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ARV Achilles 

Nieuwsbrief 
 

 

 

Uitgave 43, mei 2017 
 

 

 

NIEUWS OVER, VAN EN DOOR ACHILLES 
 advertentie: interieurverzorg(st)er gevraagd! 

 

 onze sponsoren in beeld: Feetanalysis en Johan Vergauwen 

Woninginrichting. 

 Een manueeltherapeut over pasfrequentie. 

 Corné van Dorst bedankt! 

 Ultralopers zijn een apart soort mensen. 

 Slaap uit na een late avond training. 

 Wedstrijdverslagen. 

 Hoe loopt Lucas? 

 advertentie: Avondwedstrijd vrijdag 19 mei. 

  

 Trailrunnen: de paden af, de bergen in. 

 Pijn in je borsten tijdens het hardlopen? 

 ColSensation: team FormidabEL 

 Leden erbij en eraf 

 Nieuwsbrieven Atletiekunie: noodoproep speakers en meer 

winnen met jeugdatletiek. 

 Race Running Nieuws. 

 Jonge talenten vinden de hekken eng. 

 Achilles thuis- en uitwedstrijden 2017. 

 Stoere hordenoefeningen van Wardoyoar. 

 advertentie: Athletics Champs zaterdag 27 mei bij Achilles. 

  

 Bestuursmededeling: Beleidsplan en nieuwe voorzitter. 

 Het onderschatte belang van de lange duurloop. 

 Gluren bij de buren: de Tabata training. 

 De achterkant met: Facebookvrienden van ARV Achilles, 

webstatistieken t/m april 2017. In 2017 al 617.648 hits. 

Nederlands Kampioenschap Atletiek senioren 16 t/m 18 juli in 

Utrecht. 
 

 

 

 

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) 

 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 

clubinformatie 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! 

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
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Woninginrichting Johan Vergauwen uit 

Zundert is de wooninrichtingszaak voor gordijnen, 

vitrages, laminaat, vloerbedekking, tapijt en vele 

andere zaken op het gebied van woninginrichting. 

 
Twee specialiteiten worden hieronder toegelicht: 

Vloeren 

Ben je op zoek naar een nieuwe vloer, maar heb je geen 

idee waar te beginnen met zoeken?  

Wil je het liefste een unieke vloer die past bij de sfeer in 

je kamer? Eentje die ook nog aan allerlei praktische 

zaken voldoet? 

Johan Vergauwen Woninginrichting heeft in de 

showroom diverse soorten vloerbedekking van 

uiteenlopende merken. 

 

Terrasschermen 

Ook voor terrasschermen kan je in de Molenstraat 150 

in Zundert terecht. Men stelt voor jou de meest ideale 

combinatie samen. Naast dat je kan kiezen uit 

verschillende kleuren en designs, kan je ook kiezen voor 

eigenschappen als 'waterdichtheid', 'lichtdichtheid', 

'weersechtheid' en kan je de UV-beschermingsfactor 

bepalen. 

 

Op de website kan je een kijkje nemen in de winkel, 

het assortiment en een foto impressie van de klanten 

van Woninginrichting Johan Vergauwen  Het bedrijf 

biedt een vakkundig en eerlijk advies met producten in 

verschillende prijsklasse.Tevens worden gordijnen in 

eigen atelier gemaakt en vloeren door eigen mensen 

geplaatst en gelegd waardoor wij een goede en snelle 

service kunnen verlenen. Je bent van harte welkom in de 

winkel aan de Molenstraat 150 in Zundert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE SPONSOREN IN BEELD 

 

Feetanalysis 

Praktijk voor podologie, sportpodologie en 

bewegingsanalyse. 

 

Analyses 

Feetanalysis analyseert je looptechniek d.m.v. 2 

high speed camera's en helpt je met het 

verbeteren van je looptechniek, dit alles om 

blessures te voorkomen en maximaal te kunnen 

presteren. 

 

Bikefitting 

Je schoenplaten worden zo afgesteld dat de 

kracht van je benen zo efficiënt mogelijk wordt 

overgebracht op de pedaalas met de minste kans 

op blessures of overbelastingen. 

 

Schoenadvies 

Deskundig schoenadvies voor alle sporters en 

wandelaars met gratis voetanalyse (bij aankoop 

schoenen).  

Een schoenadvies is voor zowel een startende als 

voor een gevorderde sporter/wandelaar een 

must. 

 

Meer informatie 

Kijk op de website van Feetanalysis voor meer 

informatie over de praktijk van Tonio de Jong en 

José Kuijstermans. 

 

  

http://www.johanvergauwen.nl/p/home
http://www.feetanalysis.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) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Angelique bedankt coach 

Corné van Dorst 
 

Zondag 23 april 2017 tijdens de marathon van 

Enschede ben ik spontaan hartstikke leuk 

"gecoached". 

Ik weet alleen dat de "coach op de fiets" uit Etten-

Leur komt ... Één van zijn lopers is, wanneer ik de 

uitslagenlijst er op nakijk en jullie clubteneu bekijk, 

waarschijnlijk Anita van Dorst. 

 

Ik zat er bij de finish zo doorheen dat ik niet eens 

het fatsoen had "de coach" te bedanken ... 

 

Mocht ik aan het juiste adres zijn, er een lichtje bij 

julie gaat branden en weet wie "de coach" is 

zouden jullie dan alsnog mijn hartelijke dank voor 

zijn motivatie willen overbrengen? 

Het heeft mij echt geholpen mijn doel te behalen. 

 

Dus "coach": ... supersuperdankjewel!! 

 

Met vriendelijke groet, Angelique Backus 

 

Je hebt helemaal gelijk, Angelique, kijk maar op de 

foto hieronder, waar jij (voor de kijkers links) loopt 

naast Anita. Beiden netto gefinisht in 3.54:26 

(Angelique) en 3.54.43 (Anita). 
 

 

 

 

Gepassioneerde 

nieuwsgierige gedachten 

van een Manueeltherapeut 
Pasfrequentie:"de pas die past" 
 

We lezen het overal, trainers adviseren het ons: loop 

met 180 stappen per minuut en alles is beter! Maar is 

dat ook daadwerkelijk zo? Ik ben op onderzoek uit 

gegaan, om te kijken wat de ideale pasfrequentie is. 

De literatuur in gedoken, gesproken met ervaren 

looptrainers, bewegingswetenschappers, 

inspanningsfysiologen, sportartsen en natuurlijk de 

hardlopers zelf. 

 

“Belangrijke zaken eerst” 

Het eerste wat opvalt, is dat je cadans, of stappen 
per minuut, bij elk tempo verschillend is. Denk er 

maar eens over na: als je langzaam loopt, zal je 

cadans lager zijn dan wanneer je snel loopt, dat lijkt 

logisch toch? De mythe dat elke loper of topsporter 

180 stappen per minuut zet, kunnen we dus meteen 

vergeten. 

 

Maar waarom is de pasfrequentie zo 

belangrijk? 

Sommige onderzoeken suggereren dat een 10-20% 

verhoging van je (geprefereerde) pasfrequentie 

enerzijds het risico verlaagt op het krijgen van een 

blessure en anderzijds kan helpen bij het herstel van 

een bestaande blessure. Dit komt door: 

 een verminderde belasting op je gewrichten (je 

zet minder grote stappen, dus er is sprake van 

minder schokbelasting); 

 een aanpassing naar een mid-voorvoetlanding, 
hierdoor vangt je enkel/voet al de eerste 

krachten op tijdens de landingsfase; 

 een toename in de buiging van je knie, zodat 

deze meer als schokdemper kan functioneren; 

 de hiel die meer onder het lichaamszwaarte punt 

komt en zodoende meer stabiliteit geeft en je je 

afzet kan verbeteren; 

 een vermindering de biomechanische vereisten 

van de heup, deze hoeft namelijk minder naar 

binnen te draaien en naar buiten te heffen; 

 EN een recent onderzoek laat zien dat je bijna 3 
keer zoveel minder kracht op de voetzool/hiel 

krijgt bij een 10% verlaging van je geprefereerde 

pasfrequentie! 

Lees hier verder …         bron: Jordi van Zelst 

 

5  

http://jordivanzelst.blogspot.nl/
https://plus.google.com/116408943483634796798
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Uit onderzoek blijkt: 

Ultralopers zijn een 

apart soort mens 
Voor de meeste mensen is een marathon al een enorme 

uitdaging. Het idee om van Amsterdam naar Utrecht hard 

te lopen wekt op zijn minst lichte vrees op. Er zijn lopers 

voor wie het lopen echter pas ná 42 kilometer begint. 

Onderzoek laat zien dat ultralopers dan ook verschillen van 

‘normale’ lopers. Ze zijn blijkbaar beter in staat om te gaan 

met pijn. 

 

Afzien 

Een beetje loper weet wel wat afzien is. Lopen in de regen, sneeuw, 
met windkracht 5 of op dagen dat je echt geen zin hebt. Nog even 

aanzetten voor een PR, met het snot voor ogen je tempo’s proberen 

te halen of alles geven om je loopmaatjes bij te houden. Het gaat niet 

voor niets. Maar het is waarschijnlijk een van de redenen waarom 

lopen zo’n voldaan gevoel kan geven. Stel je nu eens voor dat je 

lange duurloop geen 15, 20 of 30 kilometer bedraagt maar dat er 

geregeld 40, 50 of zelfs 60 kilometer op het programma staat. Om je 

optimaal voor te bereiden op een wedstrijd over soms wel dubbel 

deze afstand. 

Hoe ultralopers dat volhouden? 

 

Perceptie van pijn 

In een recent, kleinschalig onderzoek, werden ultrarunners 

vergeleken met een controlegroep. Hen werd gevraagd hun arm zo 

langer mogelijk (tot maximaal drie minuten) in ijskoud water te 

houden. De ultrarunners hielden hun arm veel langer in het water 

dan de controledeelnemers. Wanneer hun vervolgens gevraagd 

werd naar de perceptie van pijn gaven ze ook aan dat ze minder pijn 

ervaarden dan de controlegroep. Uit het onderzoek werd ook 

gekeken naar overeenkomsten tussen de persoonlijkheden van de 

ultrarunners. Ze bleken niet opvallend competitief te zijn maar wel 

extreem gemotiveerd en doelgericht. De lopers bleken ook 

gemiddeld minder gericht op sociale interactie, ze vonden het prima 

om langdurig alleen te zijn. 

 

Learn from the pros 

Wat we kunnen leren van ultralopers? Het meest opvallende is dat 

de aandacht van de ultralopers minder gericht is op ervaren pijn. 

Blijkbaar zijn ze beter in staat om hun aandacht op andere dingen te 

richten wanneer ze pijn ervaren. Hierdoor voelt de pijn minder 
intens. Heb je het zwaar tijdens je volgende wedstrijd of training? 

Denk maar aan die ultralopers. Heb je meteen een goede afleiding. 

 

tekst: Miriam van Reijen, bron:  

 

 

Slaap uit na late 

avondtraining 
Sporters slapen te weinig 

door een slechte planning 

van trainingstijden. De dag 

afsluiten met een late 

training, om de volgende 

dag te starten met een 

vroege training, doet hen de 

das om. Trainers doen er 

verstandig aan hiermee 

rekening te houden in de 

planning. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronisch slecht en weinig 

slapen heeft een directe 

weerslag op de sportprestatie. 

Niet alleen dat, het kan ook 

leiden tot gezondheidsklachten 

door een verminderde 

weerstand en bijvoorbeeld 

slechtere schoolprestaties. 

 

Vol programma, weinig 

slaap 

Om voldoende slaap te kunnen 

hebben is vroeg naar bed gaan of 

later opstaan een vereiste. Veel 

sporters trainen echter vroeg, 

gaan naar school of werk en 
trainen ’s avonds laat nog een 

keer. Zo blijft er logischerwijs 

weinig tijd over om te slapen. 

Lees hier verder … 

 

bron:  
 

 

 

http://www.topsporttopics.nl/kennisbank/slaap-uit-na-late-avondtraining?fromOverview=1
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2017-04-24 Anita van Dorst in Enschede 

2017-04-27 Zeker 40 uurlopers in het Liesbos 

2017-04-28 Toon Heeren tweede in Oud Gastel 

2017-04-30 1e competitiewedstrijd mannenploeg 

2017-05-07 Terneuzen: 1e wedstrijd C/D Junioren 

2017-05-08 196.198 meter gelopen in Steenbergen 

2017-05-13 Athletics Champs van start  

 

 

  

 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

Hoe loopt Lucas? (1) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lucas Nieuweboer (22) is hardloper en masterstudent 

hydrologie. Zijn droom: uitkomen voor Nederland op 

de 3000 meter steeplechase op het EK in Lille deze 

zomer. Maar daarvoor moet hij zich eerst 

kwalificeren. 

 

“Ik werk nu aan mijn snelheid en aan mijn techniek 

over de horden. Als je het goed doet, verlies je op de 

horden 20 tot 30 seconden op drie kilometer. Maar 

dan moet je springtechniek wel goed zijn. De 

waterbak is weer een ander verhaal: daarbij wil je 

eigenlijk met één voet in het water terechtkomen en 

met de andere aan de overkant.” De bak is 2,5 meter 

breed, dus dat zijn flinke stappen. 

Lucas Nieuweboer traint zo’n acht keer per week.  

Twee tot drie keer op de baan, de rest doet hij achter 

zijn huis, in de duinen van Heemstede en of als het zo 

uitkomt vanaf de VU in het Amsterdamse Bos. 

“Hardlopen kun je op elk moment en overal, daarom 

is het goed te combineren met studeren.” 

 

90 kilometer 

Moeilijker wordt het als Nieuweboer veldwerk of 
tentamens heeft. “Laatst hadden we een 

veldwerkweek in Twente. Vier dagen van half negen ’s 

ochtends tot half elf ’s avonds aan de bak. Ik heb er 

dan ’s ochtends al een duurloop op zitten. Aan het 

eind van die week was ik kapot.” 

 

Zijn succes in de sport valt of staat met regelmaat: 

genoeg trainen, op tijd eten, genoeg slapen. 

Nieuweboer loopt momenteel zo’n 90 kilometer in 

de week. In de winter is dat zelfs 120. “In de winter 

leg ik de basis, nu werk ik aan mijn snelheid.” Of hij 

wel eens bekaf is? “Soms, als ik tentamens heb gehad, 

of veel heb getraind. Dan moet ik  een dag wat 

rustiger aan doen, maar ik voel mijn grenzen goed 

aan.”  Lees hier verder … 

                                    bron: Hardloopnieuws.nl 

 

 

 

 

http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/anita-van-dorst-ruim-binnen-4-uur-in-enschede/
http://www.arv-achilles.nl/home/achilles-wedstrijden/tientallen-uurlopers-in-het-liesbos/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/toon-heeren-tweede-in-oud-gastel/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/wisselende-wedstrijd-van-achilles-heren-seniorenploeg/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/eerste-cd-junioren-competitiewedstrijd-in-terneuzen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/jan-en-silvia-liepen-ultra-in-steenbergen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/1e-athletics-champs-voor-achilles-pupillen/
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hoe-loopt-lucas-1
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Wat doe je tegen pijn in je 

borsten tijdens het hardlopen? 
Veel vrouwen ervaren pijn in hun borsten tijdens het 

hardlopen. Nu zorgen je borsten al niet voor een betere 

looptechniek en zeker niet dat je sneller loopt. Ze horen 

nu eenmaal bij het vrouwenlichaam, maar pijn in je 

borsten kan je plezier in het hardlopen snel laten 

afnemen. Wat kun je daar tegen doen? 

 

Bij een Brits onderzoek tijdens de Marathon van Londen 

in 2013 gaf 32 procent van de deelnemende vrouwen aan 

dat ze wel eens last hebben van hun borsten. 17 procent 

van die vrouwen liet zelfs weten dat ze hun training 

inkorten door de pijn. Is dat herkenbaar voor jou? Dan is 

het goed om onderstaande adviezen goed te lezen, want 

pijn in je borsten moet je altijd serieus nemen. 

 

Sportbeha 

Laten we gelijk met een belangrijk advies beginnen: zorg 

dat je een goede sportbeha draagt. Met een goede 

sportbeha verminder je de kans op klachten aan je 

borsten, omdat je hierdoor de juiste ondersteuning krijgt. 

In een sportzaak kun je je goed laten adviseren over de 

verschillende soorten sportbeha's. Let er hierbij ook op 

dat de beha lekker zit en niet gaat irriteren tijdens het 

hardlopen. 

Lees meer over het nut van een goede sportbeha. 

 

Geen ondersteuning van je lichaam 

De ondersteuning van je borsten door een goede beha is 

belangrijk omdat je van je lichaam geen ondersteuning 

hoeft te verwachten. Ze worden alleen bij elkaar 

gehouden door de huid en het weefsel. Je borsten 

bestaan uit vetweefsel, bindweefsel, vocht en klieren, en 

dus niet uit spieren die de beweging van het hardlopen 

kunnen opvangen. 

 

Achtjes 

Het lijkt misschien alsof je borsten tijdens het hardlopen 

op en neer bewegen. Maar uit wetenschappelijk 

onderzoek met behulp van 3D-analyse is een andere 

conclusie gekomen. De bewegingen van je borsten zijn 

voor vijftig procent verticaal, een kwart horizontaal en 

een kwart van voor naar achteren. Kortom: ze maken 

een soort achtvorm tijdens het hardlopen. Borsten die 

niet goed worden ondersteund kunnen ongeveer 15 cm 

op en neer bewegen. 

 

Krimpen? 

Misschien heb je wel eens gehoord dat je borsten zouden 

krimpen door de hardloopbeweging. Maar dat is een 

fabeltje. Het kan dat je door een ander eetpatroon en 

meer beweging vet gaat verliezen. Je borsten zijn vaak de 

eerste plekken waar je vet kwijtraakt. 
 

Bronnen: WomansHealthMag.nl, Viva 

DE MOOISTE PLEKKEN OM 

TE TRAILRUNNEN: ‘DE 

PADEN AF, DE BERGEN IN!’ 
Zo lang er mensen en dieren op deze wereld 

rondlopen zijn er paden. Vaak niet meer dan 

uitgeslepen sporen in de natuur waarlangs je van A naar 

B komt. Bij de beesten is hier zo goed als niets aan 

veranderd. Nog steeds volgt het wild dat vaste spoor 

door het bos. De mens, een stapje hoger op de 

evolutieladder, vond dit op enig moment niet prettig 

meer en ging zijn weg verbreden. Via de zandpaden, de 

klinkerpaden (Steenweg in Vlaanderen), de asfaltwegen 

tot aan de digitale snelweg, alles werd steeds sneller en 

mooier. Helaas heeft dit zijn consequenties voor 

diezelfde natuur waarin de beesten rondrennen. Steeds 

minder natuur en steeds meer gebaande paden bepalen 

het aanzicht van de westerse wereld. Natuurlijk, er zijn 

nog genoeg onontgonnen trails te vinden. De Incatrail 

of de Apalachian Trail zijn hier goede voorbeelden van. 

Deze zijn wel inmiddels overbevolkt met toeristen die 

zich in het zweet lopen tijdens begeleide 

wandeltochten. Allen voorzien van een mobiele 

telefoon om het thuisfront direct de foto’s door te 

kunnen sturen. Over deze trails wil ik het niet gaan 

hebben in dit artikel. Wel wil ik inzoomen op de 

mooiste tak van de loopsport, de wedstrijden dwars 

door de natuur, ook wel Trailrunning genoemd. 
 

door Wouter Schelvis 
 

Hoezo crossen? 

Hoe simpel was het hardlopen 35 jaar geleden. Tussen 

april (trainingspakkenwedstrijden) en september 

(clubkampioenschappen) liep je op de gras, sintel of 

splinternieuw kunststofbaan. Na de ‘rustmaand’ 

oktober startte dan direct het cross-seizoen. Een 

enkeling waagde zich aan een wegwedstrijd, maar meer 

dan 200 man op een marathon trof je zelden aan. De 

crossen waren daarentegen wel populair. Het waren 

dan ook echt zware wedstrijden. Dwars door de bagger 

in België, over een motorcrosscircuit in Reusel en over 

de ‘Zevenheuveltjes’ in het Bredase Mastbos. 

Wedstrijden die vaak op een brede startvlakte starten, 

maar waarna je al snel door kleine paadjes moest 

laveren en over stronken en kuilen moest springen. Dit 

alles is zo goed als verleden tijd. Naast een paar 

uitdagende zware crossen die niet zijn verdwenen, zijn 

de meeste wedstrijd erg flauw geworden. Diverse 

crossjes zijn amper van een wegwedstrijd te 

onderscheiden. Daar helpen neergelegde 

boomstammetjes of een kleine kuil echt niet meer om 

het oude gevoel terug te krijgen. Voor de liefhebbers 

van de echte uitdaging is het goed om te weten dat er 

prachtige alternatieven zijn. Deze vind je zowel in 

Europa (leuk voor op je vakantie), maar ook gewoon 

dichterbij huis in de Benelux. Lees hier verder …  

 

                               bron:  

 

https://www.hardlopen.nl/artikelen/gear/het-nut-van-een-sportbeha-tijdens-het-hardlopen
http://www.womenshealthmag.nl/Health/borsten-hardlopen-sport-bh
https://www.viva.nl/lijf-en-psyche/er-borsten-gebeurt-tijdens-hardlopen/
http://platform.losseveter.nl/edition/salomon-trailrunning-magazine/#article-1675
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ColSensation is een evenement van Stichting Team Doelbewust om geld in te zamelen voor 

de kankerbestrijding. Sinds 2012 beklimmen ColSensation-deelnemers jaarlijks de Mont 

Ventoux en allemaal met hetzelfde gevoel en doel om zoveel mogelijk donatiegelden op te 

halen om daadwerkelijk iets te doen om (op termijn) kanker te laten verworden tot een 

chronische ziekte. 
 

 
 

 

 

 

 

ColSensation: SAMEN STERK TEGEN KANKER sinds 2012 

FormidabEL 

Ook in Etten-Leur maken we ons hard tegen kanker. Ieder kent zijn eigen 

verdriet, ervaringen en strijd. Maar samen bundelen we onze krachten. Met een 

zo hoog mogelijke opbrengst steunen wij onderzoek tegen en ondersteuning bij 

kanker. 

 

Jij laat ons toch niet in de steek? 

 Mijn uitdaging 

Vier jaar terug heb ik borstkanker gehad. ‘Slechts’ een half jaar 

ziek geweest, maar ik heb ervaren hoe het is. Ik heb me 

teruggevochten. Met nieuwe kracht, en een nieuwe bos haar, 

ga ik nu die berg op. 

 

15 september 2017 wandel ik de Mont Ventoux op, samen 

met nog twee teamgenootjes; Anne-Martie en Liandy. Natalina 

gaat hardlopend de berg op. Pieter, Peter en Jeroen fietsen die 

dag drie keer deze ‘reus van de Provence’ op. Een zware maar 

mooi uitdaging! Helpt u mij mee om geld op te halen om te 

zorgen dat anderen ook een overwinning kunnen vieren? 

 

Doneren kan: 

 Aan ons team, klik hier 

 Aan mij, klik hier 

 of contant aan één van de deelnemers van ons team! 

(Markt 97 b, Etten-Leur) 

 Kantine Achilles: in juni in de kartonnen doos  

Volg ons ook of Facebook 

Heb je vragen over ons team? Ideeën voor sponsoring? Bel 

dan 06 24683405 of mail naar a.vanommeren@telfort.nl 

 

 
 

DONEER 

 

https://colsensation.nl/doneer-aan-team/?team_id=1
https://colsensation.nl/deelnemers/toosdingenouts/
https://www.facebook.com/Formidabel076/
https://colsensation.nl/teams/sensationel/
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NIEUW GROEP PER 

Mariska Konings Kangoo Jumper 19-04-2017 

Babette Hereijgers Kangoo Jumper 23-04-2017 

Romy Forzong D Junior 24-04-2017 

Gino Goossens A/B Junioren/Senioren 25-04-2017 

Ruben Jongenelis A Pupil 25-04-2017 

Zowi de Wit C Pupil 25-04-2017 

Milan Jongenelis Mini Pupil 25-04-2017 

Ineke Lauwerijssen-de Regt Trimgroep 4 02-05-2017 

Michael Blijlevens Kangoo Jumper 03-05-2017 

Mick Tap C Pupil 06-05-2017 

Joke van Andel Body Gym 07-05-2017 

Patricia van Gils Trimgroep 5 07-05-2017 

Olav Luikens B Junior 08-05-2017 

Floor Engels Mini Pupil 09-05-2017 

Lily Cameron Mini Pupil 11-05-2017 

Isabel Kocken Mini Pupil 15-05-2017 

 

 

LEDEN erbij en eraf 

OPGEZEGD GROEP PER 

Jannes van Batenburg Kangoo Jumper 30-06-2017 

Maarten Haest Lopersgroep 30-06-2017 

Patricia Haest Lopersgroep 30-06-2017 

Thomas Pereira Horta Achilles-LTV 30-06-2017 

Tim Dirne A Junior 30-06-2017 

Luciano Ludlage Kangoo Jumper 30-06-2017 

Merel van Oosterbosch Kangoo Jumper 30-06-2017 

Jacobine van Oosterbosch Kangoo Jumper 30-06-2017 

Marc van den Broek Trimgroep 30-06-2017 
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Meer winnen met 

jeugdatletiek 
 

Vaardigheid en plezier 

Plezier is voor kinderen 

veruit het belangrijkste motief 

om te sporten. Daarnaast is 

plezier een belangrijk 

leermiddel want in een 

‘positief emotionele staat’ 

leer je sneller. Plezier vormt, 

onder andere, de basis voor 

kids om zich sportief en 

persoonlijk te ontwikkelen: 

het FUNdament. Een 

veelzijdige bewegingsbasis is 

belangrijk om een leven lang 

te sporten. 

 

Trainers (en andere 

betrokkenen bij jeugdatletiek) 

spelen een grote rol in het 

plezier dat de jeugd beleeft 

aan hun sportbeoefening en 

zijn van grote invloed op het 

ontwikkelen van hun 

vaardigheid. Zij zorgen voor 

een veilige omgeving waarin 

jonge sporters tot bloei 

komen. 

 

Hoe zorg je voor plezier? 

We proberen de 

‘atletieksport voor 

volwassenen’ te vertalen naar 

de jeugd. Hierbij blijft de 

essentie van atletiek 

overeind, zodat de jeugd zich 

goed kan oriënteren en 

voorbereiden op de 

volwassenatletiek. De 

essentie van atletiek bestaat 

uit lopen, werpen en springen 

waarbij het uiteindelijke doel 

is zo ver, hoog en snel 

mogelijk te komen. Bij alle 

oefenvormen is het van 

belang dat de uitgevoerde 

bewegingen een relatie 

hebben naar de uiteindelijke 

eindvorm van de 

atletiekbewegingen. 

 

Lees hier verder … 

 

bron:  
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'Jonge talenten vinden de hekken eng' 
Voormalig hordenloopster Marjan Olyslager hoopt dat haar stokoude 

record snel verbroken wordt. Én dat haar discipline meer aandacht 

krijgt. 
Marjan Olyslager staat langs de baan tijdens de wedstrijden om de Ter Specke Bokaal in 

Lisse. Aan de lange zijde bij het hordenlopen, waar anders. De houdster van het 

Nederlands record op de 100 meter heeft na 28 jaar nog steeds geen opvolgster. Haar 

stokoude 12.77 uit 1989 is nog altijd de snelste tijd ooit. Twee uitblinkers op het 

onderdeel, specialiste Sharona Bakker en zevenkampster Nadine Visser, willen het record 

dit jaar aanvallen. 
 

Ondergeschoven kindje 

Olyslager hoopt dat het er eindelijk eens van komt op de discipline die ze het 

ondergeschoven kindje van de atletiek noemt. Talenten kiezen volgens de 55-jarige oud 

loopster niet zo snel voor horden. "Je ziet de hekken vaak wel staan bij verenigingen, 

maar veel kinderen vinden ze eng. Je kunt vallen en je serieus pijn doen, net als bij 

polsstokhoogspringen. Als dat een keer gebeurt, haak je toch sneller af." 
 

De vijver van talenten is klein, er zijn weinig specialistische trainers en de trainingen 

worden niet overal met genoeg speelsheid en enthousiasme gegeven. Dat vindt Olyslager 

jammer. Zelf komt ze als trainster regelmatig met andere coaches bijeen om te kijken hoe 

ze het onderdeel waar ze zo aan verknocht is een positieve impuls kan geven. 
 

Voor Olyslager is er niets mooiers dan de sprint over de hekken. "Je moet explosief en 

snel zijn, maar ook technische skills hebben. En gevoel voor ritme, want jouw snelheid 

moet wel precies in de vakjes tussen die hordes blijven passen." 
 

Liefde voor hordenlopen 

Nadine Visser is een van de Nederlandse topatletes die haar liefde voor het onderdeel 

deelt. De 22-jarige zevenkampster uit Hoogkarspel kwam vorige maand in de Verenigde 

Staten met 12,87 al heel dicht bij het Nederlandse record. Met die tijd liep ze ook ruim 

onder de WK- limiet, die op 12,98 staat. Sharona Bakker (27) had zich al nipt geplaatst 

voor de mondiale titelstrijd in Londen met een tijd van 12,97. 
 

Maar het is de vraag of de twee straks concurrenten van elkaar worden in Londen. Visser 

staat, net als Dafne Schippers twee jaar geleden, voor de keuze om het meerkampen te 

laten schieten, om zich te specialiseren op één onderdeel omdat ze dan meer kans zou 

hebben op eremetaal. Schippers koos met groot succes voor de sprint, met de wereldtitel 

op de 200 meter, WK-zilver op de 100 en olympisch zilver op de 200 als resultaat. 

Visser krijgt vaak het advies om dat voorbeeld te volgen. Maar ze houdt van de 

meerkamp, waaraan ze tijdens de mondiale titelstrijd mee wil doen. "Zeven onderdelen 

over twee dagen, ik vind het zo gaaf. Het is heel anders dan zo'n sprint, maar ik vind de 

afwisseling heel leuk", zegt Visser nadat ze in 13,09 naar de winst is gelopen op de 100 

meter horden in Lisse. Bakker verpestte zaterdag haar start, waardoor ze geen bedreiging 

vormde voor Visser. 

Maar Vissers liefde voor de sprint over de 84 centimeter hoge hekken zit ook diep. Angst 

heeft ze nooit gekend voor het onderdeel. "Ik wil elke horde keihard aanvallen. Ik ben 

niet bang om hem te raken, ik wil er doorheen." Het resultaat van die drive is te zien aan 

haar blauwe knieën, waar alle hordenlopers aan te herkennen zijn. Door de harde tikken 

tegen de plaat zitten er permanent schrammen en bulten op het gewricht. 

Uitdagender 
 

Maar wat Olyslager betreft mag de sport voor vrouwen wel iets uitdagender worden. De 

hekken waar ze overheen moeten zijn 84 centimeter, een groot verschil met de 1,07 

meter voor de mannen. De discipline zou volgens de oud kampioene een stuk spannender 

worden als vrouwen ook hoger moeten springen. "Er wordt al lang voor gepleit, maar het 

door mannen gedomineerde IAAF (de internationale atletiekfederatie, red.) maakt die 

keuze niet. Het duurde ook jaren voordat vrouwen eindelijk een marathon mochten 

lopen."  Ze hoopt dat haar discipline ooit serieuzer wordt genomen. Maar eerst wil ze 

zien dat er een nieuwe generatie opstaat die 28 jaar na haar nationale record een nieuw 

voorbeeld kan zijn voor jonge talenten.                                  bron: 

 

 

 

 

 

NSGK RaceRunning 

Cup 3 juni 
Heb je je al opgegeven 

voor de NSGK 

RaceRunning Cup op 3 juni  

a.s. in Lelystad? Het belooft 

een heel gezellige dag te 

worden!  We zien je graag! 

Kijk hier voor meer 

informatie of schrijf je 

direct hier in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nog meer wedstrijden 

Kijk op onze website voor 
alle wedstrijden en lopen 

waar je met een 

RaceRunner aan mee kunt 

doen! Zoals bijv. de Open 

Vughtse Estafette Battle, 

het Open NK Para-atletiek, 

de Dem Citadel Dem , 

Harry Schulting Games en 

nog veel meer. Meer 

informatie over inschrijven 

vind je hier. 

 

Werkveldsessie 

VWS over aanvraag 

sporthulpmiddelen 
RaceRunning Nederland is 

uitgenodigd voor een 

werksessie op 24 mei 

aanstaande bij VWS over 

de belemmeringen en 

(mogelijke) verbeterkansen 

bij aanschaf c.q. aanvraag 

van sporthulpmiddelen, in 

ons specifieke geval 

natuurlijk de RaceRunner, 

in Nederland. 

 

 

 

http://racerunning.nl/nsgk-racerunning-cup-3-juni-2017
https://nl.surveymonkey.com/r/W8W9C8L
http://racerunning.nl/events
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Achilles (uit- en thuis-)wedstrijden in 2017 
vr 19 mei Avondwedstrijd ARV Achilles 

zo 21 mei 1e competitiewedstrijd B Junioren, Spirit - Oud Beijerland 

za 27 mei 2e Athletics Champs Pupillen, ARV Achilles - Etten-Leur 

za 27 mei 2e competitiewedstrijd C/D Junioren, Delta Sport - Zierikzee 

zo 28 mei 2e competitiewedstrijd 2e divisie, Sprint - Breda 

za 10 jun 3e competitiewedstrijd C/D Junioren, AV’56 - Goes 

zo 11 jun 2e competitiewedstrijd B Junioren, ARV Achilles - Etten-Leur 

za 17 jun 3e Athletics Champs Pupillen, Diomedon - Steenbergen 

zo 18 jun 3e competitiewedstrijd 2e divisie, Nijmegen Atletiek - Nijmegen 

za 01 jul 4e Athletics Champs Pupillen, DJA - Zundert 

za 30 sep ClubDag ARV Achilles, met daarin geïntegreerd de clubkampioenschappen 
 

 

WardoyoAr Coach "Sprint 🏃�And 🚧 Hurdles" (Strength and 

Conditioning) Tennis Sekolah Gemala Ananda (PE) Jakarta-Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Check dit filmpje voor een uitdagende hordenoefening en nog meer op het 

Instagram-account van WadoyoAr. 

 

https://scontent-sjc2-1.cdninstagram.com/t50.2886-16/16146737_1080304008781697_782483195256897536_n.mp4
https://instaview.xyz/photo/BPWCFyfBHrh


 

 

Deze nieuwsbrief van ARV Achilles verschijnt maandelijks en is digitaal via de website beschikbaar. 14 

 

  

 



 

 

Deze nieuwsbrief van ARV Achilles verschijnt maandelijks en is digitaal via de website beschikbaar. 15 

 

  

 Beleidsplan ARV Achilles in de startblokken 
                                                                                           

Beste leden, 

 

Via deze e-mailnieuwsbrief stellen wij u van het volgende op de hoogte: 

 

Achilles heeft een lange periode van ‘brandjes blussen’ meegemaakt. Het lijkt erop dat wij de 

problemen op de gebieden van financiële tekorten, ledenadministratie en bestuurlijk vlak achter ons 

hebben gelaten. 

 

Na aanleiding van dit laatste punt ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor de buitengewone 

ledenvergadering op 27 juni a.s. Wij willen u daar het voorstel doen om een nieuwe voorzitter 

te benoemen die zich spontaan bij ons heeft aangemeld. 

 

We willen nu doorpakken en met opstellen van een nieuw beleidsplan meer aandacht aan ons 

verenigingsbeleid gaan geven. Een beleid met daarin afspraken die voor iedereen gelden en, ‘dit om 

eilandjes te voorkomen’, gebaseerd op een visie die voor iedereen helder en verbindend is. Het 

bestuur wil opmerkingen, ideeën en zeker ook klachten serieus nemen en is daarom begonnen met 

het voeren van gesprekken met een aantal onderdelen binnen onze club. 

 

Op deze manier kunnen we ons, zowel intern en extern, als een organisatie bewegen die werkt aan 

haar bestaansrecht en niet alleen sport maar ook sportief gedrag hoog in haar vaandel heeft staan. 

Veiligheid, plezier en transparantie mogen geen loze woorden zijn. Eenduidigheid en weten ‘hoe de 

hazen lopen’ bevorderen de snelheid van werken en vooral ook manier om problemen in 

gezamenlijkheid op te lossen 

 

Om praktisch en voor iedereen duidelijk te kunnen werken, denkt het bestuur daarom in thema’s. 

Thema’s die voortgekomen zijn uit allerlei situaties en die dienen als randvoorwaarden om de 

gevraagde eenduidigheid te kunnen borgen. 

 

Uit de reeds gevoerde gesprekken is een aantal thema’s benoemd. De eerste twee geformuleerde 

beleidsthema’s zijn: 

 Hoe gaan we met elkaar om. Het verzamelen van gedragsregels voor iedereen en de naleving 

daarvan; 

 Veiligheid: en in het verlengde daarvan het invoeren van een voor iedereen geldend 

baanreglement. 

 

In het kader van veiligheid heeft u misschien gehoord dat een aantal trainingen op de baan voor de 

jeugd niet door zijn gegaan. Vanaf 15 mei 2017 wordt een aantal maatregelen ingevoerd, die tot aan 

de evaluatie voor 1 augustus a.s. voor iedereen zullen gelden. De trainingen zullen op basis hiervan 

weer doorgaan. 

Dit is echter een algemeen bericht. Meer gedetailleerde informatie die wij via de trainers hebben 

verzameld, over onder andere veiligheid, zullen vanaf vandaag in de vorm van afspraken naar de 

trainers worden teruggekoppeld. Deze afspraken zullen wij ook zichtbaar maken op een bord langs de 

baan. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of 

opmerkingen, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt dan via onze website een reactie indienen 

onder vermelding van ‘bestuur’. 

 

Het bestuur van ARV Achilles, 14 mei 2017. 

14 mei 2017 
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 TRAINER GUIDO HARTENSVELD OVER 

HET ONDERSCHATTE BELANG VAN 

DE LANGE DUURLOOP 

De lange langzame duurloop kampt met een imagoprobleem. In dit 

tijdperk van snelheid, een jachtig bestaan en een korte concentra-

tieboog zouden veel lopers hem liever voor inwisselen voor een 

trainingsvorm die sexyer is en minder tijd vergt. Guido 

Hartensveld, trainer van onder andere marathonloper Michel 

Butter, stelt vraagtekens bij deze trend. Naar zijn mening is de 

lange langzame duurloop een essentieel onderdeel van de 

marathonvoorbereiding. Voor de recreatieve loper zelfs nog 

belangrijker, dan voor de topatleet, zo beargumenteert 

Hartensveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aantrekkingskracht van de marathon is groter dan ooit. Ieder 

jaar lijkt het aantal deelnemers aan de grote stadsmarathons te 

groeien. De mythische afstand, het afzien en de man met de hamer 

bezorgen de marathon een hoge klassering op menige bucketlist. 

Hartensveld is dan ook van mening dat de marathon met respect 

benaderd dient te worden. ‘Met andere woorden, je ziet dat veel 

lopers er veel te snel aan meedoen. De finish halen is het 

belangrijkste doel, maar dan is het bijzondere er in mijn ogen 

vanaf. De marathon zou de kroon op je wensenlijstje moeten zijn. 

Dus ook alleen als je hem goed voorbereid hebt, dat maakt de 

beloning groter en ik vind het alleen maar onzinnige roofbouw als 

je dat veel te snel wilt doen. Dat merk je bij recreanten. Ze willen 

heel snel de marathon doen, maar waarom dan zo snel?  

Dan wordt het een soort van ongezonde weddenschap.’ 
 

De marathon is in de ogen van Hartensveld het koningsnummer 

van de lange afstand. Hij begrijpt dat de gemiddelde loper niet de 

tijd en toewijding heeft om zich volledig op de marathon te 

richten en er alles uit te halen. Maar hij wil waarschuwen voor de 

keerzijde. Hij ziet regelmatig lopers finishen die er niet klaar voor 

zijn.‘Die komen helemaal kapot, of zelfs ziek, aan de finish. Het is 

soms wel schrikken wat je daar ziet.’ Een goede voorbereiding kan 

veel leed voorkomen. De lange duurloop is volgens Hartensveld 

de basis van die voorbereiding. Rustige kilometers maken klinkt 

niet sexy en zeker in een tijd dat er mensen zijn die roepen dat je 

met trainingen van maximaal 14 kilometer een marathon kunt 

lopen.‘Shortcuts bestaan niet op de marathon’, zo stelt 

Hartensveld. Lees hier verder  …                     bron:  

 

 

 

 

 

 

 

http://losseveter.nl/2017/04/08/balance-presenteert-online-marathon-magazine-met-onder-andere-michel-butter-en-thomas-acda/
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Gluren bij de buren  
 

 
 

 

overgenomen uit het aprilnummer van het 

clubblad van ATV Scorpio uit Oosterhout 
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 Op 17 mei 2017 

vinden 478 

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 2015 t/m april 

2016 gedeeld door 

12. Mei = juni 2015 

t/m mei 2016 / 12. 

https://www.facebook.com/AtletiekAchilles?fref=ts
mailto:redactie@arvachilles.nl
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