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  Nieuwsbrief 
 

 

Uitgave 47, september 2017 
 

 

 

NIEUWS OVER, VAN EN DOOR ACHILLES 
 

 

 

Colofon 
 

ARV Achilles Nieuwsbrief is 

een maandelijkse digitale uitgave 

voor alle leden en 

belangstellenden van Atletiek en 

Recreatiesport Vereniging Achilles 

in Etten-Leur. 

In de nieuwsbrief staan actuele 

ontwikkelingen in en om de 

vereniging en de atletieksport. 
 

redactie Nieuwsbrief 

(redactie@arvachilles.nl) 

 Dick Ringelberg  

 Marloes Nijland 
 

bestuur ARV Achilles 

(secretaris@arvachilles.nl) 

 Yvonne Brabander (voorz.) 

 Sjaak Dorsman (penn.) 

 Ella Bastiaansen (secr.) 

 Toos van Vlijmen (lid) 
 

Wil je de Nieuwsbrief niet meer 

ontvangen, stuur dan een bericht 

naar redactie@arvachilles.nl en je 

emailadres wordt uit de 

verzendlijst verwijderd. 
 

Oudere uitgaven kan je hier 

downloaden. 
 

website 

Meer informatie over Achilles, 

trainingstijden, (trainings)groepen, 

trainers, atletenprofielen van onze 

topatleten en andere clubinforma-

tie kan je lezen op onze website  

www.arvachilles.nl. 
 

social media 

Ook op ons Facebookaccount 

worden regelmatig nieuwsfeiten 

en foto’s geplaatst. 

 

 

wij zijn Achilles! 

  ClubDag 2017, schrijf in en kom! 

 Achilles activiteiten 

 De kwetsbare held 

 Van Oers Marathon Brabant heeft 

vrijwilligers nodig 

 Sponsoren in beeld: Modoc werkt en 

loopt 

 WK 2017 trend: meer power 

 Pannenhoef dreigde té vol te worden 

 ClubDag 2017, doe mee en schrijf in! 

 Advies Gezondheidsraad 

 Geen voordeel trainen zonder 

koolhydraten 

 Toon en José snelste 45-plussers 

 Nieuwe leden en opzeggers 

 Uit de AU-nieuwsbrieven: veranderingen 

bij opleidingen 

 Samen lopen is leuker 

 Eiwit en koolhydraten voor stevige botten 

 Tilburg Ten Miles door Marloes 

 Gratis kennismaking met Kangoo Jumps 

 Achilles Trainersdag “Intervisie” 

 SponsorCommissie: de borden 

 Gluren bij de buren: Atletiek de leukste 

teamsport die er is! 

 Al vriend van de Achilles Facebookpagina? 

 Webtrends van www.arvachilles.nl 

 Achilles Olympics 13-14-15 oktober! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie@arvachilles.nl
mailto:secretaris@arvachilles.nl
mailto:redactie@arvachilles.nl
http://www.arv-achilles.nl/category/home/nieuwbrief/
http://www.arvachilles.nl/
https://www.facebook.com/AtletiekAchilles/?ref=ts&fref=ts
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/16441/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/16441/
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 ACHILLES ACTIVITEITEN 
 

19 sep - Achilles bestuursvergadering 

20 sep - Platformoverleg 

21 sep - Wereld Alzheimer dag (Avoord-Surplus-Achilles) 

30 sep - Achilles ClubDag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 okt - Bestuursvergadering Atletiek Unie 

13 okt  - Achilles Olympics t/m 15 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 okt - Aanvraag subsidie rolstoelers 

19 okt - Achilles bestuursvergadering 

11 nov - Trainers middag (Intervisie) 12:00-16:00 uur 

(incl.  lunch) 

28 nov - Achilles bestuursvergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 nov - Platformoverleg 

14 dec - Achilles bestuursvergadering 

 

27 sep 2018 - VIJFTIG JAAR A(R)V ACHILLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 17 september 2017 

wordt Achilles in Someren voor het 

eerst sinds jaren weer eens 

vertegenwoordigd door een team bij 

de Brabantse Kampioenschappen.  

Wij wensen de C en mini pupillen 

alvast veel plezier en succes! 
 

 

Zaterdag 2-9-2017 Roosendaal: 

Brabantse Kampioenschappen 

Athletics Champs (individueel) 
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DE KWETSBARE HELD 
In gesprek met topatleet Eelco Sintnicolaas 

over prestatiedruk, zijn recept voor succes en 

het blijven volhouden van topsport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ooit waren we als jonge atleten aan elkaar gewaagd 

op de meerkamp (atletiek), vervolgens specialiseerde 

ik me op het polsstokspringen en stopte met de sport 

in 2012. Ik presteerde niet meer en de druk werd mij 

te groot. Ik wilde ontsnappen uit die wereld. Eigenlijk 

weg van mezelf en de angst. 

 

Maar Eelco ging door en gaat door. En door. Dat 

heeft me altijd geïnspireerd en doen afvragen, wat 
als?! Wat als ik was doorgegaan? Had ik dan toch de 

top gehaald? Of was ik gewoon geen echte 

topsporter? 

 

Eelco behaalde al vele medailles op internationale 

toernooien en is nog niet klaar. Dit jaar haalde hij op 

30 jarige leeftijd een nieuw Nederlands record op de 

tienkamp. Dat is groots. Veel mensen geloofden er 

niet meer in. Hij wel. 

 

Ook bij Eelco gaat het lang niet altijd zoals hij hoopt 

of van hem verwacht wordt. Soms blessures of net 

niet in vorm op het juiste moment. Zaterdag 12 

augustus moest hij stoppen na zeven onderdelen 

tijdens het WK atletiek in London, maar op vrijdag 18 

augustus stond hij al weer de sterren van de hemel te 

springen op de markt in  

Apeldoorn. 

 

Wat mij betreft één van 

 de grootste atleten in  

Nederland van de  

afgelopen tien jaar.  

                             bron: 
Klik hier voor  

het interview (05:05) 

met Eelco. 

 

 

vrijwilligers Marathon Brabant 
Op zondag 29 oktober 2017 

 vindt voor de 35e keer de  

Van Oers Marathon Brabant 

 plaats. Op deze dag  zullen ruim 400 vrijwilligers op 

de been zijn om alles in goede banen te leiden. Wij 

doen een vriendelijke oproep aan Achillesleden*, 

familie, vrienden, clubs en verenigingen om ons 

hierbij te komen assisteren. Bij de voorbereidingen 

en bij het opruimen de dag erna, maar uiteraard 

vooral op de wedstrijddag zelf!  
*Voor Achillesleden telt dit mee voor de vrijwilligersbijdrage.  
 

Het Marathonweekend wordt een druk weekend: 

 Vrijdag: Worden dranghekken opgehaald en 

neergezet langs het parcours. 

 Zaterdag: Worden diverse voorbereidingen 

getroffen. 

 Zondag: Staan op zo’n 70 punten op het 

parcours verkeersregelaars (die de e-learning-

instructie gevolgd hebben) en/of wegafzetters. 

M.b.v. een hesje en rode vlag zorgen zij er voor 

dat het verkeer wordt tegengehouden of juist op 

een verantwoorde manier doorgelaten.  

Bij 5 verzorgingsposten en 3 sponsposten 

voorziet een groep volwassenen en kinderen (v.a. 

10 jaar) de lopers van drinken, fruit en/of 

sponzen. Samen wordt de kraam opgebouwd, 

materialen neergezet én uitgedeeld en tot slot 

opgeruimd. 

Een ploeg van 20 mensen (m/v) begint al vroeg 

met het opbouwen van het lopers kwartier, 

ophangen van spandoeken/vlaggen en het op de 

juiste plek neerzetten van de dranghekken en 
afzettingen. En aan het eind van de dag wordt 

alles afgebroken, opgeruimd en weer in de 

vrachtauto geladen.  

 Maandag: Wordt alles weer opgeruimd  tot de 

volgende marathon! Voor alle medewerkers is er 

een herinnering en ook voor een lunchpakket 

wordt gezorgd;  gesmeerd en belegd door, je 

raadt het al … vrijwilligers. 
 

Komt jij ook helpen?  

Geef jezelf (alleen of met anderen) op d.m.v. een 

formulier dat je vindt op de kluisjes onder de trap in 

het clubhuis van ARV Achilles.  

Daar staat ook de “marathon-doos” waar je het 

formulier in kunt doen. Of klik hier voor een digitaal 

formulier, maar ook kan je een mailtje sturen naar: 

vrijwilligers@marathonbrabant.nl  
 

Alvast bedankt! 

Johan van de Put - Bestuurslid vrijwilligers Stichting 

Marathon Brabant 

 

 

 

https://www.facebook.com/kwetsbareheld/videos/734481493405677/
http://www.arv-achilles.nl/wp-content/uploads/2017/09/20170808AanmeldingVrijwilliger2017-.pdf
mailto:vrijwilligers@marathonbrabant.nl
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ONZE SPONSOREN IN BEELD 

 

Modoc Werkt staat voor 

persoonlijk, betrokken, 

nieuwsgierig en gedreven 
 

Modoc Werkt is een arbeidsbemiddelaar, die mensen 

voornamelijk van baan naar baan begeleidt. Gericht op de 

lange termijn, werken ze samen met jou aan je persoonlijke 

doelstellingen op het gebied van carrière.  

 

 
 

Ben je op zoek naar de vervolgstap in je loopbaan of een 

carrièreswitch? Dan ben je bij Modoc aan het goede adres. 

Tijdens een persoonlijk gesprek brengen zij jouw wensen 

en behoeften in kaart, om samen dé passende baan te 

vinden.  

 

Modoc is voornamelijk werkzaam in de branches 

Transport & Logistiek en Industrie & Techniek.  Zij zijn 

actief in opleiden, werving en selectie, detacheren, 

uitzenden en payrolling. En dat alles doen zij natuurlijk met 

een persoonlijke betrokken aanpak en oprechte interesse 

in jou! 

 

Voor meer informatie over Modoc, klik hier. 

 

  

 

 

  

en Modoc loopt hard … 

http://www.modocwerkt.nl/
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Lieve Marian, 
 

Wat moet het pijn doen om na 10 jaar (!) 

trainerschap en in totaal 15 jaar lidmaatschap 

afscheid te nemen van ‘jouw’ groep, club en 

sport. Noodgedwongen ook nog, door een 

vervelende blessure die na een jaar maar niet 

over wil gaan. Wat gaat onze groep jouw 

enthousiasme missen! Meerderen onder ons 

kunnen zich nog herinneren hoe we hartelijk 

ontvangen werden door je. Je verwelkomde elke 

nieuweling in de groep, net als de rest van de 

leden. Warm en gezellig, dat kenmerkt je. Met 

pijn in ons hart, en dat van jou, hebben we je 

laten gaan. Met onze cadeaus kun je ons in ieder 

geval zeker niet vergeten. En we hopen je 

natuurlijk nog af en toe te zien! 

     

Blijf lekker in beweging! 
 

Trackrecord (uitslagen.nl) 
Aantal geregistreerde kilometers: 268,10. 
 

Geregistreerde persoonlijke records: 

Halve marathon: 1.58:05 

15 kilometer:      1.25:51 

10 kilometer:         55:39 
 

Wist je dat … 
- Marian elke wedstrijd op ‘de hartslag’ van Adri 

liep? Moet moeilijk geweest zijn zonder hem (of 

zijn meter..)! 

- Marian een aantal jaar aan de Roparun heeft 

meegedaan, respect! 

- Marian op haar 50e de partyboot heeft afgehuurd 

om dat feestje eens goed te vieren… 

- Marian en Adri nu aan het wandelen zijn geslagen. 

Zo hebben ze al een flink stuk van het Pieterpad 

in Nederland gelopen.  
- Marian ook de vierdaagse in Marbella (Spanje) 

heeft gelopen. 

 
 

 
 

 
  

Ons grote cadeau heeft al een plekje! (links) 
 

 

  

 
Balans in ontwikkeling bewaken 

Wil je je lopers echt een goede ontwikkeling 

meegeven, combineer een krachtprogramma met 

beter bewegen. Oefeningen met hoge knie skippings 

en hakken-billen verbetert de reikwijdte van de 

beweging. Met sprongoefeningen verbeter je de 

afzet maar een loper moet dan ook snel zijn benen 

omhoog kunnen trekken. Op en af van een 

verhoging springen verbetert de kracht maar met 

technische oefeningen kun je dat vertalen naar de 

echte versnelling op de baan of de weg. 

 

Wil je jouw hardlopers op een leuke manier 

meer power geven? 

 Zoek een zandpad – denk aan het strand, pad 
over een duin – en laat meerdere korte sessies 

met rustpauze lopen. Bijvoorbeeld 5 x 100 

meter 

 Bied een piramidetraining aan maar met korte 

afstanden. Bijvoorbeeld 150 meter, 250 meter, 

350 meter, 250 meter en weer 150 meter. 

 Laat series van burpees uitvoeren met nadruk 
op de sprong op het einde van burpee.  

 Laat je groep een keer trainen bij sprinters 

zodat ze echt de intensiteit zien van het korte 

werk. 

 Interval met korte afstanden en meer hersteltijd 
zodat je de nadruk op de inzet kunt geven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             bron: 

WK 2017 trend: meer power 
Als we terugkijken naar de WK atletiek in 

Londen dan valt bij de loopnummers één 

onderdeel duidelijk op. Je moet als atleet een 

sterke laatste ronde kunnen draaien. Of je nu 

Sifan Hassan ziet lopen of Mo Farah, die 

laatste 400 tot 300 meter vormen de 
bekroning van de winst of een andere 

medailleplek. 

 

Need for speed zit in power 

Daar heb je power voor nodig. Dat vraagt meer van 

hardlopers dan alleen een stevige interval. Voor alle 

hardlopers die bij jou trainen en fanatiek zijn, zal de 

roep om een sterk slot groter worden. Het 

bijzondere is dat hardlopers die graag langere 

afstanden lopen zoals een 5 of 10 kilometer dan 

vaker over de schutting kijken naar trainingen van de 

sprinters. 

 

Kun je de vertaling maken naar beter 

hardlopen? 

In de afgelopen jaren is er veel aandacht voor beter 

lopen. Zuinig en met een goede techniek zodat je 

altijd wat over hebt als het duel uitgevochten moet 

worden. Hardlopers hebben niet de krachtsexplosie 

nodig van een sprinter. Maar de power die een 200 

meter of 400 meter sprinter in zich heeft biedt 

meerwaarde voor andere afstanden. Als trainer let je 

bij de ontwikkeling van je atleten er op dat de 

verbetering van kracht ook omgezet wordt in een 

verbetering van de hardlooppas. 

 

Blik achter de schermen 

Door social media krijgen we steeds vaker kort een 

blik op hoe anderen trainen. Daarbij zie je dat 800 

meter lopers dezelfde box sprong trainingen doen als 

bijvoorbeeld Dafne Schippers. De absolute output 
ligt lager dan bij Dafne maar dezelfde ontwikkeling 

wordt ingezet. 

 

Meer plyometrische oefeningen 

Als je visie op hardlooptrainingen is dat hardlopen 

een serie sprongen is, dan zijn plyometrische 

oefeningen een logische stap in de opbouw van 

kracht. Met een box sprong alleen komen de langere 

afstanden er niet. Dan is het ook belangrijk om series 

van enkel uitgevoerde oefeningen. Lunges die goed 

zijn uitgevoerd belasten vooral één been. De 

combinatie van één en twee benen goed belast met 

krachtoefeningen zorgen voor balans voor de 

hardloper. Je wil voorkomen dat de ene zijde van het 

lichaam veel beter is ontwikkeld dan de andere. 
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Pannenhoef dreigde té vol 

te worden met marathon 

en ander evenement 
 

Van de nood een deugd maken. Precies dát 

is gebeurd om te voorkomen dat de 

Marathon Brabant te maken zou krijgen 

met een onvoorziene bezoekersstroom. 

 

De organisatie van de 35ste Marathon Brabant en 

de natuurbeschermers van Brabants Landschap 

hebben een probleem afgewend over zondag 29 

oktober.  

De organisaties dreigden elkaar voor de voeten te 

lopen op de dag van het jaarlijkse evenement in 

Etten-Leur.  

De marathon gaat namelijk altijd door de 

Pannenhoef, terwijl de Zwarte Schuur in dit 

natuurgebied net tot hart is verkozen van extra 

activiteiten in de Week van het Brabants 

Landschap. 

 

De Marathon Brabant ligt op koers om het 

deelnemersaantal van 2016 minimaal te evenaren, 

toen er circa 5000 lopers waren. De 

voorinschrijving laat al een kleine honderd namen 

meer zien dan vorig jaar op hetzelfde moment. De 

organisatie werd een week of drie geleden echter 

gealarmeerd door de boswachter van het 

natuurgebied. ,,Die was nieuw en wist niet van ons 

evenement’’, legt marathon-woordvoerder John 

van Oevelen uit. 

 

Hij kan er nu wel om lachen. ,,Er was even paniek 

toen we hoorden wat het plan was met de Week 

van het Brabants Landschap’’, geeft de 

woordvoerder toe. ,,De Pannenhoef is van 

Brabants Landschap dus we hebben toestemming 

nodig.’’ In de lange historie van de marathon was 

dat een formaliteit. Veranderen van het parcours is 

nimmer een optie geweest, zegt Van Oevelen. 

,,Zo’n wijziging betekent veel extra werk. 

Bijvoorbeeld ook het opnieuw aanvragen van tal 

van vergunningen, zoals voor het parkeren.’’ 

 

In samenspraak losten de organisaties het 
probleem echter vlot op. Ze besloten tot 

samenwerking. De Week van het Brabants 

Landschap is met een dag ingekort en stopt nu op 

de zaterdag voor de marathon: 28 oktober. ,,Er is 

geen enkele rancune’’, verzekert John van Oevelen. 

,,We hebben een win-win-situatie.’’ De organisaties 

brengen nu elkaars evenement onder de aandacht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordvoerder Annelieke Kelderman van Brabants 

Landschap is blij met de uitkomst. ,,We gaan 

natuurlijk zo iets groots als de marathon niet 

frustreren. Maar je wilt ook niet twee evenementen 

op één dag.’’ Met name rond de benodigde 

afzettingen voor de lopers werd een probleem 

voorzien. ,,De verschillende bezoekersstromen zijn 

in zo’n geval niet te managen’’, benoemt ze een 

voorname factor bij de afwegingen. 

Zie ook: “Lopen door prachtige natuur” en 

“Into the woods-festival” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

en: “Brabants Landschap  

pakt uit in de Pannenhoef” 

                                                bron: 

 

 

 

 

http://www.marathonbrabant.nl/nieuws/lopen-door-prachtige-natuur
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/week-van-het-landschap/zaterdag-28-oktober/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/brabants-landschap-pakt-uit-in-pannenhoef~a399fe49/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/brabants-landschap-pakt-uit-in-pannenhoef~a399fe49/
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2017-08-31 Drie keer podium in Steenbergen 

2017-09-04 Daan en Fleur Nationale D-spelers 

2017-09-13 Silvia Verhoeven brons op NK 100 km 

 

 

 

 

  

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

30 september 2017: Achilles ClubDag (inschrijving open t/m 22/9) 
Zoals elk jaar is de laatste zaterdag van september gereserveerd voor de Administratiekantoor W. Goossens 

Clubkampioenschappen. Om zoveel mogelijk leden van Achilles met en bij elkaar te laten sporten heeft deze dag vorig 

jaar in het teken gestaan van de ClubDag, waarvan de Clubkampioenschappen een onderdeel uitmaakten. Ook op 30 

september 2017 gaan we dat weer doen. 
 

Loopnummers 

’s Ochtends staan voor de liefhebber twee langere loopnummers op het programma. De series 1.000 meter beginnen 

om 10:30 uur en vervolgens komen de series 3.000 meter aan de beurt. Dat laatste onderdeel maakt tevens deel uit 

van de Loperscompetitie van de Lopersgroep van Achilles. Het staat iedereen natuurlijk vrij aan welk looponderdeel 

hij of zij meedoet. Of je daarna vanaf 12:00 uur ook nog een meerkamp gaat afwerken, dat kan allemaal. Of je doet aan 

een van de clinics mee.  Inschrijven voor de 1.000 of 3.000 meter doe je hier (vermeld je vermoedelijke eindtijd, dan 

kan de wedstrijdsecretaris een goede serie-indeling maken). Voor de clinics hoef je je op te geven, gewoon komen! 
 

Clinic Qi Gong en BodyGym 

Of je doet mee aan de clinic van Maja van der Horst en Ria Frijters. Die starten om 14:00 uur met een uur vol 

oefeningen, telkens in een set van 20 minuten. Ria begint met oefeningen in een spelvorm. Na 20 minuten vervolgt 

Maja het programma met een oefenserie vanuit Qi Gong en de laatste twintig minuten wordt een door Ria en Maja 

verzorgde gezamenlijke bodygym. 
 

Clinic Nordic Walking 

Daarnaast begint om ongeveer 15:30 uur Toon Buckens een kennismaking met Nordic Walking. 
 

Clinic Kangoo Jumps 

Terwijl Patsy Korhorn en Gerrit Nijkamp, met medewerking van Anke Dinga, Femke Martens en Marvin Noordijk 

verschillende oefenvormen van Kangoo Jumps instrueren: Kangoo Jumps, Kangoo Power, Kangoo Kids, Kangoo Run 

en Kangoo Bootcamp. De Kangoo Jumps clinic begint om 15:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Voor meer 

informatie over deze clinic, klik hier. 
 

Administratiekantoor W. Goossens Clubkampioenschappen 

Pupillen, Junioren, Recreanten, Senioren, Masters kunnen vanaf 12:00 uur meedoen aan een meerkamp. De Pupillen 

doen een andere meerkamp dan de oudere atleten, terwijl de Recreanten hun eigen meerkamp afwerken. De 

onderdelen en de starttijden kan je vinden op atletiek.nu, waar je je ook moet inschrijven. Dat is ook dit jaar gratis, je 

kan je alleen maar voor-inschrijven, tot uiterlijk 22 september 23:59 uur. 
 

 Meer informatie 

Heb je nog vragen over de meerkamp of de loopnummers, 

stuur even een mailtje naar Nicole Verhoeven, onze 

wedstrijdsecretaris (clubstrijd@arvachilles.nl). Andere vragen 

graag naar voorzitter WOC Ferdinand van Hooijdonk 

(woc@arcachilles.nl). En blijf onze website in de gaten 

houden, want sommige onderdelen (clinics) of aanvangstijden 

kunnen veranderen. De starttijden van de verschillende 

onderdelen van de meerkampen zijn uiteraard afhankelijk van 

het aantal deelnemers. Dus is het belangrijk dat je op tijd 

inschrijft. En ook: al je daarna niet kan meedoen, meld je af bij 

Nicole! 
 

IJs? Springkussen? 

Ja, alle kinderen die aan de meerkamp of een van de clinics 

meedoen krijgen gratis een ijsje! En springen op het 

springkussen mag altijd, als je je schoenen maar uittrekt! 

→  KLIKKERDEKLIK, HIER KLIKKEN OM JE OP TE GEVEN ← 

http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/drie-keer-achilles-prijs-in-steenbergen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/daan-en-fleur-bij-de-nationale-d-spelen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/silvia-verhoeven-verbetert-pr-met-50-minuten/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/16441/
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moeten zijn. 
 

Extra werk voor de trainer 

Het antwoord is nu aan de minister van VWS en 

sportorganisaties hoe de nieuw te vormen norm 

echt uitpakt. Het kan voor hardlooptrainers extra 

werk bieden. Een paar trends die kunnen ontstaan: 
 

Mogelijke trends uit de nieuwe norm 
Je krijgt meer mensen bij je trainingen omdat: 

 66% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar de 

norm van 150 minuten in de week niet haalt. 

 De norm is laagdrempelig om veel meer mensen 

aan het bewegen te krijgen. Afhankelijk van 

campagnes en acties komen meer mensen bij je 

trainen. 

 In de afgelopen jaren zagen we een trend dat al 

actieve hardlopers meer kilometers maken. Dit is 

onder meer te zien in de enorme populariteit 

van de halve marathon. Daarnaast zie je de 

opkomst van trail running dat ook over langere 

afstanden plaatsvindt. Met een nieuwe 

beweegnorm komen waarschijnlijk meer mensen 

naar je toe die vragen om lichtere programma’s. 

 Trainers kunnen een grote rol spelen om het 
percentage mensen dat matig intensief beweegt 

omhoog te brengen. 

 De Gezondheidsraad raadt ook 

spierversterkende oefeningen aan, naast het 

bewegen dat de conditie stimuleert. 

 In het uitgebreide rapport van de 
Gezondheidsraad wordt een trainingsfrequentie 

van 3 keer in de week gemeld voor de spier- en 

botversterkende oefeningen. Een trainingsduur of 

frequentie voor het conditionele deel wordt niet 

gemeld. Daarbij staat dat langer of vaker 

bewegen een groter gezondheidsvoordeel 

oplevert. 

 In het rapport, niet in de samenvatting, staat wel 

weer het advies om minstens één uur per dag te 

besteden aan matig intensief bewegen. Dat is 

meer dan de oude NNGB. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

bron:  

 

Advies Gezondheidsraad: 

150 minuten matig 

intensief bewegen. 7 

trends voor trainers 
 

De Gezondheidsraad kwam dinsdag 22 

augustus met een nieuwe richtlijn uit voor 

bewegen. De minimumnorm van 150 minuten 

in de week is laag gesteld om zoveel mogelijk 

mensen aan het bewegen te krijgen. De 

richtlijn biedt werk voor hardlooptrainers. De 

consument vraagt mogelijk vaker lichtere 

trainingsprogramma’s. Dit is omgezet naar 7 

trends waarom je als trainer waarschijnlijk 

meer werk krijgt. 
 

150 minuten in de week 

In de meeste media verschenen meteen berichten 

dat je niet veel hoeft te doen. Het trainingspak zou 

thuis kunnen blijven. De Gezondheidsraad meldt in 

zijn berichten dat de 150 minuten matig intensief 

bewegen in de week en 60 minuten per dag voor 

kinderen een minimum is. Het eerste advies geeft 

toch een ander beeld: “Bewegen is goed, meer 

bewegen is beter.” Een advies dat al veel 

hardlooptrainers toepassen in hun werk is nu ook 

genoteerd door de raad: “Doe minstens tweemaal 

per week spier- en botversterkende activiteiten, 

voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.” 
 

Matig intensief: groot gezondheidsvoordeel 

Bij matig intensief, zoals rustig fietsen en wandelen, 

wordt een groot gezondheidsvoordeel verwacht. 

Dat deel is ook al bewezen in eerdere onderzoeken. 

Vervolgens bij intensief bewegen wordt nog een 

extra gezondheidsvoordeel verwacht. Onder 

intensief bewegen wordt ook hardlopen geplaatst 

blijkt uit het rapport van de Gezondheidsraad. 

De Gezondheidsraad geeft alleen maar advies en 

heeft geen middelen of taken om de adviezen te 

realiseren. Vaak worden deze adviezen door de 

politiek gebruikt. De achtergrond van de zoektocht 

naar advies over bewegen is de verwarring over de 

norm voor bewegen. Nu wordt in Nederland met 

drie normen gewerkt waarvan de bekendste is dat je 

per dag een 30-tal minuten matig tot intensief moet 
bewegen. 
 

Dan wordt er toch lichtjes ingeleverd op de oude 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 

waarbij je als volwassene minimaal 6 dagen in de 

week 30 minuten per dag matig intensief actief zou  
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Geen voordeel 

van trainen 

zonder 

koolhydraten 
 

Regelmatig trainen met een 

lage koolhydraatvoorraad in 

de spieren ('train-low') is 

zinloos: het verbetert de 

prestatie, de maximale 

zuurstofopname en zelfs de 

vetverbranding van 

topduursporters niet. 
 

Koolhydraten zijn de belangrijkste 

brandstof voor sporters. Toch 

zijn er duursporters die denken 

dat het nuttig is om af en toe met 

lage koolhydraatvoorraden in het 

lichaam te trainen. De 

veronderstelling is dat dit de 

vetverbranding tijdens langdurige 

inspanning kan verbeteren. Als 

sporters lichaamsvet in plaats van 

koolhydraten als brandstof 

gebruiken, is het argument, zou 

dit de koolhydraatvoorraad in het 

lichaam kunnen sparen. Deze 

koolhydraten zijn dan 

bijvoorbeeld te benutten tijdens 

een eindsprint. 

Sportwetenschappers uit Zweden 

en Denemarken zochten uit of 

‘train low’ voordelig kan zijn voor 

Deense topduursporters. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dieet voor niks 

Af en toe met lage 

koolhydraatvoorraad trainen of 

juist de voorraad altijd aanvullen: 

het maakt niet uit. De 26 

triatleten en wegwielrenners 

presteerden niet beter of slechter 

door het aangepaste dieet. Ook 

konden de onderzoekers geen 

verschillen ontdekken in effecten 

van het eetpatroon op de 

maximale zuurstofopname, of het 

aandeel van vetten en kool-

hydraten dat tijdens de inspanning 

als brandstof gebruikt werd. 
  

Paarsgewijs trainen 

De duursporters werden voor 

deze studie in vergelijkbare 

tweetallen verdeeld zodat zij 

tijdens de studie gewoonlijk door 

konden trainen zoals altijd. Van 

ieder duo kreeg één sporter drie 

keer in de week na een intensieve 

fietstraining slechts 80 gram 

koolhydraten (‘train low’). De 

ander mocht wel 415 gram 

koolhydraten eten voordat ze 

beiden een even intensieve 

tweede fietstraining (twee uur, 

laag-intensief) deden. 
 

Heeft af en toe ‘laag’ trainen 

zin? 

Nee. ‘Train low’ biedt geen enkel 

voordeel vergeleken met het wél 

aanvullen van de 

koolhydraatvoorraad tussen twee 

trainingen. Zelfs bij een intensieve 

twee-uur-durende fietstest, 

waarbij in theorie sporters 

misschien wel hun vetreserves 

zouden kunnen aanspreken, was 

geen verschil in prestatie tussen 

de sporters die wel of niet 

koolhydraatarm hadden getraind. 
 

Trainen met ontoereikende 

koolhydraatvoorraden kan 

daarentegen wel flink wat 

negatieve effecten hebben. Zo 

kunnen sporters minder intensief 

trainen, voelen ze zich 

vermoeider en schaadt dit het 

immuunsysteem. Het advies aan 

duursporters is daarom om de 
koolhydraatvoorraad altijd zoveel 

als mogelijk aan te vullen. 
 

L. (Lieke) Schiphof-Godart 

 

bron:  

Toon en José snelste 

45-plussers in Quikrun 
Op zondag 10 september werd 

door THOR voor de 4e keer de 

Quikrun georganiseerd. De 

Quikrun is zowel een wedstrijd- 
als een recreatieloop ter 

nagedachtenis aan Paul Quik, die 

zelf een actief loper was. De 

Quikrun wordt georganiseerd ter 

ondersteuning van Stichting Paul, 

een Roosendaals initiatief, dat zich 

ten doel heeft gesteld om alle 

kinderen in de gemeente 

Roosendaal te kunnen laten 

sporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toon Heeren finishte na 33:47 als 

derde overall en was eerste in 

zijn leeftijdscategorie M45.  

Zijn clubgenote José van der 
Linden kwam als vierde dame 

overde eindstreep en was heel blij 

met haar 44:04, waarmee de 

Etten-Leurse hardloopster eerste 

werd bij de V45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Alle andere foto’s van Jos van der 

Reep staan hier. 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/141432749@N04/albums/72157689074220035
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NIEUW GROEP PER 

Veerle Manders Mini Pupil 17-08-2017 

Jaylee Valentijn C Pupil 17-08-2017 

Sven Mouws B Junior 21-08-2017 

Anne Chaulet Nordic Walker 25-08-2017 

Isa Visser Mini Pupil 28-08-2017 

Petra de Man Lopersgroep 30-08-2017 

Daniël Schuller C Pupil 06-09-2017 

Elize Bogers C Pupil 07-09-2017 

Martijn van Well Lopersgroep 08-09-2017 

Elke van Rijckevorsel Kangoo Jumper 09-09-2017 

Ayla Orval A Pupil 12-09-2017 

Mitchel van Praat D Junior 12-09-2017 

Felien Koevoets Mini Pupil 13-09-2017 

Koen van Paradijs Mini Pupil 13-09-2017 

Bob Schalken Lopersgroep 14-09-2017 

Willie van Mieghem Body Gym 14-09-2017 

 

 

LEDEN erbij en eraf 

OPGEZEGD GROEP PER 

Tijn van Zundert D Junior 30-09-2017 

Daan Moelands D Junior 31-10-2017 

Zowie de Wit C Pupil 30-09-2017 

Stan van Zijl Mini Pupil 30-09-2017 

Ruben Jongenelis A Pupil 30-09-2017 

Floor Engels Mini Pupil 30-09-2017 

Remco Poppelaars Kangoo Jumper 30-09-2017 

Thomas Verhaeren B Pupil 30-09-2017 

Monique Mensen  Mila Jeugd 30-09-2017 

Wilma van Veen Kangoo Jumper 30-09-2017 

Angela Verschoor Kangoo Jumper 30-09-2017 

Berend Voorn A Junior 30-09-2017 

Pieter van Asten Nordic Walker 30-09-2017 

Rick van Harssel Kangoo Jumper 30-09-2017 

Salahedine El-messaoudi Kangoo Jumper 30-09-2017 

Daan van Nijnatten D Junior 30-09-2017 

Koen van Nijnatten D Junior 30-09-2017 

Francien Reijnaars Body Gym 30-09-2017 

Mels Hillemans C Junior 31-10-2017 

Finn Hillemans D Junior 31-10-2017 

 

Afschaffing van de ledenpas 
Per 1 januari 2017 heeft de Atletiekunie 

besloten de bestaande hard copy 

ledenpas af te schaffen. 

Op dit moment zijn wij druk in overleg 

met leveranciers om tot een digitale 

variant te komen. 

Heb je een verlopen ledenpas en ben je 

nog steeds lid bij een vereniging of 

loopgroep, dan blijft je Atletiekunie 

lidmaatschap (en dus ook het 

lidmaatschapsnummer) natuurlijk geldig. 

 

Zodra we meer weten over de digitale 

opvolging van de ledenpas, 

communiceren we dat uiteraard via onze 

website en nieuwsbrieven.  

Vragen? Neem dan even contact op met 
onze ledenadministratie. 

 

Het bovenstaande staat in de ARV 

Achilles Nieuwsbrief nr. 40 van 

februari 2017. 
 

Nu blijkt dat er verschillende leden 

geen digitale ledenpas hebben 

ontvangen, omdat het destijds 

opgegeven emailadres niet meer 

correct is. 

De Atletiek Unie kan of wil niet 

aangeven welke emailadressen er fout 

bleken te zijn bij het versturen van de 

elektronische ledenpas.  

Maar ook de ledenadministratie van 

ARV Achilles kan moeilijk aan alle 

leden vragen wat hun juiste 

emailadres is.  
 

Daarom de vraag aan alle leden, die 

de Nieuwsbrief wel of niet via hun 

email ontvangen, om na te gaan of zij 

de Nieuwsbrief op het door hen 

gewenste emailadres ontvangen, en 

of dat dit emailadres anders is dan 

het digitale adres was dat zij destijds 

bij het aangaan van hun lidmaatschap 

hebben opgegeven. 
 

Ook wanneer je dit jaar nog 

geen digitale ledenpas van de 

atletiekunie hebt ontvangen, 

geef dat door aan 

redactie@arvachilles.nl 

https://www.atletiekunie.nl/nieuws/afschaffing-van-de-ledenpas
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Veranderingen in de opleidingen voor atletiek- en 

looptrainers 
We kunnen met trots terugkijken op een geslaagd opleidingsseizoen. In 2017 hebben we samen 

met de clubs weer veel nieuwe trainers en juryleden opgeleid, dank daarvoor! 

 

Voor het nieuwe seizoen zijn er twee wijzigingen voor de niveau 3 loop- en atletiektrainers in opleiding:  

1 Een VOG verklaring is verplicht om in aanmerking te komen voor je diploma 

2 De toetsingsprocedure is transparanter: introductie werken met Rubrics 

Veiligheid 

Wij willen graag dat onze atleten en lopers op een veilige, verantwoorde, veelzijdige en leuke manier kunnen 

trainen. Deze vier elementen staan dan ook centraal in onze niveau 3 trainersopleidingen. Om de veiligheid te 

waarborgen stimuleren wij clubs om voor alle trainers, die zelfstandig voor de groep staan, een VOG verklaring 

aan te vragen. Om de bewustwording rondom het thema veilig en verantwoord trainen te vergroten moeten 

onze niveau 3 trainers een VOG verklaring hebben om hun diploma te ontvangen. 
 

De komende maanden stellen wij meer informatie voor bestuurders beschikbaar over dit onderwerp. 

Nieuwe manier van toetsen: werken met Rubrics 
 

Een rubric is een beoordelingstool waarin een lijst met criteria voor een opdracht is opgenomen. Rubrics zet je 

in om de cursist duidelijk te maken welke kwaliteitscriteria, met verschillende niveaus, aan de opdracht worden 

gesteld.  Afgelopen opleidingsjaar hebben onze opleiders een pilot gedraaid en is deze nieuwe manier van 

toetsen positief uit de evaluatie gekomen. 
 

Onderwijskundig is er een aantal goede redenen om te werken met Rubrics: 
 

 Het vergroot de consistentie tussen de beoordelingen van verschillende beoordelaren (intersubjectieve 
betrouwbaarheid). 

 De prestatie van de cursist wordt op een onderbouwde en transparante manier beoordeeld. 

 Het maakt duidelijk wat er van de cursisten verwacht wordt (feed-up) en geeft, door tussentijdse 

beordelingen, cursisten inzicht waar ze staan. Hierdoor kan een opleider gerichter feed forward geven. 

 Analyses van de Rubrics geven opleiders zicht op hoe de opleiding gegeven is (scoren cursisten op bepaalde 
onderdelen systematisch laag en moet er aan een bepaald onderdeel meer aandacht besteed worden)? Deze 

analyse kan niet alleen per opleiding gedaan worden, maar ook overstijgend (moeten er in het 

opleidingsmateriaal aanpassingen gemaakt worden)? 

 Als organisatorisch voordeel wordt vaak genoemd dat een Rubric tijd kan besparen bij het feedback geven en 

het beoordelen. 
 

Begin september 2017 is deze nieuwe manier aan het Opleidersteam van de Atletiekunie geïntroduceerd. 

Vervolgens informeren wij de praktijkbegeleiders en alle trainers die zich al in hebben geschreven voor een 

niveau 3 opleiding. 

 

Heb je een vraag of opmerking? Bel of mail met Margot Kouwenberg 

 

https://www.atletiekunie.nl/medewerker/margot-kouwenberg
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 DAMLOOP BY NIGHT 5 

ENGELSE MIJL 

 

 

 
 

Damloop by night 5 Engelse Mijl 
Eén dag is niet genoeg voor het gaafste 

hardloopevenement van Nederland. 

Daarom is de Damloop by night in het 

leven geroepen. 
 

Damloopbynight 

Samen met 15.000 anders lopers start je in 

dezelfde ASICS Runningshirts. Het parcours over 

5 Engelse Mijl gaat voor een deel over het 

traditionele Dam tot Damloop-parcours en is 

oogverblindend verlicht. Onderweg geeft de 

muziek je een extra boost om deze 8 km te 

voltooien. De finish is bij het Dam tot Dam Park, 

waar je samen met duizenden andere hardlopers 

meteen kunt proosten op je behaalde 

overwinning. 
 

De Damloop by night is met name aantrekkelijk 

voor beginnende hardlopers, maar is ook super 

leuk als warming-up voor de 10 Engelse Mijl op 
zondag. 
 

Dit jaar mogen ook wheelers meedoen aan de 5 

Engelse Mijl (geen handbikers!). De start is om 

19.10 uur en de tijdslimiet is 55 minuten. 
 

Ook drie RaceRunners van Achilles doen op 

zaterdag 16 september mee aan de ruim 8 km. 

wedstrijd: Freek Felet, Wouter de Kort en 

Mariëlle van Oosterhout-de Jongh, 

 

 

 

‘hardloopstelletje’: Frans Chaulet en Wendy Schilperoort 

 

Achilles pupillen: meters maken 

Athletics Champs in Roosendaal 

 

Silvia: tientallen kilometers maken in Winschoten 
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Achilles (uit- en thuis-)wedstrijden in 2017 
 

   
 

 

 
 

Onder het motto ‘Samen laten we mensen beter lopen' organiseren we tijdens de jaarlijkse 

Looptrainersdag weer een side event speciaal voor loopevenement-organisatoren en 

loopsportcoördinatoren. Uit evaluatie-enquêtes van vorige edities blijkt dat dit een goede 

aanvulling op het programma is! 

 

za 30 sep ClubDag ARV Achilles, met daarin geïntegreerd de 

Administratiekantoor W. Goossens clubkampioenschappen 

https://www.atletiekunie.nl/chronoloog-11-november-2017
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Eiwit en koolhydraten 

voor stevige botten 
 

Direct eiwit en koolhydraten innemen na een 

intensieve inspanning is goed voor stevige 

botten. Deze voedingsmiddelen remmen 
namelijk de afbraak van botweefsel. Het 

nuttigen van eiwit en koolhydraten twee uur 

na het hardlopen innemen werkt minder 

goed, maar is nog steeds beter dan niet eten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelmatige belasting is belangrijk voor stevige 

botten. Het wankele evenwicht tussen botopbouw 

en –afbraak is echter snel verstoord door zeer 

intensieve en langdurige inspanning. Zo kan een 

zware hardlooptraining zorgen voor een netto 

afbraak van botweefsel die tot wel vier dagen 

aanhoudt. Wanneer deze botafbraak niet voldoende 

gecompenseerd wordt door periodes van opbouw, 

verliezen de botten aan stevigheid. Sporters hebben 

dan een grotere kans op blessures zoals botbreuken 

of stressfracturen. Dit is slecht nieuws voor 

topsporters die zeer frequent de landing van het 

lichaam op de grond moeten opvangen, zoals tijdens 

het springen en hardlopen, of bij fysiek contact in 

teamsporten. 
 

Voldoende calcium en vitamine D zijn nodig voor 

een optimaal herstel van de botten. Of daarnaast ook 

eiwitten en koolhydraten kunnen beschermen tegen 

botafbraak, is onderzocht door Britse 

sportwetenschappers. 
 

Botafbraak en -aanmaak meten 

Dit bleek inderdaad het geval: een drankje met wei-

eiwit en koolhydraten (dextrose) kan botafbraak 

tegengaan. Wanneer sporters onmiddellijk na een 

uitputtende trainingssessie een eiwit-dextrosedrankje 

krijgen, is de concentratie van een bekende 

markerstof voor botafbraak (β-CTX) in hun bloed 
lager. De bescherming tegen botafbraak, vergeleken 

met een placebodrankje zonder voedingsstoffen, 

houdt wel drie tot vier uur aan. Er is zelfs 

waarschijnlijk een betere opbouw van de botten 

omdat de eiwit-dextrosedrank ook zorgde voor 

meer calcium in het bloed. 

 

Lopen tot je niet meer kan 

De onderzoekers haalden tien goedgetrainde 

hardlopers over om zich voor deze studie in het zweet 

te werken. Deze mannen trainden gemiddeld 50 

kilometer per week en legden 10 kilometer in minder 

dan 35 minuten of een marathon in minder dan drie 

uur af. 
 

Voor deze studie deden ze driemaal een uitputtende 

hardlooptest. Na een korte warming-up liepen ze op 

een loopband bij 75 procent van hun maximale 

zuurstofopname (VO2 max) tot ze niet meer konden. 

Dit duurde gemiddeld ongeveer 75 minuten. Na elke 

training kregen ze ofwel onmiddellijk een eiwit-

dextrosedrankje en twee uur later een placebo, ofwel 

eerst een placebodrankje en daarna pas de eiwitten en 

koolhydraten, ofwel tweemaal een placebodrankje. 
 

Verschillende markerstoffen voor botafbraak en –

opbouw werden vervolgens vier uur lang elk uur in het 

bloed gemeten, en een dag na de looptest nogmaals. 

Ook controleerden de onderzoekers de voeding van 

de sporters in de dagen voor en na de tests 

nauwkeurig, om zeker te zijn dat ze het effect van het 

drankje, en niet van andere variaties in het 

voedingspatroon van de sporters maten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Snel na het sporten 

Het advies aan sporters is dus om zo snel mogelijk na 

de inspanning eiwit en koolhydraten binnen te krijgen. 
Wanneer de hardlopers pas twee uur na afloop van de 

training het eiwit-dextrosedrankje kregen, was het 

beschermende effect op de botten namelijk kleiner. 

Wel blijkt het beter om de voedingsstoffen later in te 

nemen, dan helemaal niet. Of het positieve effect aan 

de koolhydraten, eiwitten of alleen aan de combinatie 

te danken is, kunnen de onderzoekers echter niet 

zeggen; dat is in deze studie niet onderzocht. 
 

L. (Lieke) Schiphof-Godart 
 

Townsend R, Elliott-Sale KJ, Currell K, Tang J, Fraser 

WD, Sale C (2017). The effect of postexercise 

carbohydrate and protein ingestion on bone 

metabolism. Med. Sci. Sports Exerc., 49: 1209-1218 
 

                   bron:  
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Tilburg Ten Miles  
 

Wie eerder heeft meegedaan aan de Ten Miles in 

Tilburg, weet hoe gezellig deze wedstrijd is. Overal 

langs de kant staan toeschouwers, dweilbands en 

dj’s met muziek. Muziek en publiek geven echt een 
boost als je hardloopt. Daar hoopte ik dan ook op 

in aanloop naar zondag 3 september 2017. Ik had de 

afgelopen weken weliswaar drie keer in de week 

getraind, maar amper lange afstanden gedaan. Wat 

dat moest brengen? Op karakter hardlopen vooral. 

Hebben we vaker gedaan, zou moeten lukken.  

 

Gelukkig ging Edwin van Gestel, ook trimgroep 3, 

met me mee op deze zondag. Op het station zien 

we Dick de Kort. In Tilburg komen daar nog Niels, 

Kees en Jolanda Lazeroms bij. Kees gaat zoon Niels 

hazen vandaag. Jolanda, deel van ons trimgroep, 

maakt nog even een foto van ons voor op de 

groepsapp onder het mom van ‘ze zijn er klaar 

voor’. Nou, denk maar niet dat ik me zo voelde! 

Nadat Edwin en ik even hebben ingelopen en onze 

oefeningen hebben gedaan gaan we het startvak in. 

Dat loopt al aardig vol inmiddels, met nog een 

halfuur te gaan. Bewegen, wat springen, alle 

gewrichten losdraaien en maar hopen op een goed 

resultaat, want daar gaan we dan!  

 

We houden een rustig tempo aan en nemen de 

teksten ‘smile’, ‘genieten’ en ‘we doen het jullie niet 

na’ maar al te graag in ons achterhoofd. De Ten 

Miles is opnieuw vooral gezellig. Veel publiek, 

applaus en het roepen van namen. Kinderen staan in 

de rij voor een high five in het voorbijgaan, nog wel 

het leukste om te doen als loper. Zij blij, jij blij! Het 

geeft allemaal voldoende afleiding om vooral te 

blijven hardlopen. Onderweg zijn er om de 
haverklap water- en sponsposten en op één plek 

staat er weer een douche geïnstalleerd vanuit 

mensen thuis. Wat een support. Ik bleef maar 

gewoon op een aardig duurtempo lopen, bij Edwin.  

 

Ik kom goed het gedeelte bij de haven en 

voetbalvereniging door, ondanks de relatieve stilte 

die daar heerst. Er staan nog steeds mensen, maar 

de muziek ontbreekt. De laatste twee kilometer zijn 

voor mij het zwaarst. Ik laat Edwin gaan en blijf in 

mijn eigen tempo doorlopen. Ik attendeer twee 

jonge loopsters op de misleidende boog die echt 

nog geen finish betekent. Even de bocht linksom en 

dan kan ik nog aanzetten naar de finish. Gehaald! 

Yes! Dit jaar loopt het na de finish wel door (vorig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar stonden we plotsklaps stil en liepen mijn kuiten 

vol).  Edwin en ik zoeken elkaar op, reizen naar 

Etten-Leur en genieten daar op het terras nog van 

bitterballen en Radler. Op naar de halve marathon! 

Marloes Nijland 
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 Deze sport is voor iedereen geschikt vanaf 4 jaar tot 

80+ jaar oud, ongeacht de lichaamsbouw. Kangoo 

Jumpen is een veilige blessurevrije sport die iedereen 

kan uitvoeren. Het is zelfs voor volwassenen en 

ouderen makkelijker dan voor de aller kleinsten. Een 

kwestie van aantrekken, rechtstaan en je gewicht 

laten in veren. Dat het 80% minder belastend is voor 

je lichaam merk je gelijk, je ervaart geen harde 

klappen op je gewrichten. Je hoeft niet bang te zijn 

om te vallen, want je bent heel stabiel op de Kangoo 

Jumps. Je kan op de Kangoo Jumps rustig trainen 

maar wel heel effectief door het reboundeffect of je 

kan er ook heel intensief conditie en kracht mee 

trainen. Een hafl uur jumpen is gelijk aan één uur 

hardlopen qua impact en vetverbranding. 

Tijdens de Clubdag wordt iedereen uitgenodigd om 

het gratis te komen ervaren. Er wordt de 

mogelijkheid gegeven om kennis te maken met de 
Kangoo Jumps en om deel te nemen aan de clinics. 

Bij de Kangoo Power clinic gegeven door 

gecertificeerde instructrice Anka Dinga wordt 

stapsgewijs een dans choreografie aangeleerd waarbij 

je jezelf kan uitdagen om de intensiviteit op te 

voeren. 

Bij de Kangoo Kids, gegeven door de jeugdtrainers 

Femke Martens en Marvin Noordijk worden 7 

verschillende facetten op de Kangoo Jumps 

uitgevoerd, nl. Spel, estafette, loopscholing, 

grasveldopdracht, stabiliteitsoefening, kracht: heuvel 

op en springtouw en jumpcircuit oefeningen. Heel 

erg leuk en afwisselend waarbij de kinderen enorm 

veel plezier hebben tijdens het sporten. 

Bij de Kangoo Run kan je kennis maken met de 

Kangoo Jumps en ervaren hoe het aanvoelt en zo 

uitbouwen van een rondje om de atletiekbaan tot 1 

km, 5 km, 10 km tot zelfs een halve marathon 

jumpen.  

Bij de Kangoo Bootcamp, worden alle mogelijke 

bewegingen aangeleerd in de vorm van een 

jumpcircuit. Hierbij moeten alle spieren in je lichaam 

hard samenwerken waardoor je veel sterker wordt, 

zowel in kracht als conditie als in 

doorzettingsvermogen. 

Deze twee clinics worden verzorgd door Gerrit 

Nijkamp en Patsy Kolhorn die tevens alle informatie 

kunnen verschaffen over het Kangoo Jumpen. 

 

Gratis kennismaking Kangoo Jumps 

voor alle leeftijden bij ARV Achilles 
Wil je de vele voordelen en het plezier in Kangoo Jumpen ervaren? Dat 

kan op zaterdag 30 september tussen 15:00 uur en 17:00 uur bij ARV 

Achilles, Concordialaan 206 in Etten-Leur. 
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 ACHILLES   

TRAINERSDAG    

“INTERVISIE” 
 

Het bestuur heeft opnieuw aan de 

redactie gevraagd een oproep te doen 

voor initiatieven en ideeën om op 

zaterdag 11 november 2017 van 12:00 

tot 16:00 uur (incl. lunch) een kaderdag 

voor alle Achilles-trainers te houden. 

 

Met enig inzicht in Achilles zou je kunnen 

verzinnen dat zo’n dag een ideale gelegenheid 

is om de hopelijk dan in de steigers staande 

visie om te zetten in beleid. Het trainerscorps 

is natuurlijk hét gezicht naar buiten van de 

vereniging en het is belangrijk om dat kader te 

synchroniseren. 

 

De laatste Trainersdag was georganiseerd 

door Mark van de Sande en Linda van der 

Sanden. Op zaterdag 24 augustus 2013 

werden ongeveer 40 trainers voorafgaande aan 

een gezellige afsluitende BBQ onderworpen 

aan een viertal workshops.  

 

Conny Arnouts begon in de bovenzaal met 

een core stabilitytraining, daarna werd het 

horden- en voorbereidend discuswerpen 

begeleid door Linda en Mark.  

Na de theepauze ging Patsy verder met een 

workshop Kangoo Jumpen en Cia Smulders 

sloot de actieve dag af met haar instructie 

Nordic Walking.   

 

Lees hier het verslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDSPONSOREN ACHILLES 
Deze elf bordsponsoren van ARV Achilles 

kregen in de laatste zes Nieuwsbrieven een 

vermelding en hebben daarnaast telkens één 

maand op de homepage van onze website 
gestaan met een aan hun eigen website gelinkte 

foto. Ook op het publicatiebord was hun 
bedrijfsprofiel te lezen.  Meer informatie over 

(bord)sponsoring bij ARV Achilles: mail naar 
sponsoring@arvachilles.nl of neem contact op 

met Rien Verhoeven. 

 

 

http://www.arv-achilles.nl/home/achilles-trainersdag/
http://heriatelier.nl/
http://www.fysiotherapiefranken.nl/
http://www.feetanalysis.nl/
http://www.johanvergauwen.nl/
http://www.ludoaarts.nl/
http://ni-ke.nl/
http://praktijkkluiskenshof.nl/
http://www.mkfotografie.nl/mk.html
http://administratiekantoorwilgoossens.nl/
mailto:sponsoring@arvachilles.nl
http://www.jlntransport.nl/
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Gluren bij de buren  
 

 
 Atletiek de leukste 

teamsport die er is! 
Vraag mensen een teamsport te noemen en de 

meesten zullen zeggen voetbal of hockey. Sporten 

waarbij twee teams van elf strijden om de bal en 

om te scoren. Niemand zal spontaan atletiek 

roepen. Zondag heb ik ervaren hoe onterecht dat 

is. 
 

Met een team van tien atleten van HAAG Atletiek 

waren we aanwezig bij atletiekvereniging Nijmegen. 

Na twee voorrondes hadden we ons met gemak 

geplaatst voor de finale van de mastercompetitie 

2017. Er stonden tien onderdelen op het 

programma en aan het einde van de dag was bekend 

welke vereniging zich een jaar lang kampioen van 

Nederland in de mastercategorie (35 jaar en ouder) 

mag noemen. 

 

Op ieder onderdeel zijn punten te verdienen naar 

prestatie. Hoe sneller je loopt, hoe verder je gooit 

of springt hoe meer punten je krijgt. Er is een 

verrekening naar leeftijd dus ook oudere atleten 

maken kans op een hoge score. De punten worden 

bij elkaar opgeteld en bepaalt de ranking van je 

team in de einduitslag. 

 

Zuivere teamsport 

Deze opzet maakt wat mij betreft atletiek tot de 

meest zuivere teamsport die er is. Waar je je in een 

voetbalteam op een slechte dag kunt verchuilen 

achter je ploeggenoten, is iedere individuele 

prestatie bij atletiek genadeloos zichtbaar. Ook 

heeft iedereen z’n eigen specialiteit. Een kogelstoter 

is niet zo goed in lange afstandslopen en andersom. 

Daardoor ben je erg van elkaar afhankelijk. 

 

Ons team begon fantastisch met topscores bij het 

kogelstoten en discuswerpen. Ook daarna haalde 

iedereen z’n niveau, maar hadden we geen 

uitschieters meer. Ik zelf liep de 1500 meter. In de 

voorronde won ik mijn serie redelijk makkelijk nu 

was de tegenstand een stuk sterker. In een tactische 

race haalde ik net iets meer punten dan in de 

voorronde, maar verloor wat terrein op de directe 

concurrentie. 

 

Nog een onderdeel te gaan 

Na negen onderdelen stonden we tweede. Zo’n 60 

punten achter de koploper AV Sprint uit Breda. 

overgenomen uit You-Run 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er was nog een onderdeel te gaan. De 4 x 100 m 

estafette, de kroon op het teamwork van de dag. 

De vier sprinters deden het geweldig. Met scherpe 

wissels en rappe tussentijden. We wisten de snelste 

tijd neer te zetten en liepen in op de bovenste plek. 

Maar was het genoeg? De einduitslag liet even op 

zich wachten. 

 

Slechts tien punten. Tien punten hield ons van de 

eerste plek af. Het zilver was de beloning voor een 

dag vol strijdlust en teamspirit. Meer dan dertig jaar 

na de laatste podiumplek in deze categorie stonden 

we er weer! 

Wat als… 

 

En ja met zo’n klein verschil ga je wel denken. Wat 

als er een paar centimeter verder gestoten of hoger 

gesprongen was of wat als ik een paar seconden 

harder gelopen had op mijn eigen onderdeel. Maar 

als telt niet. We hadden elkaar aangespoord tot een 

geweldige prestatie en een verdiende tweede plek. 

Wat een topteam! 

 

Bekijk alle uitslagen van de Mastercompetitie 

finale. 

Foto gemaakt door Lodewijk van Dongen. 

 

Op you-run.nl  

lees je alles over 

hardlopen. Ik schrijf 

over wedstrijden en 

trainingen. 

 

you-run.nl is een 

initiatief van  

Jeroen van Aken.  

Neem contact op  

voor meer info of  

goede ideeën voor 

samenwerking. 

 

 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/16204/
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Op 16 september 

2017 vinden 485 

personen ARV 

Achilles op 

Facebook leuk.  

 

Nodig je vrienden 

uit om deze pagina 

leuk te vinden. 

ARV Achilles Nieuwsbrief is een uitgave van ARV Achilles, Etten-Leur. Je ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat je 
lid bent van deze atletiekvereniging. Meer informatie redactie@arvachilles.nl Laatste nieuws?  
Kijk op de website of bezoek de acebookpagina.    Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.  
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Over de grafiek 

hiernaast: de cijfers 

zijn verwerkt in een 

voortschrijdend 12-

maands gemiddelde. 

April = het aantal hits 

van mei 2016 t/m april 

2017 gedeeld door 

12. Mei = juni 2065 

t/m mei 2017 / 12. 

 

JEUGDKAMP 2017 

INSCHRIJVEN VOOR DE ACHILLES OLYMPICS DOE JE HIER! 

https://www.facebook.com/AtletiekAchilles?fref=ts
mailto:redactie@arvachilles.nl
http://www.arv-achilles.nl/
http://www.arv-achilles.nl/
https://www.facebook.com/arv.achilles?fref=ts
https://www.facebook.com/arv.achilles?fref=ts
mailto:nieuwsbrief@arvachilles.nl
mailto:nieuwsbrief@arvachilles.nl
http://www.arv-achilles.nl/achilles-olympics/

