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Wie wil rennen moet leren uitrusten 
Van Afrikaanse hardlopers heb ik geleerd dat je training niets 

waard is als je er geen dijk van een rustmoment tegenover zet. 

Sinds ik dat weet probeer ik te rusten als een Afrikaan. In een 

perfect ritme tussen trainen en uitrusten komen: dát is de kunst. 

 

Hoe beter je traint, hoe beter je uitrust. 

 

En hoe beter je uitrust, hoe beter je gaat trainen. 

 

Ik werd met dat extreme rusten geconfronteerd toen ik een 

hoogtestage deed in Marokko. Een paar weken lang trok ik op 

met Afrikaanse hardlopers. Wanneer de lopers terugkwamen 

van een training, trokken ze zich onmiddellijk op hun kamer 

terug. In de middag heerste in het hotel een doodse stilte. 

 

Het recept voor goed uitrusten is heel simpel, maar vereist een 

ijzeren discipline. In het begin vond ik dat heel zwaar. Ik wist niet 

beter of alles in de marathonvoorbereiding draaide om heel veel 

hardlopen. Steeds meer, steeds sneller. Maar het lichaam deed ik 

er geen plezier mee, ik was altijd moe en de progressie stokte. 

Ik moest leren uitrusten. 

 

Tijdens mijn hoogtestage deelde ik mijn kamer met een jonge, 

Algerijnse hardloper. Na het ontbijt deden we een kort 

trainingsrondje. Terug in het hotel, de klok had nog geen elf uur 

geslagen, dook hij het bed in en trok de lakens over zich heen. 

 

Hij sliep! 

 

De middagtraining sloot hij opnieuw af met een weldadige 

slaapbeurt. Hij trok de gordijnen dicht en verdween weer onder 

de lakens. Een slapend hoopje mens. Ik zie hem nog liggen. 

 

Organisatoren van hardloopwedstrijden weten dat ze altijd een 

bedje moeten klaarleggen voor een Afrikaanse hardloper. Joop 

Zoetemelk zei het al: „De Tour win je in bed.” Die extreme 

toewijding aan het rusten gaat best ver. Jos Hermens, de 

hardloopmanager van Afrikaanse topatleten, vertelde me dat een 

Afrikaanse loper in de auto de stoel laat zakken, zodat hij in de 

rit naar de wedstrijd nog een dutje kan doen. Ze komen 

slaapdronken aan. Maar wat gaan ze hard! 

 

Het staat zo in contrast tot ons jachtige bestaan in Nederland. 

Wie na het hardlopen snel doucht, eet en dan de kroeg induikt 

of zich aan een andere sociale activiteit overgeeft, doet het 

lichaam tekort. Na een pittige training gun ik mijn lichaam nu de 

rust om weer op adem te komen. 

 

Verplichte rustmomenten inlassen leidde bij mij tot heel veel 

onrust. Dat komt omdat we vooruitgang associëren met 

beweging en achteruitgang met stilstand. Wat niet zo is. Mijn 

marathontraining is onderdeel van een cyclus waarin rusten 

misschien wel belangrijker is dan de training zelf. 

 

Dit betekent niet dat ik heel vroeg naar bed ga of heel laat opsta. 

Wel ben ik meer gaan genieten van de momenten dat ik niets 

hoef te doen. En als het lichaam nog steeds moe is, dan vind ik 

het niet erg om een training over te slaan. 

 

Vroeger schaamde ik me een beetje voor mijn lange uitslapen, 

mijn gelummel op de bank en mijn uitstelgedrag. Inmiddels allang 

niet meer. 

 

Ik geef het lichaam wat het toekomt 
 

tekst: Abdelkader Benali 
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Indoorhal voor Achilles? 

 

 
 

 

 

Op vrijdag 25 januari 2019 is er een Buitengewone Algemene Leden Vergadering gehouden, met als 

onderwerp het geven van informatie over de stand van zaken van de te bouwen sporthal en het te 

nemen besluit of de Algemene Leden Vergadering van ARV Achilles afstand wil doen van haar 

tribune. 

 

Ruim vijfenvijftig leden kregen informatie 

Ten overstaan van ruim 55 leden van ARV Achilles gaf Hans Wierema, gesecondeerd door 

penningmeester Sjaak Dorsman,  informatie over de te bouwen sporthal, waarbij de huidige tribune 

ongeveer gehalveerd zal worden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit tot uitstel en nadere informatie over een drietal punten 

• wat wordt de afstand tussen de tribune en de baan om in te kunnen lopen? 

• wat wordt de minimale afmeting van de overkapping van de tribune (diepte en lengte)? 

• wat voor voorzieningen komen in de cardioruimte, afmeting en welke apparatuur? 

 

Op voordracht van het bestuur werd besloten een klankbordgroep aan te stellen en dat het wel 

of niet doorgaan van de overdracht van de tribune als agendapunt op de Algemene Leden 

Vergadering van woensdag 10 april 2019 wordt ingebracht. 

Stemming over doorgaan 

plannen 

Nadat een deel van de vragen 

waren beantwoord bleven er 

toch nog wat vragen over die 

eerst beantwoord moesten 

worden voordat men in 

meerderheid wilde stemmen. 

Uit de vergadering werden 

twee vragen genoteerd die 

direct te maken hebben met 

het wel of niet overdragen van 

de tribune naar de nieuwe 

stichting.  

Een derde vraag werd 

ingegeven door de vrees dat  

 

 

het nieuwe cardio-/krachthonk te klein zou worden met te weinig apparatuur, zodat er te weinig 

gebruik van gemaakt zou gaan worden. 
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Mededelingen 

van het bestuur: 
 

 de Road Runners Etten-

Leur gaan weer een aantal 

dinsdagavonden gebruik maken 

van de atletiekbaan van Achilles. 

Dit zal met de coördinator en 

desbetreffende trainers van de 

lopersgroep besproken worden 

en ook op welke data deze 

trainingen gaan plaatsvinden. 

 de Atletiekunie wil dat de 

vertrouwenspersoon meer 

uitgedragen wordt binnen de 

vereniging.  

De vertrouwenspersoon bij 

Achilles is Anita van Dorst. Zij 

zal dit verder oppakken in 

samenspraak met de 

Atletiekunie. 

 een aantal zaken die in de 

onlangs gehouden 

brainstormsessie naar voren 

zijn gekomen, gaan verder 

worden uitgewerkt.  

Het bestuur komt hier later 

nog op terug.  

 naar aanleiding van de BALV die 

onlangs is gehouden hebben 

zich 4 leden aangemeld om in 

de klankgroep zitting te nemen 

m.b.t. de eventuele bouw van 

een indoorhal.  

Zij gaan e.e.a. verder uitwerken 

in samenwerking met Hans 

Wierema en de architect. 

 de werkgroep A4 daagse Etten-

Leur zoekt nog mensen die 

willen helpen als 

verkeersregelaar tijdens de 

A4daagse van 17 t/m 20 juni. 

Aanmelden kan via 

secretaris@arvachilles.nl 

 

 

 

Hoi, ik ben  

Anita. 

Zit je ergens 

mee? 

Ik ben jouw  

vertrouwens- 

contactpersoon. 

 

    

  vertrouwenscontactpersoon@arvachilles.nl 
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Eerste editie coachleergang 

speerwerpen groot succes 
 

Zaterdag 12 januari was alweer de vierde en 

laatste cursusdag van de leergang 

speerwerpen.  

Achtenveertig coaches uit heel Nederland rondden de 

leergang af en hebben hiermee de optimale leer- en 

oefenstof voor alle leeftijden en niveaus onder de knie 

gekregen. 

 

Project “Closing the Gap” 

De coachleergang Speerwerpen maakt onderdeel uit 

van het project “Closing the Gap”. De uitwerking van 

de ambitie om binnen acht jaar structureel aansluiting 

bij de wereldtop te vinden op drie atletiekonderdelen 

waarop dat nu nog niet het geval is. De drie gekozen 

onderdelen zijn speerwerpen, polsstokhoogspringen 

en 400 meter / 400 meter horden.  
 

Coachleergang Speerwerpen 

In het kader van dit project zijn vier sessies 

georganiseerd voor iedereen die binnen de club het 

speerwerpen op de kaart wil zetten of als club 

speerwerpen een boost willen geven. Maar liefst 48 

coaches van verschillende niveaus hebben hier 

dankbaar gehoor aan gegeven en zijn in totaal vier 

keer naar Papendal afgereisd. Johan van Lieshout heeft 

ze iedere cursusdag onder zijn hoede genomen en op 

zijn eigen enthousiaste wijze kennis laten maken met 

de volgende thema’s: 

• techniek, kenmerken en principes; 

• atletische vorming; 

• effectief coachen en motorisch leren principes; 

• belasting en belastbaarheid, groei en ontwikkeling, 

blesures en preventie; 

 

Mart ten Berge, Brendan Troost, Thijs Ros en Ronald 

Vetter fungeerden als side-kick van Johan van 

Lieshout. Zij hebben als expert op hun eigen 

vakgebied voor verdieping gezorgd tijdens één van de 

cursusdagen. 

  

“Ik ben erg blij met de input van de grootmeesters op het 

gebied van speerwerpen, trainen/coachen, 

blessurepreventie etc. Ik zou graag een mogelijkheid willen 

hebben om ook na afloop van de leergang informatie, 

ervaringen etc. uit te blijven wisselen”, “Voor mij was het 

een erg leerzame cursus. Bovendien was het ook 
reuzeleuk om van zoveel hoog aangeschreven trainers les 

te krijgen en met al die gemotiveerde trainers/atleten 

ervaringen uit te wisselen. Fijn dat we nu allemaal dezelfde 

speerwerptaal spreken. Ik kan niet wachten om al het 

geleerde aan onze junioren over te brengen en verwacht 

 

 

 

 

 

 

 

er wel wat verbeteringen door te kunnen zien optreden”. 

”De leerstof gaat dieper dan ik had verwacht en dit ervaar 

ik als zeer positief” aldus enkele enthousiaste 

deelnemers. 

 

De totale editie is gewaardeerd met gemiddeld 

een 8,7! 

 

Johan van Lieshout                                          

Johan van Lieshout, projectleider GAP Projecten bij 

de Atletiekunie, is initiator van deze leergang. 

 

In september 2018 is Van Lieshout begonnen met het 

ontwikkelen van deze leergang met als doel 

clubcoaches enthousiast te maken voor het onderdeel 

speerwerpen. Een van de doelen tijdens deze leergang 

is het bespreken van een methodische leerlijn. Het 

raamwerk stond al en is samen met de deelnemers 

gevuld met oefenstof. Deze oefeningen worden 

verder uitgewerkt en binnen de leerlijn geplaatst. Een 

ander doel is het enthousiasmeren van de deelnemers 

en ze betere coaches te maken als het gaat om 

bijvoorbeeld thema’s als atletische vorming, 

motorische leren en effectief coachen in het algemeen 

en speerwerpen in het bijzonder. “Gezien de hoge 

waardering trek ik voorzichtig de conclusie dat dat 

gelukt is”, aldus Van Lieshout. 

 

“Als het aan mij ligt organiseren we snel weer een 

leergang waardoor nog meer coaches in Nederland 

enthousiast raken voor het onderdeel speerwerpen. 

Voor deze lichting coaches komen er in de toekomst 

terugkomdagen waarin de kracht van herhaling 

centraal staat met telkens een thema die we 

uitdiepen. Zo houden we onze achterban scherp en 

hebben ze altijd de kans zich te verbeteren op het 

gebied van praktische vaardigheden en theoretische 

kennis” vervolgt Van Lieshout zijn verhaal. 

 

Heb je vragen over deze Coach leergang 

speerwerpen? Mail Johan van Lieshout. 

 

Op 23 maart a.s. verzorgt Johan van Lieshout tijdens 

de Dag van de Atletiek drie workshops op het gebied 

van Speerwerpen. Meer weten of inschrijven? Ga naar 

www.dagvandeatletiek.nl 

 

                                     bron:  

 

 

http://www.dagvandeatletiek.nl/
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Voorkom uitval van jongeren in 

sport door meer autonomie 
 

Hoe voorkom je dat jongeren stoppen met sport? 

Europees onderzoek leverde 14 werkzame tips op. 

In dit artikel tip 1: geef jongeren meer autonomie. 

 

Vergroot de intrinsieke motivatie om te blijven 

sporten door meer autonomie 

Geef jongeren genoeg keuzevrijheid tijdens het sporten én 

op de vereniging. Geef ze meer ruimte om zelf te bepalen 

wat ze gaan doen door eigen initiatieven te ontwikkelen. 

Laat ze ervaren hoe het voelt om te beslissen en om zich 

te uiten over wat ze ervan vinden. Dat helpt om ze 

(blijvend) enthousiast te maken voor sporten. 

 

Hoe zorg je als trainer of coach voor meer 

autonomie? 

 Begin de training met een korte warming-up en laat de 
spelers kiezen welk spel ze daarvoor willen gebruiken 

en welke rol ze daarbij willen vervullen. Iemand kan 

bijvoorbeeld zelf de warming up geven, scheidsrechter 

zijn, coachen, of de tijd in de gaten houden. 

 Vraag na de training welk onderdeel ze het leukst 

vonden en waarom. Je kunt hun feedback in de 

volgende training gebruiken. Als jongeren merken dat 

je tactieken en doelen met ze bespreekt en ze serieus 

neemt, zullen ze zich beter durven uiten en 

makkelijker vragen durven stellen tijdens de training. 

 Een leuke vraag die je ze kunt stellen is: hoe ziet jouw 
ideale sportseizoen eruit? Help ze om dat te bereiken. 

 

Hoe zorg je als club voor meer autonomie? 

 Een speler voelt zich gewaardeerd en belangrijk als je 

hem persoonlijk vraagt om mee te doen aan 

clubactiviteiten. 

 Bied voldoende gelegenheid en variëteit om te sporten 

binnen de club. Zelf een onderdeel kiezen wat je leuk 

vindt, geeft een jongere de meeste voldoening. 

 Versterk de autonomie van jongeren door ze 
zelfstandig beslissingen te laten nemen over 

activiteiten en onderdelen waar ze graag aan mee 

willen doen. 

 Maak een jeugdcomité, zodat jongeren ook een stem 

hebben bij belangrijke clubzaken. Medezeggenschap 

leidt namelijk ook tot waardering van de sport. 

 Geef jongeren een actieve rol in het werven en 
verwelkomen van nieuwe leden. 

 Zorg voor een positieve en opbouwende dialoog met 

je jeugdige spelers. Hierdoor durven ze zelf initiatief te 

nemen. Bied ze keuzes en uitdagingen en stimuleer 

hun eigen verantwoordelijkheid. 

 Begeleid de jongeren bij dit proces, maar vergeet niet 

dat ze het zélf moeten doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer 

 Over het project Keep Youngsters 

Involved 

 Bekijk alle 14 factoren om uitval van 
jongeren in de sport te voorkomen 

 Over de waarde van ‘multisport’ bij 

kinderen, maar deze variatie kun je ook 

toepassen op jongeren. 

 Over hoe je de jeugd bij jouw sportclub 
actiever kunt maken 

 Lees hier hoe IJsclub Haarlem jongeren 

actief inzet 

 Lees hier hoe hockeyclub HC Naarden 
jongeren opleidt tot trainers 

 

 

 

                    bron:  

 

Niet alleen in Nederland, maar in heel 

Europa zien we dat jongeren tussen de 12 en 

19 jaar vaak stoppen met sporten. Een groot 

Europees samenwerkingsproject – Keep 

Youngsters Involved – leverde 14 werkzame 

factoren op. Van deze 14 factoren is 

aangetoond dat zij een belangrijke rol spelen 

in het voorkomen van sportuitval bij jongeren 

en dat het werkt in de praktijk. Op 

www.keepyoungstersinvolved.eu vind je 

alle informatie over dit bijzondere project. 

 

https://www.kenniscentrumsport.nl/en/international-projects/keep-youngsters-involved/
https://www.kenniscentrumsport.nl/en/international-projects/keep-youngsters-involved/
https://www.allesoversport.nl/artikel/14-factoren-om-uitval-van-jongeren-in-de-sport-te-voorkomen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/14-factoren-om-uitval-van-jongeren-in-de-sport-te-voorkomen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/multisport-biedt-kansen-voor-jonge-sporters/
https://www.allesoversport.nl/artikel/multisport-biedt-kansen-voor-jonge-sporters/
https://www.allesoversport.nl/artikel/jeugd-participatieladder-sport-zo-maak-je-jeugd-actiever-binnen-de-vereniging/
https://www.allesoversport.nl/artikel/jeugd-participatieladder-sport-zo-maak-je-jeugd-actiever-binnen-de-vereniging/
https://www.allesoversport.nl/artikel/actieve-jeugd-laat-jongeren-zelf-jeugdactiviteiten-organiseren/
https://www.allesoversport.nl/artikel/actieve-jeugd-laat-jongeren-zelf-jeugdactiviteiten-organiseren/
https://www.allesoversport.nl/artikel/actieve-jeugd-zet-jeugd-in-als-trainer-of-coach/
https://www.allesoversport.nl/artikel/actieve-jeugd-zet-jeugd-in-als-trainer-of-coach/
https://www.kenniscentrumsport.nl/en/international-projects/keep-youngsters-involved/www.keepyoungstersinvolved.eu
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https://miniroparun.nl/
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https://miniroparun.nl/
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Over 3 maanden klinkt het startschot voor het 

outdoor seizoen van de baanatletiek.. Verspreid 

over de maanden april tot en met juni vinden 

de voorrondes plaats van de competitie. 

September is de finale maand. Elk jaar zoekt de 

Atletiekunie organisatoren voor de in totaal 114 

wedstrijden. De competitie is namelijk een 

samenspel van de bond en de Nederlandse 

atletiekclubs. 

 

Een organisatie indeling voor de competitie komt niet 

zomaar tot stand. Vanaf begin december tot en met de 

eerste week van januari kunnen clubs zich aanmelden 

voor deelname aan en organisatie van de competitie. 

Hierna begint voor de huidige vijf 

competitiecoördinatoren en de competitieleider de 

puzzel! De competitiecoördinatoren coördineren de 

organisatie en uitvoering van de competitie. Dit 
gebeurt binnen een groep van zes mensen, welke 

jaarlijks altijd in januari samenkomt. Tijdens dit overleg 

proberen de competitiecoördinatoren de 

organisatoren puzzel zo compleet mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De puzzel compleet maken 

De competitiecoördinatoren zorgen ervoor dat de  

puzzel compleet wordt gemaakt in hun regio. Wanneer 

meerdere clubs zich hebben aangemeld voor de 

organisatie van een wedstrijd, maakt de 

competitiecoördinator de keuze. Bij onvoldoende 

aanmeldingen benaderen competitiecoördinatoren zelf 

clubs met de vraag of zij de wedstrijd willen 

organiseren. Uiteindelijk vallen zo alle puzzelstukjes op 

de plek. 

 

Na het indelen van organisaties, werken de 
competitiecoördinatoren verder aan de poule-indeling. 

Reistijd, maar ook eenzelfde aantal Na het indelen van 

organisaties, werken de competitiecoördinatoren 

verder aan de poule-indeling. Reistijd, maar ook 

Competitie: De organisatie indeling, een echte puzzel! 

eenzelfde aantal deelnemers is daarbij belangrijk. Dat 

maakt het opstellen en naleven van het tijdschema 

voor de wedstrijd immers ook makkelijker. De 

competitiecoördinator controleert deze tijdschema’s 

van de wedstrijdleiders om op de wedstrijddag alles 

soepel te laten verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wanneer de puzzel compleet is 

Na het voorwerk in de maanden januari, februari en 

maart klinkt in april het startschot voor de eerste 

competitiewedstrijden. Ook daar heeft de 

competitiecoördinator een belangrijke rol. Zo 

bezoekt de coördinator diverse 

competitiewedstrijden en fungeert als aanspreekpunt 

voor zijn of haar regio. Na een competitiejaar vindt er 

altijd een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie is er 

voor elke competitiecoördinator de gelegenheid om 

ervaringen, meningen en tips te delen. Samen zorgen 

de verenigingen, competitiecoördinatoren en de 

competitieleider zo voor een mooi atletiekseizoen. 

 

Ben jij geïnteresseerd geraakt in de taken die een 

competitiecoördinator uitvoert? We zijn nog op zoek 

naar een coördinator voor de regio’s 1 t/m 5, 7 en 10. 

Stuur bij interesse of voor meer informatie een mail 

naar competitie@atletiekunie.nl. 
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  Wandelbond en 

Natuurmonumenten 

vinden elkaar 
Wij, als Nederlanders, zijn met steeds meer en we 

doen ook steeds meer aan buitensporten of actieve 

recreatie als wandelen, toerfietsen, mountainbiken, 

paardrijden, bootcampen, trail running en noem maar 

op. Het zorgt de laatste jaren voor een groeiend 

probleem: de druk op die buitenruimte en vooral ook 

de natuur neemt toe. Geen wonder dat wandelbond 

KWBN en Natuurmonumenten elkaar vonden in een 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

De verdergaande toenadering tussen wandelbond en 

Natuurmonumenten werd per 1 januari jl. 

geformaliseerd en heeft voorlopig de duur van een 

jaar. “Daarna gaan we evalueren hoe het is gegaan en 

hoe we dan verder willen”, vertelt Paul Sanders, 

directeur van de KWBN. 

 

Verlangen naar goede afspraken 

In Nederland wandelen naar schatting tien miljoen 

mensen. Zes miljoen doet dit op recreatieve basis, 

waarvan vier miljoen om fit te blijven. Voor twee 

miljoen wandelaars is het een serieuzere 

aangelegenheid en kan het als een vorm van sport 

worden gezien. 

 

“Veel wandeltochten die we organiseren gaan over de 

grond van Natuurmonumenten”, weet Sanders. “Het 

verlangen om met elkaar te praten en goede afspraken 

te maken, lag er langer. Natuurmonumenten vroeg aan 

wandelaars van georganiseerde tochten dan een euro 

per deelnemer. Daar kwam altijd veel commentaar op. 

Want de rest van het jaar hoeven mensen niks te 

betalen als ze door zo’n gebied wandelen. En dat is ook 

wel heel erg hoe we het gewend zijn in Nederland. We 

vinden dat we niks hoeven te betalen als we ons in de 

natuur begeven.” 

 

Toenemende druk 

In overleg met directeur Mark van den Tweel van 

Natuurmonumenten kwam Sanders tot een 

samenwerkingsovereenkomst. “We zien in dit opzicht 
allebei dezelfde ontwikkeling. De druk op de natuur 

neemt toe. Daarvoor hoef ik alleen al naar een gebied 

als dat bij de Posbank te kijken waar ik vaak kom. Daar 

trekken autorally’s doorheen, er wordt aan bootcamp 

gedaan, mensen wandelen er massaal met de hond. Het 

is niet zo moeilijk te begrijpen dat dit ook ten koste 

gaat van de natuur. Maar we hebben wel eerst onder 

de wandelaars begrip proberen te kweken door het 

plaatsen van een artikel van Natuurmonumenten op 

onze website, over die toenemende druk.” 

 

Met goede afspraken over bijvoorbeeld het houden 

van wandeltochten kan worden voorkomen dat 

Natuurmonumenten zich genoodzaakt voelt gebieden 

voor het publiek te sluiten, betoogt Sanders. “Dat 

risico wordt anders in de toekomst toch steeds 

groter.” Met de overeenkomst tussen KWBN en 

Natuurmonumenten spreekt hij van een ‘toegevoegde 

waarde’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bond betaalt de bijdrage aan Natuurmonumenten 

voor bij KWBN aangesloten tochten tot 2.000 

deelnemers. "Dat doen we in de vorm van 

promotionele aandacht, maar ook met een financiële 

bijdrage. Deze bijdrage besteedt Natuurmonumenten 

aan het Wegen- en Padenplan in Nationaal Park 

Veluwezoom, een van de drukst bezochte gebieden 

van Natuurmonumenten die daar alle recreatieve 

wegen en paden herstructureert zodat bezoekers fijn 

kunnen wandelen, verschillende vormen van recreatie 

minder last hebben van elkaar en de dieren een 

grotere bewegingsvrijheid krijgen. De wandelaar heeft 

dus ook op die manier rechtstreeks profijt van de 

samenwerking." 

 

Nu Staatsbosbeheer nog 

Wat betreft Sanders blijft het niet bij deze 

samenwerking met Natuurmonumenten alleen. “Bij 

heel veel tochten hebben we ook te maken met de 

landschappen en Staatsbosbeheer. Het liefst kom ik 

met hen ook tot zulke afspraken, we voeren daar ook 

al gesprekken over. Wij proberen daarbij ook wel op 

te trekken met andere buitensportbonden als de 

hippische bond, de KNHS, en de NTFU voor 

toerfietsers, waar ook de mountainbikers onder 

vallen. Daarnaast is het een wens om ook de 

zogeheten schouwpaden langs de waterwegen zo veel 
mogelijk te ontsluiten. Ook daarmee zou je druk op 

de natuurgebieden weer een beetje kunnen 

verlichten.” 

 

Voor meer informatie: www.wandel.nl en 

www.natuurmonumenten.nl 

                               bron:  
 

 

http://www.wandel.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
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ONZE SPONSOREN IN BEELD 
 

Rabobank West-Brabant Noord 
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Wanneer sporters zowel hun kracht als hun 

uithoudingsvermogen willen verbeteren, 

kunnen zij het beste kiezen voor 

periodisering waarin iedere week één 

trainingsvorm voornamelijk de aandacht 

krijgt. Door deze blokperiodisering presteren 

sporters beter vergeleken met traditionele 

periodisering waarin sporters wekelijks 

kracht- en duurtraining combineren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Periodisering van het trainingsschema wat betreft 

frequentie, intensiteit en volume speelt een 

belangrijke rol in het leven van een topsporter. Er 

bestaan grofweg twee vormen van periodisering: 

blokperiodisering en traditionele periodisering. Bij 

blokperiodisering richten sporters zich wekelijks op 

kracht- of duurtraining, terwijl bij traditionele 

periodisering sporters zich gelijktijdig focussen op 

beide trainingsvormen. Noorse onderzoekers 

ontdekten recentelijk dat sporters het beste kunnen 

kiezen voor blokperiodisering wanneer ze in zes 

weken zowel hun kracht als uithoudingsvermogen 

willen verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokperiodisering 

Terwijl sporters hun VO2max en de maximale 

kracht van hun bovenbeenspieren tijdens het 
strekken verbeterden na een trainingsprogramma 

 

 

met blokperiodisering, presteerden sporters 

hetzelfde na een trainingsprogramma met 

traditionele periodisering. 

 

Aan het onderzoek deden zestien goed getrainde 

ijshockeyers mee. Zij werden verdeeld in twee 

groepen die zes weken hetzelfde 

trainingsprogramma volgden, alleen met 

verschillende periodisering. De sporters met 

blokperiodisering deden wekelijks zes of zeven 

krachttrainingen met één enkele High-Intensity 

Training (HIT), of vijf HIT-sessies met één 

krachttraining per week. De sporters met 

traditionele periodisering volbrachten wekelijks 

twee of drie HIT-sessies in combinatie met vier à 

vijf krachtrainingen. De totale trainingsbelasting was 

gelijk voor beide groepen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodisering is maatwerk 

Hoewel blokperiodisering aan te raden is wanneer 

sporters hun kracht en uithoudingsvermogen willen 

vergroten, blijft het periodiseren van een 

trainingsschema maatwerk. Sporters kunnen 

uitproberen hoe ze fysiek reageren op 

blokperiodisering, overleg met een Strength & 

Conditioning coach wordt geadviseerd. 

 

 

 

                            bron:  
 

 

Rønnestad BR, Øfsteng SJ, Ellefsen S (2018) Block 

periodization of strength and endurance training is 

superior to traditional periodization in ice‐hockey 
players. Scand. J. Med. Sci. Sports., 00:1–9, doi: 

10.1111/sms.13326 

Kracht én uithoudingsvermogen 

verbeteren: kies voor blokperiodisering 

 

 

 

Wat is er al bekend? 

 Een goede periodisering draagt in 

belangrijke mate bij aan het leveren van 

een topprestatie. 

 

Wat is nieuw? 

 Op basis van deze studie blijkt 

blokperiodisering beter dan traditionele 

periodisering voor vergroten van 

kracht en uithoudingsvermogen. 
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From dusk till dawn 
Voordat ik het avontuur ga vertellen even de 

details: 

 

 Afstand: 2 rondes van +/- 43 km 

 Positieve en negatieve hoogtemeters: +/- 2700 

eigen meting; volgens de site 2900 

 Bevoorrading op: 17 km, 30 km en start finish 

 Omstandigheden: 10 tot 15 cm smeltende 

sneeuw 

 Weer: Sneeuwval verwacht en mistig op de 
hoogtes  

 Temperatuur: Rond het vriespunt 

 Kilemeters verhard: hooguit 7 

 Starttijd: zonsondergang 17:31uur, limiet 07:46 
uur zonsopkomst 

 Twee maal een riviertje door 

 

Klik hier voor een filmpje (07:44) voor een sfeer 

impressie van de 2019 versie, 

 

Voordat ik hier aan begon had ik weleens in 

het donker gelopen, alleen hooguit 2 of 3 
uurtjes.  

Precies om 17:31uur startten we voor een avontuur 

waar ik alleen maar van durfde te dromen, zeg ik nu 

achteraf. 

Er startten 3 lange afstanden en 2 kortere op 

verschillende tijden. 

Nu is het nog licht, lekker makkelijk lopen. De vraag 

of je voeten nat worden is zo beantwoord, of ze nog 

droog worden weten we na de eerste ronde. We 

beginnen met het makkelijke werk, kleine klimmetjes 

en korte afdalingen. Als het donker is begint het 

echte werk, singletracks met papsneeuw wortels en 

stenen eronder. Ik loop in een groepje en met de 

verlichting van iedereen aan gaat dat goed. We 

krijgen het nu echt voor onze kiezen, eigenlijk weet 

ik niet waar ik loop en diepte zie ik alleen maar als er 

meerdere lampen aan zijn. De paden zijn in een  

V-vorm met sneeuw aan de kanten en in het midden 

van alles wat. Nu zijn er al stukken waar ik zoiets 

heb van, oei best wel heftig. Als je ergens op hoogte 

bent is het mistig en zie met je lamp aan helemaal 

niks maar uit ook niet. Ik zie zelfs met mijn eigen 

lamp weinig. Na de 1 post  lopen we over een pad 

waar werkzaamheden aan zijn, nergens kun je 

gewoon lopen, gelukkig is dit een open stuk en is het 

zicht hier goed. De singletracks worden echt lastig, ik 

zie het gewoon niet en besluit om gewoon bij 

iemand te blijven lopen. 
 

Er volgt een stukje met trappen naar beneden, een 

tunneltje en door een dorp. Bij de 2 post een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

suikerwafeltje en we gaan weer verder. De eerste km 

zijn wat makkelijker en ik zit in mijn hoofd al te 

denken, hoe verder na de 1 ronde. Zal ik op Hans 

wachten en samen verder gaan? Of uitstappen? We 

lopen weer langs een dorp en de kerkklok slaat 

22:00.daarna lopen langs een voetbalveld, met wit gras 

en gaan we weer het bos in. In de verte hoor ik water 

stromen en het gaat bergaf, dat kan nog niet het 

riviertje zijn. Inderdaad het is gewoon smeltwater dat 

bij elkaar gekomen is. We gaan nog een keertje stevig 

en lang bergop dan krijgen we een hele lange afdaling 

die spekglad en donker is. Gelukkig staan er bomen 

waar ik op tijd een handje om kan gooien en kan 
stoppen met skiën! 

Even door het water en nog een km over de camping 

naar de finish. 

 

Ik wil heel graag nog een ronde, alles voelt goed, alleen 

nachtblind dat ga ik niet durven alleen. Ineens staat er 

iemand naast me met een startnummer van  de 86 km. 

Ik vraag of ik met hem mee mag.  Dat mag, ik vraag 

ook of hij wel op mij wil wachten en leg uit waarom, 

wat natuurlijk geen probleem is.  

Weg zijn we voor ronde 2. Die vraag over natte 

voeten was simpel, nee. Nu sneeuwt het en is het 

gewoon spekglad, veel donkerder en waar modder lag 

is het nu gewoon een modderbad tot aan je enkels. Er 

zitten stukken bij waar je 5 stappen omhoog gaat en 3 

naar beneden, hier moet je je voeten dwars zetten en 

met handen en voeten omhoog. De singeltracks 

worden met beleid genomen. Mijn loopmaat heeft 

poles en loopt bergop iets harder, bergaf loop ik 

harder maar durf ik niet voorop omdat ik dan niks zie.  

 

Zo komen we weer op het open stuk na de 1 post en 

hij zegt dat hij het zwaar heeft. Ik loop eigenlijk volop 

te genieten en zeg dat ik hem niet alleen laat, ik durf 

niet alleen verder, simpel. Overal hoor ik de uilen 

roepen en geniet er met volle teugen van.  

 

                                             LEES verder op p. 14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yWjPhkFAOc
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VERVOLG van p. 13 

 

O ja, dit was een heftig stukje de eerste keer, nu dus 

gewoon bloedlink naar beneden voeten dwars zetten 

en van boom naar boom. We zijn de post weer 

voorbij en mijn loopmaatje moet echt op sleeptouw 

genomen worden, wat ik ook doe natuurlijk. Hij ziet 

een tijd onder de 11 uur niet meer zitten, ik zeg dat 

we beter kunnen lopen dan met de tijd bezig te zijn.  

Dan hoor het water weer stromen, nu krijgen we 

dus nog een afdaling, de lange klim en daarna de 

glijbaan! Omlaag naar de smeltwaterrivier gaat goed 

en de klim nemen we ook makkelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De afdaling is nu nog gladder en wij zijn een beetje 

moe. Ik laat mezelf toch weer gaan met op tijd een 

boom, mijn handschoenen zijn er niet blij mee. 

Beneden wacht ik op mijn loopmaat, hij kijkt op zijn 

horloge en zegt dat we 10:53 bezig zijn. Nog even de 

rivier door en dan over de camping naar de finish, 

Hand in hand finishen we! Eindtijd 10:56 Plaats 8 van 

de 25 finishers er waren er 43 gestart. 

Dit doe ik nooit meer denk ik, gewoon op je voeten 

vertrouwen omdat je niks ziet. De afstand en 

hoogtemeters waren niet het probleem, de 

weersomstandigheden waren eigenlijk perfect. Ik zeg 

altijd het moet goed zijn, nou het was goed slecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou ik het nog een keer doen, nu een dag later zeg ik 

keihard ja.  

Het was een onvergetelijk iets, mede door de 

omstandigheden. Alleen ik zou zorgen ik een mobiele 

bouwlamp bij heb.  

Wil je nog eens iets leuks doen: traillodge  

 

Pak dan niet de korte afstand, je mist zoveel dan! 

 

Jan Muller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitslagen, klik hier. 

 

Nog niet overtuigd? Dan kan je dit filmpje (26:46) 

bekijken! 

 

 

 

 

 

 

https://www.trailodge.com/nl/events/from-dusk-till-dawn-night-trail/
https://www.kraftmanchronotiming.be/live-results/
https://www.youtube.com/watch?v=WY780pTHuAc&feature=share
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Sterker worden door tegenwind 

Met je trainingen onderhoud je niet alleen je conditie, 

maar uiteindelijk wil je ook sneller en verder kunnen 

lopen. Snelheid komt niet alleen vanuit een betere 

techniek en een hoger ritme maar vooral ook door de 

kracht in je benen. Er zijn een paar trainingstips 

waarmee je sterker in je benen kunt worden. Die tips 

passen ook uitstekend bij het winderige weer dat nu 

eenmaal in Nederland voorkomt. 

 

Heuvel op en/of tegen de wind in 

Heuveltrainingen zijn heel goed voor de ontwikkeling 

van spierkracht in je benen. In het vlakke Nederland 

moet je een beetje geaccentueerd terrein zoeken in 

het Oosten of Zuiden van ons land. Ook in de duinen 

aan de kust of bijvoorbeeld de Brabantse Wal kan je 

prima hellingen voor dit soort trainingen vinden.  

Het beste is een is heuvel met een lengte van zo’n 200 
tot 400 meter, maar die zal je niet zo gemakkelijk 

vinden. Viaducten zijn dan goede voor de hand 

liggende alternatieven.  

 

Hoe steiler hoe beter? 

Lopers zijn geneigd te denken dat je dan heuvels met 

een sterk hellingspercentage moet hebben. Zo’n 

stijging zorgt uiteraard voor meer weerstand, maar 

ook een glooiende helling is al prima om een surplus 

aan kracht te genereren. En zeker wanneer je niet 

gewoon bent om heuveltrainingen in je programma te 

hebben, is een licht heuveltje om te beginnen zelfs te 

prefereren. Die 10%-stijgingen zoals je die in Zuid-

Limburg hebt, zal je wanneer je begint met 

heuveltrainingen nog niet nodig hebben. Je doel is om 

met een goed beenritme hard te lopen. Maar wat 

moet je doen als je niet in een heuvelachtige terrein 

kan trainen in je woonomgeving, hoe kan je je benen 

dan sterker maken?  

 

Elk nadeel heeft zijn voordeel 

Zoals de bekendste Nederlandse voetballer in zijn 

oneindige wijsheid ooit zei: “Ellek nadeel heb ze 

voordeel”, is die legendarische uitspraak ook op 

heuveltrainingen en de Nederlandse wind van 

toepassing. 

 

Tegenwind zorgt voor extra kracht 

Ga voor je training op zoek naar een recht parcours 

waarbij je pal tegen de wind in moet lopen. Na een 

goede warming-up (eigenlijk een overbodige  

TIP VAN DE TRAINER:  

Gebruik de wind 

opmerking) kan je de tegenwind gebruiken als extra 

weerstand door juist op dat deel van je parcours wat 

meer energie te leveren. Reken maar dat die inspan-

ning (op de middellange termijn) terugbetaald wordt. 
 

Laat je niet meewaaien 

En hoe verleidelijk is het ook is om met wind mee om 

juist te gaan versnellen, niet doen! Weersta dat 

hardloopgemak omdat je juist van het tegen de wind 

in lopen sterk wordt. Op het stuk wind tegen, daar 

moet je gaan versnellen, daar ga je sterker van 

worden. En wanneer je omgedraaid bent kan je met 

de wind in de rug lekker herstellen door een rustig 

tempo te lopen. Laat je maar in je rug duwen, totdat 

het punt is bereikt dat je tevoren hebt bepaald om 

weer draaien om tegenwinds kracht te kunnen zetten.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halve kilometer 

Neem een recht stuk of een kleine ronde van 

ongeveer een kilometer en verdeel die dan 

denkbeeldig in tweeën. Zodat je een gedeelte wind-

mee en een gedeelte wind-tegen hebt. Wat je ook 

zou kunnen doen is zo’n tegenwindtraining(sblok) 

integreren in een langere duurloop. Wanneer je nu 

pas getriggerd wordt om deze trainingsvorm in je 

programma op te nemen, doe zo’n sessie niet meer 

dan vijf keer. Na gewenning aan deze 

trainingsexcersities kan je het aantal sessies opvoeren. 
 

Ook core stability 

Met dit soort trainingen neemt niet alleen je 

beenspierkracht toe, maar verstevig je tevens je core 

stability, omdat je door het lopen tegen de wind ook 

de spieren van je bovenlichaam, je romp en 

bekkenbodem inzet om de wind te overwinnen. 
 

Wind, altijd een leuke uitdaging 

Tenslotte zou je een tegenwindtraining ook als een 

wisselduurloop kunnen doen. En je training onder te 

verdelen in blokken (van gelijke afstand) die je om en 

om wind mee en wind tegen loopt. 

Veel windplezier! 
 

Met dank aan Jos de Laat, voor zijn inspiratie! 
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AV Triathlon in Amersfoort heeft al heel wat RaceRunning 

wedstrijden georganiseerd en nu alle expertise op dit 

gebied samengevat in één document. 

 

Wedstrijdorganisatie met Racerunners 

Leg op tijd contact met de organisatie van het evenement. Vooral 

bij grote evenementen is het programma al ver van te voren 

bepaald en ook vaak erg vol en niet zo gemakkelijk aan te passen. 

Belangrijkste vragen voordat je begint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Is het parcours in principe geschikt (of geschikt te maken) voor 

Racerunners? 

2. Is de organisatie bereid om Racerunning toe te voegen aan het 

programma? 

3. Ga het parcours ter plekke bekijken en bepaal de volgende 

zaken: 

 Is het parcours echt geschikt voor Racerunners? Of kun je het 

met een paar aanpassingen geschikt maken voor Racerunners. 

Of kun je op hetzelfde terrein (met dezelfde start en finish) een 

ander geschikt parcours uitzetten? 

 Welke (veiligheids-)maatregelen zijn nodig (parcoursposten, 
linten, loopmaatjes) 

 Lopen de Racerunners tegelijk met lopende kinderen? Of is een 

aparte start beter of noodzakelijk? 

 

Dit hangt af van: 

a. De ruimte op het parcours, kunnen lopers en racerunners 

elkaar veilig inhalen?; 

b. de aantallen lopende en racerunnende deelnemers; 

c. het parcours: kruisen de deelnemers elkaar op een 

moment? 

d. snelheden van de racerunners, als de racerunners sneller of 

even snel zijn als de lopers, dan kan dat alleen tegelijk als 
het parcours breed genoeg is; 

e. Start- en finishgebied: voldoende ruimte voor racerunners; 

f. Tijdsregistratie: laat je de racerunners achteraan starten, 

dan is het fijn als de netto-tijd wordt geregistreerd. 

 

 Vaak blijkt dat een aparte racerunnerstart fijner en veiliger. Is 

daar tijd voor in te ruimen in het programma? 
 

Klik hier om het hele document te downloaden en te lezen. 

 Wedstrijdorganisatie met RaceRunners 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://racerunning.nl/sites/racerunning.nl/files/wedstrijdorganisatie_met_racerunners.pdf
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Dag van de Atletiek 2019 
 

Zaterdag 23 maart is de dag dat zo’n 600 (assistent) 

trainers en bestuurders afreizen naar Papendal voor weer 

een leerzame Dag van de Atletiek. Natuurlijk besteden 

we deze dag ook uitgebreid aandacht aan het thema 

Veilig & Vertrouwd Sporten. 

 

Hoe doen we dat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoe zorg jij als bestuurder voor een veilig en 

vertrouwde sportomgeving op je club?” 

 Een workshop bedoeld voor bestuursleden en 

andere geïnteresseerden. 

 In deze interactieve sessie vragen we jullie mee te 

denken en aan te geven wat je nodig hebt om een 

veilige omgeving binnen je eigen club te waarborgen. 

Samen met de deelnemers gaan we een pakket 

samenstellen met handige tools om deze veilige 

omgeving binnen de club te kunnen realiseren. 

 

Intervisiebijeenkomst speciaal voor 

vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) 

 De workshop is toegankelijk voor alle opgeleide 

VCP’s maar ook VCP’s die de cursus nog niet gevolgd 

hebben, zijn van harte welkom. 

 In deze met name praktische workshop staat de 

inbreng va de deelnemers centraal. We gaan in op het 

uitwisselen van ervaringen, het oefenen van 

gesprekken en deelnemers kunnen cases aangedragen 

ter bespreking of illustratie. Daarnaast is er ruimte 

voor het oefenen van nieuwe cases. 

Is jullie 

trainerskorps op 

orde? Inventariseer 

tijdig! 
 

Hebben jullie op dit moment 

voldoende gedreven en bevoegde 

trainers die zelfstandig een 

trainingsgroep kunnen begeleiden? 

En hoe ziet dit plaatje er volgend 

jaar uit? 

 

In het najaar gaan de opleidingen Basis 

Baanatletiektrainer 3 en Basis 

Looptrainer 3 weer van start. Zet het 

onderwerp Scholing dus nu op de 

bestuursagenda en inventariseer zo snel 

mogelijk je trainersbestand! 

 

Zijn er (assistent-)trainers op de club die 

zich graag willen ontwikkelen tot  

zelfstandig trainer op niveau 3? Misschien 

zijn er (assistent-)trainers bij verenigingen 

in de omgeving met dezelfde ambitie? In 

dat geval kan je de vraag bundelen en kan 

de opleiding bij jullie in de buurt 

plaatsvinden! Misschien wil je jouw 

accommodatie beschikbaar stellen voor 

het geven van een opleiding? 

 

Uitgebreide informatie over de 

opleidingen vind je op onze website. De 

opleidingen starten tussen oktober en half 

december 2019, dus wacht niet te lang en 

geef voor eind maart aan waar jouw club 

behoefte aan heeft! 

 

Heb je vragen of wil je bijvoorbeeld weten 

waar je accommodatie aan moet voldoen 

als opleidingslocatie? Aarzel niet en neem 

contact op met Rita Lemmens van de 

afdeling Breedtesport. Heeft jouw club 

kandidaten voor één van de opleidingen? 

Meld dit dan ook zo snel mogelijk bij Rita 

Lemmens. Hoe eerder zij met de planning 

aan de slag kan, des te meer rekening zij 

kan houden met de wensen van de club! 

 

https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=11a57090fc&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=f0dbf398e9&e=cd6eb5af5a
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/trainer-en-coach/opleidingen/basis-baanatletiektrainer-3
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/trainer-en-coach/opleidingen/basis-baanatletiektrainer-3
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/trainer-en-coach/opleidingen/basis-looptrainer-3
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/trainer-en-coach/opleidingen/basis-looptrainer-3
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/trainer-en-coach/opleidingen/basis-looptrainer-3
mailto:rita.lemmens@atletiekunie.nl
mailto:rita.lemmens@atletiekunie.nl
mailto:rita.lemmens@atletiekunie.nl
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 LEDEN eraf en erbij  

 

NIEUW GROEP PER 

Laura Timmermans Trimgroep 2 19-01-2019 

Anita Dielemans Kangoo Jumper 06-02-2019 

 

WEDSTRIJD-

VERSLAGEN 

Blessurepreventie 
Het belang van blessurepreventie is het totaal aan 

maatregelen die je kunt nemen, om blessures/schade 

aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening 

te voorkomen. 

 

Blessurepreventie is er om het lichaam gezond te 

houden. Het lichaam moet beoordeeld en behandeld 

worden als het nog gezond is. Vaak wordt pas 

behandeld, als het kwaad al is geschied. Er wordt 

behandeld op basis van een blessure. 

 

Blessurepreventie kan verdeeld worden in een aantal 

fases: 

 Primaire preventie:  
het voorkomen van  

blessures (wekelijks 

masseren). 

 Secundaire preven- 

tie: het verminderen 

van een opkomende 

blessure. 

 Tertiaire preventie:  

 het voorkomen van 

het erger worden  

van een bestaande 

blessure. 

 

Spierpijn en vermoeidheid zijn vaak (niet altijd) 

voorlopers van blessures. Een ontspannende massage 

na het sporten kan er dan voor zorgen dat je zonder 
spierpijn of vermoeidheid door kan. 

Is dit herkenbaar voor jou? Maak dan snel een 

afspraak! 

OPGEZEGD GROEP PER 

Kelsey de  Jong A Junior 31-03-2019 

Iris Verrest D Junior 31-03-2019 

Esmee Broeren C Pupil 31-03-2019 

Gerda van de Riet DiDo's 31-03-2019 

Puck Reesink B Junior 31-03-2019 

Yvonne van der Voort 55plus 31-03-2019 

Charlotte Goethart Kangoo Jumper 31-03-2019 

Britt Kersten C Pupil 31-03-2019 

Cor van Vliet 55plus 31-03-2019 

Elisa Dorst B Pupil 31-03-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Bart Hondeveld, ik ben geboren in 

1997 (nu 21 jaar oud) en al jaren lid van Achilles. 

Nu ik ben afgestudeerd aan het CIOS in GOES, 

ben ik aan de opleiding Fysiotherapie begonnen. Op 

het CIOS heb ik al verschillende certificaten behaald 

die me helpen bij mijn vervolgstudie zoals 
sportmassage en medical taping.  

 

Om mijn technieken en de kneepjes van het vak bij 

te houden, heb ik van het bestuur de goedkeuring 

gekregen om de behandelruimte bij Achilles te 

mogen gebruiken. Mensen die geïnteresseerd zijn 

kunnen met mij een afspraak maken tegen een kleine 

vergoeding. 

 

Ik ben te bereiken op: 

T 06-29771717 

E bart_hondeveld@hotmail.com 

 

Alvast bedankt! 

Bart Hondeveld 
 

Voor Bart’s sportieve (atletiek-) hoogtepunten, klik 

hier. 

 

2019-01-23 Nationale C/D Indoor 

2019-01-27 Een natte 48e Achilles-cross 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.arv-achilles.nl/atleten-profiel-bart-hondeveld/
https://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/fleur-en-kaylee-op-de-nationale-cd-indoor/
https://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/een-natte-48e-achilles-cross/
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Er zijn duizenden 

oefeningen om de 

buikspieren te 

trainen. Er bestaat 

echter geen enkele 

oefening waarmee je 

alle onderdelen 

traint. Iedere 

afzonderlijke 

buikspieroefening zal 

zich hoofdzakelijk op 

één functie richten. 

Dit betekent dat we 

verschillende 

oefeningen zouden 

moeten uitvoeren om 

alles te dekken. Het is 

belangrijk om voor 
jezelf te testen welk 

onderdeel minder 

ontwikkeld is en waar 

je ‘blinde vlek’ zich 

bevindt. Door gericht 

te trainen bespaar je 

je tijd en zal je sneller 

progressie boeken. 

Bedenk wel dat jouw 

‘blinde vlek’ zich kan 

verplaatsen naar een 

ander deelgebied. 

Test daarom dus 

regelmatig alle 

onderdelen van je 

buikspieren. 

 

Iedere hardloper heeft 

een basisfunctie van de 

buikspieren nodig. De 

hieronder beschreven 

oefeningen dient 

iedereen dan ook zonder 

problemen of 

compensatie te kunnen 

uitvoeren. Probeer de 

verschillende oefeningen 

uit en test in welk 

deelgebied jij je nog kan 

verbeteren. Waar zit 
jouw ‘blinde vlek’? En 

zorg dat je hieraan 

werkt! 

 

 

Praktische toepassing: kies twee of drie 

oefeningen uit waarvan jij denkt dat die je 

buikspierfunctie verbeteren en voer deze tijdens je 

warming-up, voor je looptraining, uit. Dit zal tevens 

je looptraining positief beïnvloeden. 

 

Oefening 1 

We starten met lage weerstand en een stabiele 

romp. 

 

Uitgangspositie: ga op je zij liggen met je rug tegen 

een muur. Je hoofd, schouderbladen en billen tegen 

de muur. Knieën zijn gebogen en voeten maken 

contact met de muur. 

 

Stap 1: positioneer je wervelkolom in een neutrale 

positie waarbij je halswervelkolom en onderrug 

dichtbij de muur zijn. Tussen de muur en de 
onderrug dient een minimale opening te blijven van 

maximaal 1 vingerdikte. Ditzelfde geldt voor je zij en 

de vloer. Plaats ter controle je hand onder je zij. 

 

Actie: behoudt de neutrale positie van je 

bovenlichaam terwijl je je knie zo ver als mogelijk 

optilt. Je voeten blijven op elkaar. Laat je knie weer 

zakken en herhaal de beweging met je knie. 

 

Test: controleer of je de neutrale positie van je 

wervelkolom kan behouden terwijl je je knie 

langzaam omhoog en omlaag beweegt. Je moet een 

normale en ononderbroken rustige ademhaling 

hebben. Je dient de beweging zonder compensatie en 

zonder vermoeidheid gedurende 45 seconden 

beiderzijds te kunnen uitvoeren. 

 

Oefening 2 

Neem de uitgangspositie van oefening 1 aan. De 

oefening blijft hetzelfde maar je beweegt nu je been 

gestrekt omhoog en omlaag waarbij je hiel contact 

blijft houden met de muur. Je tenen wijzen naar 

voren. Probeer ook hier de neutrale positie van je 

wervelkolom te behouden. 
 

Oefening 3 

Ook deze oefening is gericht op controle en aansturing 

zonder dat er direct vermoeidheid optreedt. 

 

Uitgangspositie: ga op je rug liggen met je hoofd 

dichtbij een muur of bank. Je hoofd, schouderbladen en 

billen rusten op de grond. Je voeten zijn in de lucht met je 

heupen en knieën 90 graden gebogen. 

 

Stap 1: plaats je handen tegen de muur en voer een 

lichte druk uit tot je 

begint te schuiven. Je 

wervelkolom blijft 

neutraal waarbij je 

onderrug een minimale 

holte (0,5cm) met de 

grond behoudt (alsof je 

een erwt met je 

onderrug wil klemmen 

zonder deze plat te 

drukken). 

 

Actie: breng afwisselend 

één hiel naar de grond 

waarbij je knie gebogen 

blijft. 

 

Test: controleer of je de 
neutrale positie van je 

wervelkolom en bekken 

voor 45 seconden kan 

behouden terwijl je je 

benen beweegt, en of je 

rustig door kan ademen 

en de druk met je 

handen kan behouden. 

 

Oefening 4 

Nu gaan we de 

buikspieren meer 

belasten en kijken of er 

een bepaalde hoeveelheid 

aan kracht geleverd kan 

worden. 

 

Uitgangspositie: 

zijwaartse plank met de 

rug tegen de muur. Beide 

voeten op elkaar en de 

elleboog en onderarm 

steunen op de grond. 

Hielen, billen schouders 

en hoofd houden contact 

met de wand. 

 

Actie: laat je heupen 

gecontroleerd naar de 

grond zakken tot je 
bovenbeen contact 

maakt met de grond en  

 

LEES verder op p. 20 

 

 

Doe de test: Hoe goed zijn jouw buikspieren? 6 oefeningen 
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 VERVOLG van p. 19 

 

breng vervolgens je heupen weer terug in de 

plankpositie. Je contact met de muur blijft 

behouden. 

 

Test: 20 zuivere herhalingen beiderzijds. 

 

Oefening 5 

Uitgangspositie: neem een plankpositie 

aan waarbij je hielen, heupen, schouders en 

hoofd één rechte lijn vormen. Je gehele 

wervelkolom bevindt zich in een neutrale 

positie. Je ellenbogen rusten onder je 

schouders op een Blackroll. Je voeten staan 

op schouderbreedte met de tenen op de 

grond. Druk voor je gevoel door je hielen 

heen. 

 

Actie: behoudt deze positie voor 1 minuut 

zonder toename van een holle onderrug of 

ronding van je borstwervelkolom. 

 

Test: 1 minuut is minimum voor iedereen. 

Trillen of vermoeidheid is toegestaan, 

verliezen van je plankhouding niet. 

 

Oefening 6 

Uitgangspositie: ga op je rug liggen en 

klem een Blackroll diagonaal tussen elleboog 

en knie in. Stek je andere been en arm uit 

zonder dat deze de grond raken. 

Schouderbladen zijn ook los van de grond. 

 

Actie: Rol naar één zijde toe (halverwege je 

zij) waarbij de Blackroll stevig tussen 

elleboog en knie ingeklemd blijft. Behoudt de 

druk en rol vervolgens naar je andere zijde. 

 

Test: De Blackroll blijft stevig ingeklemd 

(beide diagonale) en vanuit de uitgangspositie 

kan zowel naar links als rechts tot minimaal 

45 graden zijwaarts gerold worden 

(compleet op één zij liggen is 90 graden) 

zonder controleverlies gedurende 5 

herhalingen (links + rechts = 1 herhaling). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: 

 

 

 

 

 

 

 

             bron: 

 

 

             (voorheen: Losse Veter) 

 

 

 

 

 
Oefening 1 

Oefening 6 

Oefening 1 

Oefening 5 
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https://www.hardlopen.nl/clubs/arv-achilles
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RaceRunning is enorm populair! 
Ken jij de Racerunner al? Dat is een soort loopfiets 

waarmee je heel hard kunt gaan. Als je in het 

dagelijks leven moeite hebt met lopen is dit een hele 

leuke sport om te doen. Het wordt ook steeds 

populairder. Je kunt nu al bij dertig verenigingen 

door het hele land met racerunnen beginnen. 

 

“Het is gewoon hardlopen met wielen”, legt Cas uit aan een 

verslaggeefster van Het Jeugdjournaal. Cas traint wekelijks in 

een groep van twintig kinderen bij een atletiekvereniging in 

Rotterdam. Ze kunnen door een beperking aan hun voeten 

of benen niet goed lopen, maar door de Deense uitvinding 

van de Racerunner merken ze daar op de atletiekbaan niks 

van. 

 

Richard legt het voor de camera graag even hoe dat 

hardlopen met een racerunner werkt. Zijn groene loopfiets 

heeft een recht stuur met een handrem. Aan de achterkant 

heeft het frame een steun. “Daar kun je met je borst en buik 

op leunen. Zo begin je met racerunnen”, zegt Richard terwijl 

hij snel weg sprint. 

 

Dat steeds meer clubs in Nederland Racerunners hebben, 

vindt Richard goed nieuws. “Want er zijn heel veel kinderen 

die niet zomaar alleen kunnen sporten en dat kan met dit 

ding wel.” Het is vooral ook heel erg leuk om te doen, laten 

de kinderen weten: “Het is leuk om met vrienden te doen”, 

zegt Cas. “Je kan lekker hard gaan”, zegt Colin. 

 

Trainer Ramon Storm ziet dat de kinderen het niet alleen 

heel erg naar zin hebben op de baan. Ze gaan ook nog eens 

met grote stappen vooruit. “Er komen hier kinderen die in 

het normale leven in een rolstoel zitten, omdat ze geen lange 

afstanden kunnen lopen. Met de racerunner kunnen ze twee 

of meer rondjes achter elkaar rennen. Dat vind ik mooi om 

te zien.” 

 

Wil jij ook een keer kijken of Racerunnen een sport voor jou 

is? Ga dan gewoon een keer bij een vereniging bij jou in de 

buurt langs. Er is altijd wel een atletiekclub in de buurt waar 

je een proefles kunt nemen. Kijk hier bij het aanbod. 

 

De oplossing voor 

kapotte schoenen 
 

Elke RaceRunning atleet en ouder 

kennen het probleem van snel slijtende 

schoenen door de RaceRunning 

training. De schoenen die gebruikt 

worden zijn standaard sportschoenen. 

Door het slepen van de schoenen over 

het ruwe rubber van de atletiekbaan 

treedt er behoorlijk snel slijtage op! 

 

Bart Rosien, (podoloog) heeft hier een 

oplossing voor bedacht en legt dit in 

bijgaand document duidelijk uit hoe de 

schoenen een mooie beschermlaag 

kunnen krijgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bekijk hier hoe je de schoenen 

RaceRunning proof kunt maken! 

 

Door de schoen te voorzien van een 

laagje Thermit Orca worden de tenen 

en het leer van schoenen beschermd. 

Wanneer je het pdf-bestand download 

kan je de instructies van Bart Rosien, 

podoloog te Assen  

volgen om RaceRunning 

proof schoenen te  

fabriceren!  

                             bron:  

 

 

 

https://www.unieksporten.nl/zoek-sport/sport-zoeken
https://racerunning.nl/sites/racerunning.nl/files/oplossing_voor_slijtage_neuzen_van_schoenen.pdf
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Het verbeteren van 

de maximale snelheid 
Bij trainers en lange afstandlopers is het niet 

heel gebruikelijk om te trainen op de factor 

maximale snelheid. De maximale snelheid 

wordt gedefinieerd als de snelheid die vanuit 

een vliegende start gedurende 20-300 meter 

gehandhaafd kan worden. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat ook voor lange 

afstandlopers de maximale snelheid van groot belang 

is voor het prestatievermogen. De maximale snelheid 

is bijvoorbeeld van voorspellende waarde op onder 
andere de 5- en 10-km eindtijd. Een betere kennis van 

maximale snelheidstraining kan leiden tot het 

doorbreken van het huidige individuele prestatie-

plafond. 

 

Welke trainingsmethode? 

De hoeveelheid evidentie rondom het trainen van de 

maximale snelheid voor de lange afstandloper is nog 

beperkt. Wel kan er veel worden afgeleid van 

trainingsvormen die sprinters toepassen om hun 

snelheid te verbeteren. Daaruit blijkt dat er 4 

methoden onderscheiden kunnen worden. Dit zijn: 

 Sprinttraining heuvelop en heuvelaf. 

 Sprinttraining met gewichtsvest en gewicht-slede. 

 Krachttraining gecombineerd met sprinttraining. 

 Explosieve training. 
 

Sprinttraining heuvelop en heuvelaf. 

Uit onderzoek is gebleken dat het uitoefenen van 

heuvelsprints, zowel op als af, een verbetering van de 

maximale snelheid bewerkstelligen. Deze vorm blijkt 

effectiever dan sprinttraining op vlak terrein. Bij een 

studie werden goed getrainde atleten verdeelt in 2 

groepen, hierbij volgde 1 groep sprinttraining op vlak 

terrein en de andere groep volgde sprinttraining op 

hellend terrein. Bij het begin van de studie werden ze 

getest op een 35 meter all-out sprint, na 8 weken 

werd deze test herhaald. De groep die sprinttraining 

op hellend terrein had uitgeoefend was 4,3% sneller 

geworden, de groep die op vlak terrein had getraind 

was 1,7% sneller geworden. 

De extra waarde van hellend terrein is dat het 

neuromusculaire systeem veel sterker geprikkeld 

wordt dan op vlak terrein. De coördinatie en 

aansturing van de verschillende spieren wordt 

verbeterd, hierdoor daalt de grondcontacttijd, neemt 

de paslengte toe en daarmee stijgt de maximale 

snelheid. De ideale hellingshoek ligt heuvelop rond de 

3% en heuvelaf rond de 6%, maar hier dient nog nader 

onderzoek naar gedaan te worden. 

 

 

Bij grotere hellingshoeken wordt vermoedelijk de 

loop specifieke motoriek te veel verstoord. 

 

Gewichtvest 

Bij sprinters wordt vaak ook getraind met gewichtvest 

of een gewicht-slede. Uit een aantal onderzoeken is 

gebleken dat deze methode averechts werkt op het 

verbeteren van de maximale snelheid. Bij een studie 

werden recreatief hardlopende studenten verdeelt in 

2 groepen waarbij gedurende 8 weken één groep 

sprinttraining kreeg, met gebruik van een gewicht-

slede van 5 kg, en de andere groep zonder gewicht-

slede. Na afloop van het onderzoek bleek dat de 

groep die met de gewicht-slede had getraind wel qua 

accelaratie was verbeterd, maar niet op maximale 

snelheid. De maximale snelheid was wel verbetert in 

de groep die zonder gewicht-slede had getraind. Dit 

kan mogelijk verklaard worden vanuit het vermoeden 

dat de loop specifieke motoriek, pasfrequentie en de 

grondcontacttijd te veel gaan afwijken door de extra 

weerstand. Wel blijft de vraag hoe het resultaat is bij 

professionele sprinters en lange afstandlopers. 

 

 

 

 

 

 

 

Kracht- en sprinttraining 

Waar het lijkt dat het trainen met gewicht-slede en 

gewichtsvest niet verstandig is, is gebleken dat het 

combineren van kracht- en sprinttraining wel bijdraagt 

aan de maximale snelheid. In een onderzoek werden 

25 atleten verdeelt in 3 groepen. Daarbij deed groep 

1 alleen krachttraining, groep 2 alleen sprinttraining en 

groep 3 een training waarbij kracht direct opgevolgd 

werd met sprinttraining. Voorafgaand aan het 8-weeks 

durende onderzoek werden de atleten getest op 

maximale snelheid.  
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Clubkleding … het 

gehele jaar te koop !!  

Achilles biedt haar leden de kans om 

eigen clubkleding aan te schaffen voor 
het beoefenen van je sport. 

Hoe kom je aan clubkleding? Neem 

contact op met Adrianne van der 
Sanden, kleding@arvachilles.nl 

 

 

 

 

 

 

Afspraak maken 

Je maakt een afspraak met Adrianne. 

De kleding wordt daarna gepast. Is 

het gevraagde kledingstuk op 

voorraad, dan mag het meteen 

meegenomen worden. Is het niet op 

voorraad, dan moet het besteld 

worden, en kan het even duren. 

Betaling vindt altijd plaats door 

middel van het tekenen van een 

eenmalige machtiging. 

Korting voor nieuwe leden 

Elk nieuw lid van ARV Achilles krijgt 

eenmalig een wedstrijdshirt tegen de 

gereduceerde prijs van €10,00. 

Voorwaarde hierbij is dat het shirt 

moet worden aangevraagd binnen 6 

maanden, gerekend vanaf de datum 
dat het lidmaatschap is ingegaan. 

Wat voor artikelen er zijn, hoe de 

kleding eruit ziet, en wat de prijzen 

zijn, kun je vinden op 

http://www.arv-
achilles.nl/leden/clubkleding/ 

  

 

VERVOLG van p. 23 

 

Na 8 weken waren alle 3 de groepen verbetert, maar de groep 

met de gecombineerde interventie van kracht & sprinttraining 

scoorde significant beter. Uit aanvullend onderzoek bleek dat 

deze methodiek het beste resultaat geeft als de krachttraining 

gericht is op snelkracht en explosieve kracht, rond 30% van de 

1RM. Het beweegritme moet namelijk tijdens de 

krachtoefeningen zeer hoog liggen. Het aantal herhalingen per set 

ligt veelal tussen de 6 en 10. 

 

Explosieve loopspecifieke oefeningen 

Training waarbij loop specifieke oefeningen explosief worden 

uitgevoerd draagt ook bij aan het verbeteren van de maximale 

snelheid. Hierbij kan gedacht worden aan hoge frequente 

skippings, sprinten op de plaats, omspringen, loop- en 

kaatssprongen en countermovement sprongen. De duur per 

oefening moet kort zijn, zodat het beweegritme tijdens de 

uitvoering hoog is en blijft. In een interessant onderzoek werd bij 

een groep ervaren lopers 32% van de matig intensieve training 

vervangen voor veel minder omvangrijke explosieve training. Na 

8 weken was het prestatievermogen van de groep met 4% 

verbetert op de 20 meter sprint en er was een 3% verbetering 

op de 5km-eindtijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Een lange afstandloper, zelfs een marathonloper, doet er goed 

aan om in het trainingsplan ruimte te maken voor het verbeteren 

van de maximale snelheid. Dit is de snelheid die vanuit een 

vliegende start gedurende 20 tot 300 meter volgehouden kan 

worden. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de maximale 

snelheid een belangrijke factor is op het prestatievermogen. 

Trainingsvormen als heuvelsprints, explosieve loop oefeningen en 
een gecombineerde training van kracht opgevolgd door 

sprinttraining dragen bij aan het verbeteren van de maximale 

snelheid. Deze oefen- en trainingsvormen zorgen ervoor dat de 

neuromusculaire aansturing sterk verbetert. Hierdoor daalt de 

grondcontacttijd, neemt de afzetkracht toe en zal het lichaam een 

hogere maximale snelheid kunnen bereiken en vasthouden. 

 

                                                      bron:  
 

 

mailto:kleding@arvachilles.nl
http://www.arv-achilles.nl/leden/clubkleding/
http://www.arv-achilles.nl/leden/clubkleding/
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Lopers Company, de jongste hardloop en wandel formule van Nederland. Het is 

de missie van Lopers Company om lopers te helpen bij alle aspecten van het lopen. 

Onze medewerkers zijn allemaal lopers en hebben de reputatie je op het gebied van 

jouw hardloopuitrusting optimaal te kunnen adviseren. Onze medewerkers hebben 

blessures gehad, hebben aan honderden lopen meegedaan en beschikken over een 

netwerk van sportartsen, fysiotherapeuten, trainers en personal coaches. Om je te 

helpen bij het maken van de voor jou juiste schoenkeuze, maken we gebruik van een 

gerichte loopanalyse. Ook kan je bij ons terecht voor informatie over loopgroepen, 

wedstrijden, wedstrijd organisatie, tijdwaarneming en nog veel meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Berry Snoeren eigenaar van Lopers 

Company By Berry’s. Als fanatieke hardloper ben ik 8 

jaar geleden begonnen als mede eigenaar van de nr 1 

hardloopwinkel in Breda. Na 3 jaar mede eigenaar te 

zijn geweest werd ik volledig eigenaar. 

In de loop der jaren heb ik al met veel plezier en 

deskundigheid vele lopers en loopsters geholpen aan 
de juiste hardloopschoen. Wat is er nu leuker dan 

mensen blij maken met goede hardloopschoenen. 

De naamsverandering zal door de klanten zeker als 

prettig worden ervaren omdat ik nu samen met mijn 

team nog beter kan inzoomen op het juiste 

assortiment voor u. We verwelkomen je graag bij LC 

By Berry’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hallo, ik ben Marcel van Andel en werk sinds 

enige jaren met veel plezier op zaterdag bij By 

Berry’s. Uiteraard is hardlopen mijn hobby; mijn 

uitdaging is om jaarlijks een marathon te lopen, dit 

jaar heb ik me ingeschreven voor de Reykjavik 

Marathon. Ook wielrennen heeft mijn interesse, de 

Fiets Elfstedentocht staat ook op het programma. 

Mijn drive in de winkel is om iedereen, vanuit eigen 

ervaring, zo goed mogelijk te adviseren met 

schoenen, kleding en accessoires zodat er met veel 

plezier kan worden hardgelopen. Tot ziens in de 

winkel en veel fijne loopkilometers gewenst! 

 

Openingstijden 

Maandag  13:00 – 17:00 uur 

Dinsdag   09:30 – 18:00 uur 

Woensdag  09:30 – 18:00 uur 

Donderdag  09:30 – 20:00 uur 

Vrijdag   09:30 – 18:00 uur 

Zaterdag   09:30 – 17:00 uur 

 

Meer informatie over LCbyBerrys, klik hier 

 

 

 

https://byberrys.nl/


 

 

Deze nieuwsbrief van ARV Achilles verschijnt maandelijks en is digitaal via de website beschikbaar. 26 

Ba 

 

  

 

BORDSPONSOREN ACHILLES 
Deze 43 bordsponsoren *) van ARV Achilles kregen in 

de laatste 24 Nieuwsbrieven een vermelding en hebben 

daarnaast telkens één maand op de homepage van onze 

website gestaan met een aan hun eigen website gelinkt 

logo. En op het publicatiebord is hun bedrijfsprofiel te 

lezen. Meer informatie over (bord)sponsoring bij ARV 

Achilles: mail naar sponsoring@arvachilles.nl of neem 

contact op met Rien Verhoeven. 

 

Sponsorbeleid naar de sponsoren toe 

De Commissie zorgt ervoor dat het tekenen van het 

sponsorcontract en het ophangen van het reclamebord 

niet het einde van de activiteiten van Achilles-zijde 

betekent. Elke (bord)sponsor wordt in de Nieuwsbrief 

toegelicht en krijgt een maand lang gratis een naar de 

eigen website doorklikbare banner. Sponsoren krijgen 

hierdoor de mogelijkheid ook door middel van een 

banner meer bekendheid te krijgen. 

 

Mini Ropa Run 13 april 2019 

De Mini Ropa Run op 13 april 2019 een uitgelezen 

evenement om als (Achilles)sponsor ook sportief uit te 

pakken. Zie elders in deze Nieuwsbrief voor info. 

En verder is het mogelijk om als sponsor reclame te 

maken met behulp van de monitor die in de hal van 

ons clubgebouw is geplaatst. In een roulerend 

nieuwsoverzicht kunnen meerdere publicitaire uitingen 

worden opgenomen.  

 

*) 2x contract niet meer verlengt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sponsoring@arvachilles.nl
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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
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ARV Achilles Nieuwsbrief is een uitgave van ARV Achilles, Etten-Leur. Je ontvangt deze maandelijks wanneer je zelf actie 
hebt ondernomen om op de mailinglijst te komen. 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.  
 

 

WEDSTRIJDKALENDER ACHILLES 2019 
februari 

 23-24 NK cross-Emmeloord 

maart 

 23 Trainingspakkenwedstrijd-Etten-Leur 

 31 NK 1/2 marathon-Venlo 

april 

 6 1e competitiewedstrijd CD junioren-Etten-Leur 

 7 1e competitiewedstrijd A junioren-Prins Hendrik in Vught 

 13 Mini Ropa Run-Etten-Leur 

 27 Achilles uurloop in het Liesbos 

 28 NK werpvijfkamp-Edam 

 

mei 

 10 Achilles Avondwedstrijd-Etten-Leur 

 12 2e competitiewedstrijd A junioren-AV Unitas in  

Sittard 

 17-19 NK Masters baan-Gouda 

 25 2e competitiewedstrijd CD junioren- 

Av Scheldesport in Terneuzen 

 26 2e competitiewedstrijd senioren 3e divisie- 

DJA in Zundert 

juni 

 1-2 NK meerkamp junioren-Amersfoort 

 8 NK 10.000 meter-Leiden 

 15 4e Athletics Champs-Etten-Leur 

 16 3e competitiewedstrijd senioren 3e divisie-CAV Energie in Barendrecht 

 22 3e competitiewedstrijd CD junioren-Groene Ster in Zevenbergen 

 28-30 NK junioren-Alphen a/d Rijn 

 

juli 

 26-28 NK senioren-Den Haag 

september 

 14 NK 100 km-Winschoten 

 28 NK estafette-Amstelveen 

 28 Administratiekantoor W.Goossens clubkampioenschappen-Etten-Leur 

oktober 

 20 NK marathon-Amsterdam 
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