021

Tiswa
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Beste Leden,

Vanwege Corona heeft de algemene ledenvergadering van 2020 nog niet 
plaats kunnen vinden. Aangezien het jaar 2020 inmiddels ook voorbij is, zijn 
wij voornemens om de algemene ledenvergadering van 2020 en 2021 te 
combineren . 

In deze algemene ledenvergadering zal dus ook nader worden ingegaan op 
de	financiële	verantwoording	over	beide	jaren.	

Vooralsnog staat de algemene ledenvergadering gepland op:
  maandag 31 mei 2021 om 20.00 uur. 

Uiteraard mits Corona en de dan geldende regels dit toelaten. Nadere gege-
vens over de locatie volgen nog.

Namens het bestuur

Ledenvergadering

Algemene

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

10
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Al snel werd duidelijk dat vele Limbra crossen niet door konden gaan vanwege het 
welbekende Corona-virus. We besloten om de crossen zoveel mogelijk als gezin toch 
te gaan lopen. Zo kwam het dat we  op een regenachtige zondagochtend 25 oktober 
2020 naar Weert gingen om onze eigen IJzeren man cross te lopen. Na de warming-
up en verkenning van alle rondes gingen we alle vier tegelijk van start en was het 
inmiddels gestopt met zachtjes regen maar helaas harder.  Mede daarom was het  
erg rustig in het bos. Nat en moe maar voldaan op weg terug naar huis en op tijd voor 
de start van Max Verstappen. Op Strava blijft niets lang geheim en toen Sven deze 
activiteit benoemde als IJzeren man cross kwamen er toch wel snel  wat reacties met 
vragen als: ging hij toch door?  

Limbra Cross 2020-2021 als gezin.

De tweede cross was een week later  
op 1 november 2020. Omdat de route 
van de nieuwe Scopias cross ons niet 
bekend is werd het gewoon het oude 
vertrouwde Belfeld. Rare gewaarwording: 
We konden met de auto gewoon op het 
parcours komen en aan de rand parke-
ren. Maar met een prachtig najaarszon-
netje	konden	we	onze	route	afleggen	
inclusief heerlijke heuvel erin.

De derde cross werd op 8 november af-
gelegd, voor het eerst in Brabant en wel 
in Helmond. Prachtig weer kregen we in 
Helmond waardoor we meerdere wan-
delaars zagen. Omdat ieder zijn eigen 
ronde loopt wekt dat wel eens verbazing 
want waarom gaat de ene rechtdoor en 
de andere rechtsaf. Zo kreeg ik (Andrea) 
de vraag of er verderop ergens nog mijn 
dochter liep, want we leken zo op elkaar. 
En liep ze dan wel goed?

Tiswa
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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
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Na 3 weken op rij crossen even afkicken. Op 29 november was het dan onze eigen 
cross in ons eigen mooie Deurne, de vierde in de rij.  Deze routes kennen we alle vier 
door en door. Het Zandbos kent geen geheimen voor ons. Het was prima hardloop-
weer, we hopen dat we dit mee kunnen nemen naar 2021.

Swift Roermond had in 2019 al aangegeven dat dit het laatste jaar op het voetbalveld 
en met hooibalen zou zijn. Een nieuw team zou de cross elders overnemen in 2020. 
Maar alle onzekerheden had hen al heel vroeg doen besluiten dit jaar niet 1 van de 
organisatorische verenigingen te zijn. 

En dus  werd de vijfde cross 3 januari 
2021 in Asten gelopen. Een jaar eerder 
nog het decor van het Brabants kampi-
oenschap nu liepen we nagenoeg alleen 
door de Polderse bossen, onze eigen 
Jaspercross.
Na Helmond, Deurne, Asten weer een 
keer verder van huis en wel naar Helden 
op 24 januari als zesde cross. We zagen 
hier en daar wat sneeuw in de berm lig-
gen maar richting Helden werd het meer 
en meer.  Aangekomen verliet de jeugd 
van Helden atletiek net het bos na een 
training. Dan mis je het wedstrijd gevoel 
net even iets meer. In de smeltende 
sneeuw liepen we onze rondes. Wat een 
prachtig decor leverde dat op en  natte 
sokken. Want wat hadden we al lang 

geen sneeuw meer gezien, niet wetende 
wat ons een paar weken later te wachten 
zou staan.  

We hebben even getwijfeld welke datum 
we zouden kiezen  voor de Vlakwater 
cross in Venray. Al snel werd deze verzet 
van 31 januari naar 28 maart. In de hoop 
dat we dan weer crossen konden orga-
niseren. Inmiddels was duidelijk dat dit 
hem niet zou gaan worden. We besloten 
de cross eind januari te gaan lopen als 
zevende cross. Deze Vlakwater cross 
heeft gewoon zijn eigen bord met plat-
tegrond van de route en bij behorende  
paaltjes langs het parcours. Het was fris 
maar prachtig loopweer.

Tiswa
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De achtste cross is  de Nederheide cross die GAC Gemert organiseert. Sinds vorig 
jaar maakt GAC deel uit van de Limbra crossen en dit jaar zouden hier de Brabantse 
Kampioenschappen cross hebben plaatsgevonden. Deze cross  hebben we zelf ook af-
gelast vanwege code rood en het advies vooral thuis te blijven als je de weg niet perse 
op hoefde.  Jammer,  prachtige omgeving daar,  maar wie weet volgend jaar.

Op 21 februari  vertrokken we naar het 
prachtige Leudal. Vorig jaar nog afgelast 
vanwege storm Ciara maar nu vooral een 
déjà vu naar 2 jaar geleden. Ook toen 
een plotselinge overgang van winter naar  
warm  lente weer. Nu ook,  wat onwen-
nig, was het echt waar?! Stonden we een 

week geleden nog gewoon op 
schaatsen?! De omgeving zag 
er zonder linten wat anders uit 
maar we hebben deze mooie 
maar pittige cross kunnen  lo-
pen, in de warmte, het was de 
laatste in de rij van  9 crossen. 
Crossen met regen, sneeuw 
en kou maar dus  ook met 
prachtig weer. 

Het was super gezellig als 
gezin en we zijn gezegend 
dat we gezond zijn. Maar  we 
hopen dat we de crossen  
volgend jaar gewoon weer 
als competitie kunnen lopen.  

Gewoon gezellig met echte 
concurrenten en clubgenoten, gewoon 
elkaar kunnen aanmoedigen en onder-
steunen. 

Groeten Sven, Andrea, Ivar en Kirsten

14
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Waar op zaterdag 6 februari half Nederland zich al aan het voorbereiden is op de 
aankomende sneeuwstorm, stond de AV-LGD jeugd in het bos gespannen te trappelen 
voor de vierde en tevens laatste onderlinge cross. Geen code oranje, rood of zwart, 
maar code geelblauw in Deurnese bos.

Kort na de klok van 10 uur startten de B/C junioren aan hun twee grote rondjes door 
het Zandbos. Alsof de jeugd de stormbaan op denderden, vlogen ze met alle geweld 
het bos door, de een nog harder dan de andere. Kort daarop was het de beurt aan 
de grote groep D junioren. Deze groep jeugd is redelijk aan elkaar gewaagd en werd 
stormachtig gevochten om elke meter winst, met prachtige onderlinge duelletjes in de 
grote wedstrijd. Wat een strijdlust, geweldig!

Stilte voor de storm? Echt niet!
Tiswa
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Na de junioren was het de beurt aan 
de pupillen, die allemaal stonden te 
trappelen van ongeduld. Direct na 
de start stormden de A-pupillen, met 
voorop een heleboel strijdlustige 
meiden, hun parcours op. Een enke-
ling startte net iets te hard waardoor 
ze het in de tweede ronde moesten 
bekopen met een plekje, maar het 
mocht de pret niet drukken. Snel 
na	de	finish	werd	er	alweer	volop	
gelachen en uitgelopen. Ten slotte 
was het de beurt aan de B/C- en 
minipupillen. En ook hier was het 
genieten van enigszins gespannen 
en geconcentreerde koppies voor-
afgaand aan de start. En ook deze 
pupillen hadden maar één doel voor 
ogen: oerend hard het bos door! En 

ja hoor, al snel kwamen onze jong-
ste AV-LGD telgen met donderend 
geweld	op	de	finish	afgestormd.

Zo zie ja maar dat de stilte in ieder 
geval niet daags voor de sneeuw-
storm plaatsvond. Sterker nog, het 
lijkt wel of de storm daags voor de 
sneeuw door Deurne denderde. 
En nu op naar de sneeuwpret en 
de carnavalstraining. Daarna gaan 
we lekker genieten van een weekje 
vakantie. Even goed uitrusten om 
daarna weer volle bak te gaan trai-
nen voor een hopelijk mooi, sportief 
zomerseizoen!

16
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Afgelopen zondag vond onder lenteachtige omstandigheden een AV-LGD solo chal-
lenge plaats. Opnieuw was Griendtsveen het decor van deze challenge. Dit keer voor 
een 10 km solo challenge. Anders dan anders was dat deze challenge maar slechts 
voor één dag was. In totaal hebben ongeveer 30 hardlopers uit Deurne en omgeving 
deelgenomen. 

Lenteachtige solo challenge Griendtsveen

De winnaar bij de heren werd Stan 
Zeegers in een tijd van 38.09. Kim Jans-
sen was de snelste dame in een tijd 
van 41.45. Voor beide winnaars ligt een 
mooi hardloopshirtje klaar af te halen bij 
Macron Store Deurne. Ook Willy Kanters 
en John Tielen hebben dit collectors item 
gewonnen.	Na	afloop	van	de	challenge	
konden alle deelnemers een heerlijk car-
navalsbiertje (het spuit 11 biertje van de 
Peelstrekels) als souvenirtje afhalen bij 

De Morgenstond. In verband met Corona 
kon dit pas thuis worden genuttigd, maar 
het wachten werd uiteindelijk beloond 
met een heerlijk blond biertje! Over 1,5 
week is Griendtsveen opnieuw voor één 
dag het decor voor de solo challenge. Op 
zondag 7 maart staat de halve marathon 
solo challenge op het programma! De 
afstand en tijd worden geregistreerd 
via Strava. Iedereen kan deelnemen en 
deelname is uiteraard gratis!

Tiswa
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Een	aantal	deelnemers	na	afloop	van	de	solo	challenge	in	Griendtsveen

18
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Winterwandelen in januari
Jaarlijks organiseert de wandelcommissie van AV-LGD eind januari een Winterwandel-
tocht in de mooie omgeving rond Deurne.

Zoals voor vele activiteiten speelde corona ook hier een rol: een mooie tocht voor alle 
wandelliefhebbers van onze club en vele wandelaars uit de verre omgeving kon niet 
doorgaan.
Balen!!

De wandelcommissie zette haar schouders eronder om toch een corona verantwoord-
de tocht te organiseren.

Via internet konden alle liefhebbers de routebeschrijving en routekaartje downloaden 
en zie daar hoeveel mensen hiervan gebruik gemaakt hebben:

7 km.  227
11 km.  218
15 km.  214
20 km.  232
GPX	files		 257		 Geweldig,	toch!

Men kon op elke gewenste dag en tijdstip op pad, kwestie van downloaden en wande-
len maar…

De routebouwers en de controleurs van de route hadden er nogal wat werk aan. Pijlen 
verdwenen keer op keer en/of werden vernield, ook niet alle paden waren en bleven 
makkelijk toegankelijk.

Soms raakten wandelaars het spoor bijster. 
Maar er kwamen ook vele positieve en 
hartverwarmende reacties binnen. 
Daar hebben we veel van geleerd 
en zijn verbeterpunten voor een 
volgende keer.

Dat geeft zoveel energie en 
moed, dat er een volgende tocht 
gepland is, deze is te verwach-
ten in mei.

Nader bericht volgt.

Wandelen
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Een stekende pijn precies onder het hielbot tijdens het lopen? Au, dat zou wel eens 
kunnen wijzen op hielspoor. Een vervelende blessure, die het plezier in het wandelen 
behoorlijk kan verpesten. Wandel.nl geeft je daarom tips
Een röntgenfoto waarop hielspoor is te zien

Wat is hielspoor?

Niet alle pijn in de hiel van je voet hoeft op hielspoor te duiden. Hielspoor is een heel 
specifiek	aan	te	duiden	blessure	en	de	pijn	zit	recht	onder	het	hielbot.	Bij	hielspoor	
ontstaat een verkalking van de hielpleesplaat aan het hielbot. Op een röntgenfoto zie 
je dan een uitsteekseltje aan het hielbot. Deze verkalking wordt ook wel spina calcaneï 
genoemd. Niets geks. Ongeveer 75 procent van de volwassen bevolking heeft deze 
verkalking. Wanneer er sprake is van overbelasting kan er een niet-bacteriële infectie 
ontstaan. En dat is het moment waarop de stekende pijn ontstaat en wat we kennen 
als hielspoor.

Oorzaken

Hielspoorklachten ontstaan 
voornamelijk door overbe-
lasting en/of een verkeerde 
voetstand. Bij overbelasting 
kun je denken aan staande 
beroepen of te veel sporten 
waarbij je veelvuldig en 
hard op de hiel landt. De 
groei van de populariteit van 
loopsporten zorgt ook voor 
een toename van het aantal 
mensen met hielspoor. En 
wie z’n loopactiviteiten op verkeerde schoenen (te oude of te zachte schoenen) doet 
of overgewicht heeft, loopt een verhoogd risico. De laatste jaren zijn schoenen steeds 
comfortabeler en zachter geworden. Groot nadeel: de voeten zelf worden nauwelijks 
meer aan het werk gezet, waardoor veel mensen kampen met doorgezakte voeten en 
de doorbloeding in de voeten niet optimaal is. Hierdoor wordt bij iedere stap de hiel-
pees onder de voet te veel gestrekt, die vervolgens gaat irriteren en pijn veroorzaakt. 
Wist je dat ook teenslippers hielspoor kunnen veroorzaken? De platte versies zonder 
goed voetbed kun je maar beter in de kast laten staan.

Klachten, en dan?

Heb je klachten die na een tijd van rust niet over gaan? Dan is het verstandig om naar 
de huisarts of een fysiotherapeut te gaan. Deze kan de juiste diagnose stellen en je 

Hielspoor: 
wat is het en hoe kom je er snel van af?
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adviseren over de meest passende behandeling voor jou. Er zijn namelijk verschillende 
behandelingen	mogelijk	om	je	van	de	klachten	af	te	helpen.	Denk	aan	specifieke	(rek)
oefeningen of massage, maar ook shockwavetherapie behoort tot de mogelijkheden. 
Je kunt ook een doorverwijzing krijgen naar een podoloog om zooltjes of een hakje aan 
te laten meten, waarmee de druk op de hielpees wordt verminderd. Er zijn overigens 
ook hielspoorzooltjes online verkrijgbaar. Overleg dus even met je behandelaar wat de 
beste	en	financieel	aantrekkelijkste	oplossing	voor	jou	is.

Als de oorzaak ligt in verkorte spieren en pezen zou een Strassburg sok uitkomst kun-
nen bieden. Hiermee rek je de spieren en pezen gedurende langere tijd achter elkaar 
op. Vanwege de stand van de voet als je deze sok aan hebt, wordt geadviseerd om 
deze ’s nachts te 
dragen. Compres-
siesokken helpen 
om	afvalstoffen	
beter af te voeren 
door stimulatie van 
de doorbloeding. 
Bovendien geven 
compressiesokken 
ondersteuning aan 
de voetboog, wat 
verlichting geeft. Bij 
zeer ernstige klach-
ten kan er ook aan 
gedacht worden 
om een cortison-
eninjectie te zetten 
en als laatste optie 
is een operatie mogelijk. Maar zover hoeft het niet te komen.

Wat kun je zelf doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Je kunt het risico op hielspoor verkleinen door 
ervoor te zorgen dat je voeten in topconditie zijn. Een goede doorbloeding in de voe-
ten verkleint de kans op verkalking van de aanhechting van de hielpeesplaat. Het is 
belangrijk om de spieren in je voeten te trainen met oefeningen. Loop eens op blote 
voeten in het zand, of leg een handdoek op de grond en trek deze naar je toe door 
met de tenen een grijpbeweging te maken. Ook balansoefeningen op blote voeten 
zijn een prima manier om de voeten aan het werk te zetten. Vermijd zo mogelijk het 
lopen op blote voeten op harde ondergrond en op teenslippers zonder goed voetbed. 
Daarnaast is het belangrijk dat je goede schoenen draagt en deze ook afwisselt (draag 
in je schoenen eventueel een hielspoorzooltje). Dat geldt niet alleen voor je dagelijkse 
schoenen, maar juist ook voor je sportschoenen. Te lang op hetzelfde paar sportschoe-
nen lopen, komt de gezondheid van je voeten niet ten goede.

Bron: https://www.wandel.nl/ 
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Pupillen cross 1 cross 2 cross 3 cross 4
 21-nov 5-dec 19-dec 6-feb
Jongens Pupillen A    
Len Proenings 1 1 2 1
Loek Reinders 3 2 1 2
Nick Gorts 4 4 4 3
Bas van Mierlo 2 3 3 -
Bart Kuijpers 5 - - -

Meisjes Pupillen A     
Laura Verhallen -  3 3 1
Aafke Mennen 1 1 1 2
Meike Maas 2 4 2 3
Saar de Koning 3 5 7 4
Benthe Coolen 7 7 - 5
Nienke Bartels 5 6 6 6
Nienke den Engelsman 6 2 5 7
Vive Spierings 4 8 4 8
Noëlle Martens 8 9 - 9
Puck van de Valk 9 10 8 10
Roos Beenen 11  - 10 11
Lotte Teepen 10  - 9 12
Veerle Mastbroek 12  - - -

Onderlinge Cross Competitie AV-LGD 2020-2021
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Jongens Pupillen B    
Roy Bierings 3 1 1 1
Jip Verbeek 1 2 2 2
Tim Gielen 2 3 3 3
Bram Boumans - - 4 4
Mika Koetsier 4 4 5 5

Meisjes Pupillen B    
Merel Maas 1 1 1 1
Julia van Duijnhoven 2 - 2 2
Puck Dirks 3 2 4 3
Esmee Jacobs - 4 5 4
Evi den Engelsman - 3 3 5
Beau Althuizen 4 - 6 6

Jongens Pupillen C    
Simon Bartels 1 1 1 1
Ties Joosten 2 2 2 2
Meisjes Pupillen C    
Marit Houben 1 1 1 1
Janske Mennen 2 2 2 2

Meisjes Mini Pupillen    
Iris Bierings 1 1 1 -
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NK Atletiek Indoor voor Senioren,  Apeldoorn  
800m 20/21 februari 2021.

10  Jesper Arts  (PH) 1.50.53

Junioren cross 1 cross 2 cross 3 cross 4
 21-nov 5-dec 19-dec 6-feb
Meisjes Junioren A     
Pouke van Dijk 1 1 1 -

Jongens Junioren B     
John Linders 1 1 1 1
Lars Vermazeren - 2 - 2
Remco Linders 3 3 2 3
Vigo Strik 2 - -  -

Meisjes Junioren B    
Jikke van Dijk - 1 1 1

Jongens Junioren C    
Ivar van den Hurk 1 1 1 1
Timo Flipsen 2 2 2 -

Meisjes Junioren C    
Anne de Vries 1 1 - 1
Lieke Hoogers 2 2 1 2

Jongens Junioren D    
Tijn de Koning 2 1 1 1
Jop Slaats 1 2 - 2
Myka Kuijpers 3 3 3 3
Jens Munsters - 4 2 4
Dani Koetsier 4 5 4 5
Linus van Hout 5 6 5 6
Tjuri van Waaijenburg 6 7 6 -
Thijs Mennen 7 - - -

Meisjes Junioren D    
Kirsten van den Hurk - 1 1 1
Renske Mennen 1 2 2 2
Hilda Hoogers 3 4 - 3
Zoey van Lieshout 4 - 4 4
Eline Bartels 2 3 3 5
Ise Spierings 5 6 5 6
Luna Jacobs 6 7 7 7
Nina Flipsen - 5 6 -



zoekt
jou!

Solliciteer:
hoppenbrouwers techn iek .n l




