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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. 
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 Jan van Praat (voorzitter)  

 Sjaak Dorsman 
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 Toos van Vlijmen (lid) 

 secretaris (vacant) 
 

abonnement Nieuwsbrief 

Klik hier om eenmalig op te geven 

of je maandelijks de Nieuwsbrief 

digitaal via email wil ontvangen. 

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. 
 

sociale media 

Ook op ons Facebookaccount 

worden regelmatig nieuwsfeiten en 

foto’s geplaatst. 
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Ik wil me voorstellen voor diegene die mij (nog) niet kennen. Ik ben 

Anita van Dorst, ben nu 48 jaar jong en loop zelf al 22 jaar bij 

Achilles. Af en toe geef ik ook Nordic Walking les als assistent-

trainer op donderdagochtend. Ik ben gaan hardlopen omdat mijn 

partner mij aanspoorde om ook hard te gaan lopen. Voorheen was 

ik een fanatiek wielrenster en deed ik aan aerobics, en heb ik ook 

nog een jaar aan bodybuilding gedaan … 

Kortom, sportief bezig zijn is voor mij altijd al een passie geweest. 

 

Een aantal jaren geleden ben ik samen met Piet IJpelaar (ook een 

hardloper) gevraagd om aangesteld te worden als 

vertrouwenspersoon. Ik zag dit wel zitten, want ik vind het 

belangrijk dat er iemand is bij een vereniging waar je in vertrouwen 

iets kan bespreken. Uit mijn ervaring als doktersassistente weet ik 

dat dit ontzettend belangrijk is, en dat een vereniging als Achilles 

ook deze zou moeten hebben. Iedereen moet zich veilig voelen en 

zich veilig kunnen bewegen, en serieus genomen worden, ook bij 

Achilles! 

 

Dus als je je niet veilig voelt op welke manier dan ook, of je het 

gevoel hebt niet gehoord te worden, of iets wil bespreken, of je 

ontevredenheid uit wil spreken, ben je bij mij aan het goede adres. 

Samen proberen we dan een mogelijke oplossing te vinden, zodat je 

je met plezier kan richten op jou sport of functie bij Achilles. 

 

Je mag mij altijd mailen, en zal zo spoedig als mogelijk je mail 

beantwoorden. Ik bied een luisterend en onbevooroordeeld oor.  

Het mailadres is: vertrouwenscontactpersoon@arvachilles.nl 
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Bestuursmededelingen 
 

Noodkreet: Dringend gevraagd De Secretaris 

Na het vertrek van Ella Bastiaansen zijn we al een tijd 

op zoek naar een nieuwe secretaris voor het 

bestuur van onze geliefde vereniging. Inmiddels hebben 

we al verschillende keren een vraag uitgezet bij dezen 

en gene maar het blijkt toch een probleem te zijn 

vanwege het vele werk dat er mee gepaard zou gaan. 

In dit verband zouden we er dan ook op willen wijzen 

dat de secretarisfunctie ook door meerdere personen 

uitgevoerd kan worden. We zouden dan kunnen 

spreken van een duobaan. Dit zou ook betekenen dat 

het bestuur met twee mensen uitgebreid wordt en dat 

heeft weer als voordeel dat we een oneven 

samenstelling hebben van het bestuur wat voor een 

goede besluitvorming eigenlijk gewenst is.  

Het leuke van de secretarisfunctie is dat men heel 

dicht staat bij de dagelijkse problematiek van onze 

vereniging en dat men gebruik kan maken van allerlei 

professionele faciliteiten waarover we inmiddels 

beschikken. Je zou zo zeggen: wie wil dat nou niet? 

Zeker als je bedenkt dat de taken verdeeld kunnen 

worden over meerdere mensen waarbij ook de 

huidige bestuursleden zeker bereid zijn bepaalde 

dingen voor hun rekening te nemen. Hierover is weer 

wel goed overleg nodig maar als we optreden als 

collegiaal bestuur dan moet dat lukken. 

Dus: heb je belangstelling of ken je mensen die die 

zouden willen doen, laat dit weten. Je kunt hiervoor 

het beste contact opnemen met een van de zittende 

bestuursleden.  

 

Overige noemenswaardige feiten 

 De nieuwe instapgroep heeft al weer de eerste 

trainingen achter de rug.  

De hele groep bestaat inmiddels uit zo’n 25 

deenemers en daar zijn we uiteraard heel erg blij 

mee. Het bestuur ziet er naar uit om tijdens de 

komende marathon deze mensen allemaal een 

persoonlijk record te zien lopen op de 5 km. 

 Verder wijzen we nog op de jaarlijkse 

Rollatorloop die Achilles samen met de Stichting 

Avoord organiseert op 4 september a.s.. 

 Tenslotte stelt het bestuur tevreden vast dat de 

atletiekbaan helemaal schoongemaakt is en 

dat er een compleet nieuwe belijning is 

aangebracht. Dit alles is gerealiseerd in nauwe 

samenwerking met de gemeente Etten-Leur.  

Al met al kunnen we weer gebruik maken van een 

atletiekbaan die weer helemaal bij de tijd is en er 

fris en vrolijk bij ligt. 

 

 

 

 

 

 

 DE TT VAN ETTEN-LEUR 

Town Trail Etten-Leur 
Town Train Etten-Leur is een bijzonder 

belevenis voor hardlopers en wandelaars. 

Het is niet zomaar een run of een walk, maar 

een run door kroegen, winkels, kerken, 

hofjes, parken, theater, brandweerkazerne, 

politiebureau, winkelcentrum, straten en 

steegjes in het centrum van Etten-Leur. 
 

Beoogde datum: zondag 19 april 2020. 
 

Je komt op plekken waar je normaal misschien niet 

zo snel komt. De TT van Etten-Leur biedt uitdaging 

voor iedereen, jong en oud, van ieder niveau. Maar 

het leveren van een sportieve prestatie staat wel 

voorop. Je legt een afwisselend parcours af in je 
eigen tempo, individueel of met een team en je hebt 

de keuze uit 1,2 of 3 rondjes van 6 kilometer. Het is 

geen wedstrijd. Het doel is om meer mensen op 

een leuke manier in beweging te krijgen. 

 

Organisatie 

Het initiatief ligt bij Lionsclub Etten-Leur. En in 

navolging van de RunBikeWalk, waarvan ze een van 

de ‘founders’ is, wil ARV Achilles zich achter dit 

scharen. CHECK Achilles op Facebook! 
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Investering en veranderingen op IT-gebied bij Achilles  
 

Zonder internet en computers is het bijna niet meer mogelijk om wedstrijden te 

organiseren. Bijna iedere verenging werkt met het online inschrijven voor 

wedstrijden. Vandaar dat het ook voor Achilles belangrijk is om een betrouwbaar 

netwerk en randapparatuur te hebben. 

 

Nieuwe computers 

Zo is er een drietal Pc’s aangeschaft, waarvan er twee bestemd zijn om de smartboards in de 

vergaderruimten aan te sturen. Deze zijn nog niet actief, omdat er nog een nieuwe kabel moet 

aangelegd en ook netjes weggewerkt moet worden. 

 

Digitale Achilles Nieuwskrant 

Een derde pc is aangeschaft om de 

kapotte computer te vervangen die 

zorgde voor de in een loop draaiend 

powerpointbestand op de monitor in 

de hal.  

De digitale Achilles Nieuwskrant  

wordt vanaf 9 augustus door de  

ingeschakelde bewegingssensor  

geactiveerd en laat op de monitor 

weer actueel Achilles nieuws zien. 

 

Computers wedstrijdsecretariaat 

In de computers in het  

wedstrijdsecretariaat zijn SSD schijven geplaatst, het voordeel hiervan is dat ze nu veel sneller 

opstarten. ook is er een nieuw besturingssysteem op geïnstalleerd; Windows 10 met een Office 

pakket met Word, Excel, PowerPoint 

enz.  

Op deze computer zijn nu vier users 

gezet: 

• Administrator 

• Wedstrijdsecretariaat 

• Redactie 

• Avond4daagse 

 

Als er meer gebruikers zijn of komen 

worden deze bijgemaakt. De  

administrator kan software installeren 

zodat er overzicht blijft met wat er  

aan software gebruikt wordt binnen  

de vereniging. 

 

Printopdrachten naar de (centrale) printer 

De printer werkt nu ook vanuit alle pc’s, met het bekende wachtwoord. 
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Wifi bij Achilles, ook voor snellere pinbetalingen 

De nieuwe wifi naam is geworden: “ARV-Achilles Gast”, het passwoord hiervoor is te vinden in 

de kantine op het prikbord.  

De dekking is nu overal in het clubgebouw goed, waardoor ook de pin-betalingen aan de bar 

sneller kunnen verlopen. 

 

Smartboards 

Er zijn 2 smartboards aan onze  

vereniging geschonken welke nu min 

of meer werkend zijn gemaakt.  

E.e.a. wordt binnenkort afgewerkt en 

gefatsoeneerd. Voor degene die daar 

gebruik van willen maken wordt er  

wat scholing georganiseerd.  

Deze systemen zijn net als een beamer 

te gebruiken maar ook als een gewoon  

schoolbord, waar je tussen de  

getoonde tekst van internet door  

kunt schrijven.  

Het bestuur is van mening dat deze 

ruimtes ook door anderen dan de leden, trainers en bestuursleden van onze vereniging gebruikt 

kunnen worden. Afhankelijk van de relatie die wij met die ‘anderen’ hebben, gebeurd dat tegen 

betaling of om niet.  

 

Kortom, Achilles heeft een stap voorwaarts gemaakt in de digitale wereld en het is nog niet de 

laatste stap.  

 

KLEEDKAMER VENTILATIE 
Niet vergeten aan te zetten, maar ook na afloop (ben jij de 

laatste die gedoucht heeft?) weer uitschakelen!  
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Altijd lastig die twijfelgevallen 

bij het jureren van speer- en 

discuswerpen 
 
Bij mannen die de speer over de zestig 

werpen komt ie altijd wel met de punt in de 

grond, bij andere werpers kan het jureren 

van speerwerpen heel erg lastig zijn. Discus 

op een kurkdroog grasveld trouwens ook. 

Ervaren juryleden weten er veel van te 

maken, maar je begint altijd onervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij zwaar ongeldige worpen is het gemakkelijk, maar 

bij twijfelgevallen zou het voordeel voor de atleet 

moeten zijn, maar dat gebeurt lang niet altijd. 

Eigenlijk zou aan beide kanten van de sector een 

jurylid moeten staan ongeveer op de afstand die 

gegooid zal gaan worden. Daar kan vaak wel een 

slagje gemaakt worden. 

 

Vervolgens zouden beide juryleden naar de 

landingsplek moeten lopen en strak naar die plek 

kijken. Daarna pas discussiëren of ie geldig was. Dat 

ging laatst bij een wedstrijd af en toe mis. Jury 1 

vindt 'm ongeldig, gebaart dat naar de schrijfjury, 

maar die twijfelt en dan weet jury 1 echt niet meer 

waar de landingsplek was. 

 

bron: Weia Reinboud in Atletiekwereld 2.0 (besloten 

Facebookgroep) 

Hardloopschoenen uit 1972 

verkocht voor bijna vier ton 
 

Een paar hardloopschoenen van het merk 

Nike heeft op een veiling in New York een 

recordbedrag van omgerekend bijna 400.000 

euro opgebracht. De schoenen zijn gekocht 

door een Canadees die vorige week al voor 

ruim 750.000 euro zeldzame sneakers kocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeerder Miles Nadal kreeg daarmee 99 van de 

100 paar uit een collectie in handen. Alleen de 

zogenoemde 'moon shoe' ontbrak. Die werd 

vanwege de verwachte hoge opbrengst gisteravond 

apart geveild. 

Wafelijzer 

 

De zogenoemde 'moon shoe' van Nike uit 1972 is 

ontworpen door Nike-oprichter Bill Bowerman. Hij 

ontwierp de hardloopschoen in aanloop naar de 

Olympische Spelen van 1972 en werd geïnspireerd 

door het wafelijzer van zijn vrouw. 

 

Nadal is blij dat hij nu ook de 'moon shoe' in zijn 

bezit heeft. Hij noemt de schoen een van de 

zeldzaamste sneakers die ooit zijn geproduceerd. 

Andere sneakers die in zijn collectie zitten zijn 

zelfstrikkende schoenen die te zien waren in de 

sciencefictionfilm Back to the Future II uit 1989 en 

Adidas-sneakers die zijn ontworpen door rapper 

Kanye West. 

 

Het vorige recordbedrag dat op een openbare 

veiling is betaald voor sneakers stamt uit 2017. 

Toen leverde een paar schoenen van het merk 

Converse ruim 190.000 dollar op (170.000 euro). 

Die waren gedragen door Michael Jordan tijdens de 

Olympische Spelen in 1984. 

                                          bron: 
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Hoe word je sneller? 
 

Elke hardloper weet dat de loopsnelheid 

afneemt als de af te leggen afstand groter is. 

Als een sprinter sneller wil worden om de 100 

meter in minder tijd af te leggen, dan moet hij 

of zij veel snelheidstraining doen, naast 

kracht- en techniektraining. Voor sprinters is 

het belangrijk om de maximale snelheid te 

verbeteren. Anders gezegd, hun 

snelheidsplafond moet omhoog. Maar hoe 

word je als hardloper sneller? 

 

Hardlopers die zich richten op langere afstanden, 

zoals 5 of meer kilometer, vinden het natuurlijk ook 

fijn als hun snelheid op die afstanden toeneemt, en 

persoonlijke records worden verbeterd. We hebben 
dan wel te maken met een andere vorm van snelheid 

dan die van de sprinter. Voor een snelle 5 kilometer 

is iemands snelheidsplafond namelijk niet de 

beperkende factor. 

 

Midden- en langeafstandlopers hebben de snelheid 

waarmee ze die afstanden graag zouden willen lopen 

namelijk al in huis. Het probleem is: hoe houd je die 

snelheid lang genoeg vol? Snelheidstraining is voor  

deze hardlopers erop gericht de volhoudtijd te 

vergroten, en dat lukt vooral … door het 

uithoudingsvermogen te verbeteren. 

 

Het uithoudingsvermogen verbeteren  

Je moet meer trainingskilometers maken. Voeg een 

training toe aan je weekprogramma en verleng 

trainingen waaronder de lange rustige duurloop. 

Uiteraard met kleine stapjes. Daarnaast moet je 

aandacht besteden aan trainingen met hogere intensiteit, 

zoals intervaltraining, tempolopen en heuveltraining. 

 

De effectiviteit van deze aanpak wordt zichtbaar bij 

lopers die in training zijn voor de marathon. Zij lopen 

nogal eens persoonlijke records op de kortere 

afstanden. Dit komt niet doordat hun snelheidsplafond is 

gestegen (die kan juist wat zakken door de vele 

langzame trainingen), maar doordat hun volhoudtijd van 
een bepaalde snelheid is toegenomen. Het tempo dat de 

loper eerst 3 kilometer lang kon volhouden, houdt hij of 

zij nu 5 kilometer lang vol. Als je na een periode van 

training – een half of een heel jaar – een 10 km gaat 

lopen, zal je waarschijnlijk merken dat je die afstand met 

dezelfde snelheid kunt lopen waarmee je voor die tijd 

de 5 kilometer liep. 

 

Door Rob Veer bron: 

 

 

woensdag 4 september 2019 

start om 14:45 uur de  

derde Rollatorloop bij Achilles 
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Opleidingen starter/jury 
Opleiding Chef/medewerker ET (Finishlynx) - 

Pallas '67 in Wageningen 

Wil jij graag aan de slag bij baanatletiekwedstrijden? 

Check dan hier de voorwaarden.  

Woon je in het midden van het land? Dan is dit je 

kans om deze opleiding te volgen; de inschrijving is 

geopend.  

De opleiding start zaterdag 7 september om 10:00 

uur. 

  

Interesselijst juryopleidingen 

Wil jij je graag verder ontwikkelen binnen de 

organisatie van baan- of wegwedstrijden?  

Bekijk de mogelijkheden en instroomeisen. Wordt 

jouw voorkeursopleiding nog niet aangeboden? Vul 

dan het formulier op de website in.  

Op basis van de interesselijst bekijken we welke 

juryopleidingen we dit jaar in gaan plannen. Zodra de 

gewenste opleiding is ingepland, ontvang je hiervan 

automatisch bericht (ook de juco’s worden 

geïnformeerd) en kan je met voorrang inschrijven. 

  

Taakcoördinator (taco) Juryopleidingen 

gezocht Zuid-Nederland (regio 10 - 17) 

Ben jij een kei in organiseren en coördineren én ben 

jij een graag geziene persoon bij de clubs in de 

regio's 10 t/m 17? Dan zou jij de perfecte opvolger 
kunnen zijn voor Ben Saris, de huidige 

taakcoördinator met échte Brabantse tongval! Ben 

gaat tijd vrij maken voor andere dingen en draagt aan 

het eind van dit jaar graag zijn taco-stokje over aan 

jou. De primaire taak van de taakcoördinator is het 

coördineren van de organisatie van juryopleidingen 

in de genoemde regio's. Je hebt veelvuldig contact 

met de opleiders en beoordelaren van de 

juryopleidingen en met de juco's van de omliggende 

atletiekverenigingen. Het betreft een 

vrijwilligersfunctie. 

 

Ben jij enthousiast geworden? Dan maak ik graag 

kennis met je! Stuur een mailtje naar 

mandy.nagengast@atletiekunie.nl. Na mijn 

vakantie (< 13 aug) neem ik contact met je op en kan 

ik je alles over deze leuke, veelzijdige functie 

vertellen! 
 

                                         bron: 
 

Wist je dat:  
 er nu ook een uitslagenkalender is op 

hardlopen.nl met uitslagen van alle 

hardloopevenementen?! 

 we bij de ASICS NK Atletiek werken met video 
referee om te zien of alles eerlijk verloopt? 

 er dit jaar al meer dan 550 baanwedstrijden zijn 

georganiseerd en er meerdere Nederlandse 

officials ook internationaal actief zijn? 

 bij de aanvraag van een Nederlands record in 

sommige gevallen een melding genoeg is en er 

geen recordformulieren nodig zijn? Voor de 
officials en atleten zijn ook instructies (wat te 

doen bij) beschikbaar. Alle details vind je hier. 

 er dit jaar al 184 Nederlandse recordaanvragen, 

waarvan 127 masters, zijn ingediend? 

 

Nationale kalender voorjaar 2020 

bekend 
Wil je nu al weten wanneer de Nederlandse 
Kampioenschappen zijn? Of op welke datum de 

crosswedstrijden van het Nationaal crosscircuit 

plaatsvinden? Neem dan een kijkje op de nationale 

kalender en zet de data in jouw agenda. Kort na 

de zomer zal ook de nationale kalender voor het 

zomerseizoen 2020 gepubliceerd worden. 

 

Eerste Hurdles Athletics Series een feit! 

Na de succesvolle pole vault series in Apeldoorn, 

Alphen aan den Rijn en Wormerveer zijn we samen 

met clubs gestart met de Urban Athletics Series. Dit 

zijn demowedstrijden midden in het hartje van de 

stad om onze mooie sport naar het publiek te 

brengen. In het weekend van 12-14 juli waren de 

steden Breda, Haarlem en Deventer het decor voor 

de Hurdles Athletics Series in de binnenstad. 

Nadine Broersen, Sharona Bakker en Eefje Boons 

hebben samen met AV Sprint, KAV Holland en AV 

Daventria 1906 de wedstrijden en clinics 

georganiseerd. 

  

Het laatste weekend van augustus staan de Sprint 

Athletics Series gepland in Utrecht, Amstelveen en 

Rotterdam. Wil je een wedstrijd organiseren in de 

stad met je club? Of gewoon geïnteresseerd in de 

Urban Athletics Series? Neem contact op met de 

Atletiekunie. 

 

https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=c4fb65582e&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=be033c5666&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=fb5effc75e&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=92aa948744&e=cd6eb5af5a
file:///A:/Achilles-LTV/Achilles/NIEUWSBRIEF/2019/08/mandy.nagengast@atletiekunie.nl
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=c44337dda7&e=cd6eb5af5a
http://hardlopen.nl/
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=9806c8d22c&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=5e0420e2f4&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=5e0420e2f4&e=cd6eb5af5a
mailto:ferry.vandipten@atletiekunie.nl
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Zaterdag 25 mei 2019: de tweede competitiewedstrijd voor C/D-junioren bij 

Scheldesport in Terneuzen.  

Fleur Verwijmeren wierp haar discus 18,07 ver (6e) en Meike van Arendonk 

kwam tot 17,65 meter (7e). 
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Save the date!  
 

Beste looptrainer van ARV Achilles, 
 

Op zaterdag 9 november a.s. vindt de 

Looptrainersdag plaats #OpPapendal. Een 

supergezellige, maar ook leerzame dag speciaal 

voor jou en alle andere looptrainers met passie 

voor hun vak! 
 

Workshops en Loopsportplein 

Je volgt drie interactieve workshops. Welke dat 

zijn, dat bepaal je zelf. Er is voor elk wat wils, 

wij zorgen voor een gevarieerd aanbod. Tussen 

de workshops door is er tijd voor een bezoek 

aan het Loopsportplein. Je vindt hier de leukste 

hardloop gerelateerde gadgets, kleding, voeding 

en nog veel meer. Kom testen, proeven, ruiken, 

voelen, lezen en doe je voordeel met de 

speciale Looptrainersdagaanbiedingen! 

 

Verkiezingscampagne: Wie is het meest 

innovatief in de loopsport? 

Doe mee met onze jaarlijkse 

verkiezingscampagne en ding mee naar de titel 

“Meest innovatief in de loopsport”. We houden 

een verkiezing in het land voor iedereen die 

zich onderscheidt op het gebied van de 

recreatieve loopsport. 
 

  

 

Ken jij een persoon, vereniging, gemeente 

of instantie die volgens jou hier absoluut 

voor in aanmerking komt? Laat dan hier 

jouw voordracht mét onderbouwing 

achter. 

Op basis van alle inzendingen kiezen we de 

vijf mooiste initiatieven. Een jury 

beoordeelt de aanmeldingen. Tijdens de 

Looptrainersdag maken we de winnaar 

bekend. 

  

Kortom, er is weer genoeg te beleven 

tijdens de Looptrainersdag! Twijfel je nog of 

het iets voor jou is? Bekijk hier de after-

movie en het programma van vorig jaar. 

Daar moet jij, als gepassioneerd 

hardlooptrainer, toch bij zijn?! 

 

De starttijden staan al op de website. 

Binnenkort vind je daar ook het volledige 

workshopaanbod. 

  

Hou in ieder geval alvast 9 november vrij in 

je agenda; inschrijven gaat groepsgewijs en 

start op 11 september. 

  

Wij houden je op de hoogte via onze 

website en via Facebook! 
 

 

https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=3e51ac5960&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=872114eb02&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=479350acb8&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=ebf1bdcf03&e=cd6eb5af5a
https://atletiekunie.us11.list-manage.com/track/click?u=3a5eb70fade3bf633acddf44b&id=b7fbd855a4&e=cd6eb5af5a
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Menstruatiecyclus beïnvloedt 

krachtontwikkeling 
 

Vrouwen zouden mogelijk nog meer resultaat 

kunnen halen uit hun krachttraining, wanneer ze 

deze periodiseren aan de hand van hun 

menstruatiecyclus. Meer krachttraining in de 
eerste helft van de cyclus lijkt namelijk te leiden 

tot dikkere en sterkere spieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen decennia hebben wetenschappers veel 

onderzoek gedaan naar de beste krachttrainings-

methoden. Dit heeft geleid tot praktische adviezen voor 

zowel mannen als vrouwen. Het overgrote deel van het 

onderzoek is echter gedaan bij gemixte of mannelijke 

onderzoekspopulaties. Bij slechts een klein deel van het 

onderzoek bestond de onderzochte groep uitsluitend 

uit vrouwen. Dit betekent dat de adviezen voor 

vrouwen grotendeels gebaseerd zijn op onderzoek bij 

mannen. Er bestaan echter grote verschillen tussen 

mannen en vrouwen, bijvoorbeeld in spierstructuur en 

hormoonhuishouding. Een groep Australische 

onderzoekers dook de literatuur in om erachter te 
komen of er hierdoor voor vrouwen wellicht andere 

adviezen gelden dan voor mannen. Hierbij ontdekten de 

Australiërs dat de meeste bestaande krachttrainings-

adviezen, zowel voor mannen als voor vrouwen, 

gelukkig tot gelijke resultaten leiden. Toch zagen zij ook 

ruimte voor verbetering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer oestrogeen, meer kracht 

Vrouwen lijken namelijk dikkere en sterkere spieren 

te ontwikkelen wanneer zij hun krachttrainingen 

met name in de eerste helft van hun 

menstruatiecyclus uitvoeren, dus in de circa twee 

weken vóór de eisprong. Sportsters die in deze fase 

bijvoorbeeld vijf krachttrainingen per week 

uitvoerden, en wekelijks één of twee krachttraining 

in de tweede helft van de cyclus, boekten beduidend 

meer vooruitgang dan sporters die gedurende de 

hele cyclus wekelijks drie keer trainden, of juist 

meer in de tweede helft. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met het feit dat de concentratie oestrogenen 

in het bloed in de aanloop naar de eisprong, ook 

wel de folliculaire fase, veel hoger is dan de 

concentratie progesteron. In de tweede helft van de 

cyclus, de luteale fase, is dit juist andersom. De 

verhouding van de hormonen voorafgaand aan de 

eisprong heeft veranderingen op spierniveau tot 

gevolg die onder andere resulteren in een hogere 

maximale kracht en een snellere spiergroei en -

herstel. Uiteraard gelden de hierboven beschreven 

resultaten enkel voor vrouwen die geen hormonale 

anticonceptie gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodiseren middels cyclus 

Hoewel de onderzoekers vinden dat er meer 

onderzoek gedaan moet worden naar krachttraining 

bij vrouwen, geven deze resultaten al een mooi 

aanknopingspunt voor verdere optimalisatie. 

Vrouwelijke sporters zouden in overleg met een 

Strength & Conditioning coach eens uit kunnen 

proberen wat periodisering aan de hand van hun 

cyclus voor hun kan betekenen. 
 

bron: Knowles OE, Aisbett B, Main LC, Drinkwater EJ, 

Orellana L, Lamon S (2019 
 

                           

                            bron:  
 

 

Wat is er al bekend? 

 Adviezen voor vrouwen zijn vaak 

gebaseerd op onderzoek naar 

krachttraining bij mannen. 

 

Wat is nieuw? 

 Vrouwen kunnen krachttraining 

optimaliseren door te periodiseren 

op basis van de menstruatiecyclus. 
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Wandelen, een eenvoudige 

manier om hart- en 

vaatziekten te voorkomen? 
 

Hart- en vaatziekten horen tot de meest 

voorkomende doodsoorzaken. Lichamelijke 

inactiviteit is een belangrijke beïnvloedbare 

risicofactor daarvoor. Meer lichaamsbeweging 

kan helpen om een hart-en vaatziekte, of de 

verergering daarvan, te voorkomen. Wandelen 

is een makkelijke manier om in beweging te 

komen en zo de gezondheid van hart en 

bloedvaten te verbeteren. 

 

Om inzicht te krijgen in hoeveel volwassenen met en 

zonder (risico op) hart- en vaatziekten wandelen, 

analyseerden de auteurs van dit artikel de data uit een 

representatieve steekproef van bijna 30.000 

respondenten uit de Amerikaanse National Health 

Interview Survey. 

 

De National Health Interview Survey is een 

doorlopend onderzoek naar de volksgezondheid in een 

representatief deel van de bevolking. Periodiek krijgen 

deelnemers vragenlijsten over een bepaald onderwerp. 

In dit onderzoek kregen de deelnemers vragen 

voorgelegd over wandelen. De onderzoekers maakten 

daarin onderscheid tussen wandelen om ergens te 

komen, wandelen al vrijetijdsbesteding en om het even 

welke vorm van wandelen. 

 

De vragen die de deelnemers kregen waren: heb je de 

afgelopen zeven dagen minstens tien minuten moeten 

lopen om ergens te komen? Heb je de afgelopen dagen 

minstens tien minuten gewandeld als ontspanning, als 

oefening, of om de hond uitlaten? 

 

De onderzoekers verdeelden de respondenten in drie 

groepen: mensen met een hart- en vaatziekte, dus met 

een beroerte of een myocardinfarct in de 

voorgeschiedenis; mensen met een risico op een hart- 

en vaatziekte, gedefinieerd als overgewicht of obesitas 

en één, twee of drie risicofactoren (hoge bloeddruk, 

hoog cholesterol, of diabetes); geen van beide, dus 

geen hart- en vaatziekte en geen risicofactoren. 

 
Resultaten 

Iets meer dan de helft van de respondenten was ouder 

dan 45 jaar en ongeveer de helft was vrouw. 

Tweederde had geen hart- en vaatziekte en ook geen 

risicofactor, 15,7 procent had overgewicht of obesitas 

in combinatie met één andere risicofactor, 9,1 procent 

met twee risicofactoren, 3,4 procent met drie 

risicofactoren en 4,7 procent had een hart- en  

vaatziekte. Vierenzestig procent van alle respondenten 

had de afgelopen zeven dagen minstens tien minuten 

gewandeld, ofwel als vrijetijdsbesteding (53%) of om 

ergens naartoe te gaan (33 %). Van de mensen zonder 

hart- en vaatziekte en zonder risico wandelde 

ongeveer tweederde. Hoe meer risicofactoren voor 

een hart- en vaatziekte, hoe minder er gewandeld 

werd. Van de mensen met een hart- en vaatziekte had 

de helft de afgelopen zeven dagen minstens tien 

minuten gewandeld. Bij nader inzoomen op de data 

bleek dat dit gold voor wandelen als 

vrijetijdsbesteding en voor om het even welke vorm 

van wandelen, maar dat het niet gold voor wandelen 

om ergens te komen. 

 

Discussie en conclusie 

Wandelen is bij uitstek geschikt om een actieve 

leefstijl te promoten bij volwassenen die een risico 

lopen om een hart-en vaatziekte te krijgen, of die een 

hart- en vaatziekte hebben. 

 

De auteurs schrijven dat de therapietrouw voor 

interventies om overgewicht en andere risicofactoren 

voor hart- en vaatziekten aan te pakken over het 

algemeen laag is. Alhoewel professionals in de 

eerstelijns gezondheidszorg het belang van bewegen 

wel bespreken met hun patiënten, blijkt uit een 

eerdere studie dat minder dan één op de tien de 

risicopatiënten daadwerkelijk doorverwijst naar een 

leefstijlinterventie om er hulp bij te krijgen. Een van de 

redenen bleek dat ze er zelf geen vertrouwen hebben 

dat het hun patiënten lukt om lichamelijk actief te 

worden, omdat het ze vaak teveel moeite kost. 

Wandelen daarentegen is een laagdrempeliger manier 

om een gezonde leefstijl te bevorderen bij deze 

risicopatiënten. Het is makkelijk in te bouwen in de 

dagelijkse bezigheden. 

 

De auteurs erkennen dat de vragenlijst een 

momentopname is en dat de respondenten zaken 

mogelijk niet goed herinneren of sociaal wenselijke 

antwoorden geven. Daarnaast hebben ze geen inzicht 

in de intensiteit van het wandelen. Dus het is niet 

zeker of het wandelen intensief genoeg is om 

gezondheidsvoordelen op te leveren. Daarentegen zijn 

ze wel van mening dat ze gebruik hebben gemaakt van 

een grote representatieve steekproef, dus dat maakt 

het generaliseren van de resultaten een stuk 
makkelijker. Daarnaast vinden ze dat hun studie de 

praktijk kan helpen om wandelen te promoten bij 

patiënten met meer of minder risicofactoren voor 

hart- en vaatziekten. 

 

door: samenvatter Shanty Sterke en redactie Peter 

van Burken.   

                                      bron:  
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Scheenbeenklachten: 

de Do’s en Don’ts 
 

Ervaar jij een zeurende, drukkende pijn ter 

hoogte van je scheenbeen? Grote kans dat je te 

maken hebt met een vervelende 

scheenbeenblessure. Wat is het en hoe kom je 

er weer zo snel mogelijk vanaf? 

 

Het mediaal Tibiaal Stresssyndroom (MTSS), ook wel 

shint splint of scheenbeenvliesontsteking genoemd, is 

een stressreactie van je botweefsel die ontstaat door 

overmatige trekkrachten van de spieren aan de 

binnenzijde van het scheenbeen. De bijbehorende 

klachten ontstaan vaak heel geleidelijk: aan het begin 

van de blessure treedt de pijn op tijdens het hardlopen 

en verdwijnt deze zodra je weer wandelt. In een latere 

fase kan de pijn al tijdens de warming-up of een 

wandeling optreden. 

 

Hoe ontstaan scheenbeenklachten? 

Met name onervaren hardlopers hebben een vergroot 

risico op scheenbeenklachten door bijvoorbeeld een 

te snelle opbouw of een verkeerd looppatroon. Zo 
veroorzaakt overpronatie (het naar binnen zakken van 

de voet) een vergrote trekkracht op het scheenbeen. 

Vrouwen hebben een groter risico op 

scheenbeenklachten dan mannen. 

 

Andere factoren die kunnen leiden tot pijnklachten in 

het scheenbeen zijn:  

 een overmatige beweeglijkheid in de heup- en het 

enkelgewricht; 

 zwakte of hypertonie van de onderbeenspieren; 

 overbelasting door onvoldoende variatie in duur, 

intensiteit en ondergrond van de training. Als 

je bijvoorbeeld altijd aan dezelfde kant van de weg 

loopt, kan dit scheenbeenpijn veroorzaken;     

 te snelle opbouw: werk met een verantwoord 
trainingsschema en neem voldoende rust tijdens 

en na je training;  

 verkeerd schoeisel: door te trainen op schoenen 

die niet passen bij jouw type voet, 

trainingsbelasting of ondergrond, wordt de 

trekkracht op het scheenbeen onevenredig 

vergroot; 

 onvoldoende stabiliteit en kracht in benen en 
romp; 

 overgewicht. 

Door bewust - en onder begeleiding van een 

sportfysiotherapeut of sportarts - op deze factoren in 

te spelen, kun je scheenbeenklachten voorkomen of 

verminderen. 

Toch scheenbeenklachten, wat nu?   

Met alleen rust houden los je het probleem niet op. 

Zodra je weer gaat hardlopen, keert de pijn net zo 

hard weer terug, omdat de kern van je klachten niet is 

weggenomen. Laat dus altijd goed onderzoeken wat de 

oorzaak is van je blessure. De fysiotherapeut of 

sportarts stelt de diagnose vast via je verhaal. Komen 

hierin herkenbare pijnklachten naar voren, 

gecombineerd met drukpijn aan de binnenzijde van je 

scheenbeen, dan is er waarschijnlijk sprake van een 

mediaal tibiaal stress syndroom. 

 

Afhankelijk van de risicofactoren die gevonden 

worden, bestaat de behandeling uit: 

 het aanmeten van ondersteunende zolen/inlays (via 
de podotherapeut) om de stand van je voeten en je 

looppatroon te verbeteren. In de meeste gevallen 

wordt hierdoor overpronatie tegengegaan; 

 dry needling en massage van de kuit- en 

scheenbeenspieren; 

 gewrichtsmobilisaties: losmaken van de gewrichten 
in voet/enkel, knie, heup en/of lage rug; 

 sport specifiek advies met betrekking tot de 

opbouw van de hardloopbelasting en oefentherapie 

om de spieren te versterken. 

 

Zelf aan de slag bij een scheenbeenblessure? 

Naast behandeling door een professional kun je zelf: 

 je kuitspieren rekken en/of foamrollen; 

 kracht- en stabiliteitstraining doen voor de 

onderlichaam- en corespieren. Met name de kuit- 

en bilspieren en de spieren aan de zijkant van het 

bovenbeen zijn belangrijk om goed te trainen; 

 variatie aanbrengen in duur, intensiteit en 

ondergrond van je training. Dit doe je bijvoorbeeld 
door duur- en intervaltrainingen af te wisselen. 

Verder is het raadzaam de afstanden van je 

duurlopen te verkleinen en voldoende rust te 

nemen tussen je trainingen. 

 

Tot slot: laat je looppatroon beoordelen door een 

expert (looptrainer of sportfysiotherapeut). Naast tips 

over je looptechniek krijg je inzicht of je de juiste 

schoenen draagt bij jouw looppatroon en voettype. 

Ook is het goed mogelijk dat podotherapeutische 

inlays (zooltjes) van meerwaarde zijn om vervelende 

pijnklachten te voorkomen of minimaliseren. 

 

Vraag bij scheenbeenklachten altijd om advies van een 

professional: een relatief kleine tijdsinvestering levert 

je pijnvermindering en veel loopplezier op! 

 

 

                                      bron: 

 

mailto:https://www.hardlopen.nl/artikelen/gezondheid/vijf-praktische-tips-om-blessures-te-voorkomen
mailto:https://www.hardlopen.nl/artikelen/gezondheid/vijf-praktische-tips-om-blessures-te-voorkomen
mailto:https://www.hardlopen.nl/trainingsschemas
mailto:https://www.hardlopen.nl/trainingsschemas
mailto:https://www.hardlopen.nl/artikelen/gezondheid/vijf-praktische-tips-om-blessures-te-voorkomen
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Yara Prinsen werd op 2 juni 2019 

derde bij de Kidsrun (1.240 meter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

een onderdeel van de Brabantse 

Wal marathon in Bergen op Zoom 
 

Bertus van Eekelen deed op 6 juli 

2019 mee aan de 32e Chaamloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hij werd 43e op de vijf kilometer in 

25:12.  

 

Wouter de Kort was op zondag 16 

juni 2019 aanwezig in Amerfoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om mee te doen aan de 10 km, waar 

hij 539e werd op de 10 km in 62:32. 
 

Jasmijn van Well was op 13 juli met 

haar vader naar de Schijfse Turfloop 

gegaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijn liep de            10 km in 42:44 

(18e), zijn                    dochter finishte 

als nr. 2 bij de             Kidsrun over        

1.000 meter                 in Schijf. 
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Gezondheids Studio Welzijn vierde in 2018 haar 10 jarig bestaan. Van die inmiddels elf jaar zitten 

ze nu al weer 6 jaar op de Voorsteven op “Leur”. Een locatie van maar liefst 135 m². 
 

Op zich is het duidelijk wat de naam van het bedrijf betekent. Maar toch rijst de vraag wat ze nu 

precies doen aan Voorsteven 26?  

Ze werken daar aan een betere gezondheid, negentig procent van alle klachten kunnen ze bij 

Gezondheids Studio Welzijn behandelen. Er komen hier mensen met chronische klachten en 

allelei soorten verslavingen binnen. Wanneer gezondheidsproblemen niet door de huisarts of het 

ziekenhuis kunnen worden opgelost of men is daar uitbehandeld, dan is er altijd nog bij deze 

instelling een behandel mogelijkheid. 

 

De website van Gezondheids Studio Welzijn laat niet voor niets zien waarvoor men bij hen kan 

aankloppen. Wij behandelen: 

 alle verslavingen 

 alle gyneacologische klachten 

 bij ons is diabetes-2 omkeerbaar 

 definitief afslanken 

 

En alle behandelingen worden vergoed 

door de zorgverzekeraars 

 

Voor meer informatie, neem contact op: 

www.gezondheidsstudio.nl 

076 5153143 

info@gezondheidsstudio.nl 

Voorsteven 26 

4871 DX Etten-Leur 
 

ONZE SPONSOREN IN BEELD 

 

 

 

https://www.gezondheidsstudio.nl/
mailto:info@gezondheidsstudio.nl
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 LEDEN eraf en erbij 
WEDSTRIJD-

VERSLAGEN 

GEEN WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

OPGEZEGD GROEP PER 

Joke van Andel BodyGym 30-09-2019 

Sven Nouws A Junior 30-09-2019 

Melissa van Leeuwen-Maas Trimgroep 2 30-09-2019 
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Peter was gedurende de 

zeventiger, tachtiger en 

negentiger jaren junioren- 

trainer bij Achilles 

 

 

Nieuwe jeugd bij Achilles 
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Mond-tot-mondreclame is hét 

instrument om positief onder de 

aandacht te komen. Het gaat erom 

wat mensen tegen elkaar zeggen en 

met elkaar doen. Zo kan een positieve 

ervaring met de club ertoe leiden dat 

deze persoon het verhaal verder 

verspreidt in zijn of haar sociale 

kringen. Door deze ervaring wordt de 

club op een presenteerblaadje positief 

onder de aandacht gebracht. Oftewel, 

goede (gratis) reclame! 

 

Let wel op: ook negatieve ervaringen 

worden uitbundig via mond-tot-

mondreclame gedeeld. Niet voor niks 

hanteren grote bedrijven een uitgebreid 

klantenservicebeleid en komen ze hierin de 

klant vaak tegemoet. 

 

Maar hoe zorg je ervoor dat je op een 

positieve manier pratenswaardig wordt? Het 

antwoord is eenvoudig: wees interessant 

genoeg om over te praten. Wij geven je 

zeven tips! 

 

1. Wees jezelf, blijf bij je kern 

Werk vanuit je persoonlijke overtuiging, 

waarden en dat wat je drijft. Wanneer je 

verhaal niet matcht met je karakter, klopt 

het totaalplaatje niet. Mensen zijn niet 

geïnteresseerd in wat je doet of hoe je het 

doet, maar waarom je het doet. Datzelfde 

geldt voor de club: doe je niet anders voor 

dan je bent. 

 

2. Maak waar wat je belooft 

Wees wie je bent. Maak je belofte waar, dag 

na dag en wees daarin consistent en 

vasthoudend. 

 

3. Bied meerwaarde 

Bied meerwaarde op sociaal en emotioneel 

vlak. Wat heeft iemand aan jouw verhaal? 

Biedt het meerwaarde voor deze persoon of 

wil je vooral zelf het verhaal kwijt. Probeer 

je altijd te verplaatsen in je doelgroep en 

wees niet alleen zelf een zendmast. 
Communiceren is niet alleen zenden, maar 

vooral luisteren en vragen. 

 

4. Verras! 

Niets is krachtiger dan het verrassingseffect. 

Mensen raken er niet over uitgepraat. Dit 

betekent dat er niet één keer maar zelf  

Hoe mond-tot-mondreclame 

leidt tot positieve aandacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

meerdere keren over gesproken wordt. Mensen hebben van te 

voren altijd bepaalde verwachtingen. Wanneer je deze weet te 

overtreffen, gebeuren er bijzondere dingen! 

 

5. Betrek leden erbij, het zijn je beste ambassadeurs 

Wie kunnen er beter reclame maken voor de club dan de 

leden zelf? De leden zijn je beste ambassadeurs, betrek ze dus 

ook bij je verhaal. Zij ervaren als geen ander hoe het is op de 

club en zijn dé aangewezen groep om positieve ervaringen met 

de club uit te dragen. 

 

6. Zorg voor de ultieme beleving 

Wanneer iemand de stap zet en letterlijk over de drempel van 

de club stapt, zorg er dan ook voor dat deze persoon een 

ultieme beleving ervaart. Denk aan de vrijwilliger die voor het 

eerst in het organisatiecomité stapt, de trainer die voor het 

eerst voor de groep gaat staan en een hardloper die voor het 

eerst meetraint in de loopgroep. Wanneer deze nieuwkomers 

op de club warm worden ontvangen, houd je hier gouden leden 

en vrijwilligers aan over. 
 

7. Wees niet bang, gewoon doen! 

Wees niet bang om dingen uit te proberen, ga gewoon aan de 

slag. Van je fouten kun je leren en wanneer je nooit iets nieuws 

probeert zal je altijd hetzelfde resultaat krijgen. 
 

Heb je nog een extra zetje in de rug nodig? Ik denk graag 

met je mee!                                    
            

                                                     bron: 

 

 

 

mailto:linda.vanrossum@atletiekunie.nl
mailto:linda.vanrossum@atletiekunie.nl
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WERKZAAMHEDEN AAN DE STATENLAAN EN DE ALETTA JACOBSLAAN  
 

Op maandag 26 augustus 2019 start Heijmans Infra BV met werkzaamheden aan deze straten en 

het parallel gelegen fiets-/voetpad.  

Het werkgebied betreft het deel van de Statenlaan en Aletta Jacobslaan tussen de rotonde bij de 

Concordialaan en de rotonde bij de Plantijnlaan. Er wordt zowel aan het fiets-/voetpad gewerkt als 

aan de rijbaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werk is in vier fasen verdeeld: 

 Fase 1 De fiets-/voetpaden tussen rotonde Concordialaan en rotonde Plantijnlaan 

start 26 augustus 2019 - gereed 20 september 2019 

 Fase 2 De rijbaan tussen rotonde Plantijnlaan t/m aansluiting met De Quayhof/Johan van Oldebarneveldtlaan 

start 21 september 2019 - gereed 27 september 2019 

 Fase 3 De rijbaan tussen rotonde Concordialaan tot de aansluiting met De Quayhof/Johan van 

Oldebarneveldtlaan 

start 28 september - gereed 11 oktober 2019 

 Fase 4 De gehele rijbaan tussen rotonde Concordialaan en rotonde Plantijnlaan (in deze fase wordt de laatste 
asfaltlaag aangebracht over de gehele rijbaan tussen de beiden rotondes. Het verkeer wordt met behulp van 

verkeersregelaars begeleid.) 

uitvoering voorzien op 11 oktober 2019 

 

Voor meer info, klik hier                                                                                    

                                                                                  bron:  

 

 

 

mailto:https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Parkeren_verkeer_en_vervoer/Werk_aan_de_weg_en_straatafsluitingen/Statenlaan_en_Aletta_Jacobslaan?fbclid=IwAR0H4Zqa7P8gyY7xOiUd2_p8hy1IzTs0ziS5nXt34fpviYqglvo1d-Srbgg
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Denise: “Mijn benen kunnen 

nu weer meedoen” 
 

Denise (44) uit Breda is een gedreven sportvrouw. "Dat is 

nooit weggegaan, ook al zit ik in een rolstoel." Vorig jaar 

is er voor haar naast het handbiken een nieuwe sport bij 

gekomen waar ze het beste in haar zelf naar boven kan 

halen: racerunning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardlopen was alles voor Denise, maar een operatie aan haar 

meniscus betekende vier jaar geleden het einde aan die grote 

passie. Door trombose in haar knie liep ze een ernstige 

longembolie op met uiteindelijk hersenstambeschadiging tot 

gevolg. Haar lichaam maakt daardoor de hele dag 

ongecontroleerde bewegingen en ze kan ook niet langer dan een 

minuut op haar benen staan. Toch probeerde ze in het eerste jaar 

steeds te lopen. "Ik ben dat jaar zestig keer gevallen, ik heb het 

bijgehouden. Ik wilde die functie houden, maar nu zie ik de 

rolstoel als mijn benen." 

 

Overgehaald 

In het revalidatiecentrum kwam ze in aanraking met sport en 
andere sporters met een beperking. Zo deed ze in 2017 mee aan 

de Handbike Battle, waarbij ze in een team een berg op klom in 

haar handbike. Haar teamlid Wouter de Kort bracht Denise 

daarna op het idee om net als hij te gaan racerunnen. "Hij zei 

tegen mij: 'het past bij jou, bij jouw gedrevenheid. Doe nou een 

keer mee'. Een fysiotherapeut uit het revalidatiecentrum heeft mij 

uiteindelijk overgehaald."  

 

 
 

 

Gevoel hardlopen terug 

Ze was eerst nog bang dat haar benen alle 

kanten op zouden gaan, want in het 

dagelijks leven werken haar voeten het 

minste mee. Dat idee was snel weg toen 

ze op het zadel van de racerunner ging 

zitten. "Eigenlijk kreeg ik meteen dat 

gevoel van het hardlopen weer terug. Dat 

was zo'n bijzonder moment, ik werd daar 

ook even emotioneel van. Ik racete er 

gelijk vandoor!" 

 

"Eigenlijk kreeg ik meteen dat 

gevoel van het hardlopen weer 

terug." 

 
Extra gedrevenheid 

De ontdekking van het racerunnen 

betekent veel voor Denise. "De blijheid 

van het hardlopen heb ik terug. Mijn benen 

kunnen nu weer meedoen met het 

sporten." Zoals haar maatje Wouter al zei 

kan ze in het racerunnen haar 

gedrevenheid echt kwijt. Ze verbeterde 

haar eigen tijden en traint nu ook onder 

begeleiding van een scout van het 

Paralympisch Team. "Ik mag alleen niet 

meedoen aan de Paralympische Spelen, 

omdat er voor mijn beperking nog geen 

klasse bestaat. Ik ga komend jaar wel 

nationale wedstrijden doen. Ik heb al een 

paar kleine wedstrijdjes gedaan. Dat geeft 

extra gedrevenheid en dan wil ik nog 

meer." 
 

Noot van de redactie: Denise Wijnwergh was 

t/m 30 juni 2019 lid van Achilles, maar zoals 

ze ter toelichting in haar opzegging schreef: 

“Ik woon in Breda en daarom ga ik de 

overstap maken naar AV Sprint. Ik heb altijd 

met plezier getraind bij jullie!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                     bron:  
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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/ 

 

 

Al vier maanden geen nieuws meer op de 

monitor in de hal van onze clubhuis 
 

Vanaf de tweede week in augustus 2019 worden de bezoekers van de hal bij 

Achilles weer met een powerpointbestand dat in een loop draait op de 

hoogte gebracht van het laatste Achillesnieuws. 

 

Nieuws over en voor Achilles kan je ook zien en lezen op de website, op de 

Facebook-pagina van Achilles, in de Nieuwsbrief die je twaalf keer per jaar telkens 

halverwege de maand in je mailbox kan vinden en af en toe in de Etten-Leurse Bode. 

En nu dus ook weer in de hal van ons clubhuis.  

Regelmatig zorgt de redactie voor een update van de aangeboden pagina’s, waarbij ook 

aandacht wordt gevraagd voor onze (bord)sponsoren. 

 

Wanneer jij vindt dat er iets ontbreekt, niet klopt of je hebt iets interessants voor de 

Achillesleden, laat het de redactie weten. Geef het door aan Marloes Nijland of Dick 

Ringelberg. We zijn altijd te bereiken op redactie@arvachilles.nl 
 

 

mailto:kleding@arvachilles.nl
http://www.arv-achilles.nl/leden/clubkleding/
mailto:https://www.arvachilles.nl/
mailto:https://www.facebook.com/pg/AtletiekAchilles/posts/?ref=page_internal
mailto:https://www.arv-achilles.nl/category/home/nieuwbrief/
mailto:https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/Sport%20en%20Vereniging/291589/nieuwe-opstapgroep-bij-achilles-?redir
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Wat is skyrunning? 
 

Skyrunning is hardlopen in de bergen 

over gebaande en ongebaande paden. Je 

rent van hut naar hut, een rondje, of een 

start - finish race. 

 

Soms met grote hoogteverschillen en soms 

gelijkmatig. Als wedstrijdsport bestaat 

skyrunning sinds 1995. Skyrunning kent 3 

verschillende wedstrijddisciplines; Sky, Ultra en 

Vertical KM. Niet alleen de afstand, maar ook 

het aantal hoogtemeters en de technische 

moeilijkheidsgraad van de route bepalen onder 

welke categorie een race valt. De routes 

kunnen over bergpaden, trails, moraine, rotsen 

of sneeuw gaan. De route mag maximaal over 

15% asfalt gaan. 

 

Skyrace 

De Skyrace is de meest beoefende skyrunning 

discipline. De loopafstand ligt tussen de 20 en 

49 km waarin de renners minimaal 1300 

hoogtemeters overbruggen. Het parcours mag 

boven de 4000 meter hoogte uitkomen. De 

Skyrace wordt vaak Sky genoemd. 

 

Ultrarace 

De naam Ultrarace zegt het al, dit is de ultra 

extreme wedstijddiscipline van Skyrunning. De 

loopafstand is minimaal 50 km en de te 

overbruggen hoogtemeters minimaal 3200. 

Organisators van Ultraraces doen hier graag 

nog een statusverhogend schepje bovenop. 

Afstanden van 80 km en hoogteverschillen van 

meer dan 6000 meter zijn niet ongewoon. Het 

loopterrein is vergelijkbaar met dat van de 

Skyrace. 

 

Vertical kilometer 

De Vertical kilometer is de kortste en meest 

explosieve van de drie. Het doel is om zo snel 

mogelijk 1000 hoogtemeters te overbruggen. 

Hoe korter/steiler het parcours, des te sneller 

de tijden en des te meer aanzien de wedstrijd 

heeft. Organisatoren zijn daarom altijd op zoek 

naar een zo kort mogelijk parcours. De 

Vertical is maximaal 5 km lang.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trailrunning en skyrunning 

Is skyrunning hetzelfde als trailrunning? Ja en 

nee. Trailrunning is simpelweg hardlopen over 

onverharde paden c.q. trails, het liefst in de 

natuur. Skyrunning kan gezien worden als een 

wedstrijdvorm van trailrunning die in de 

bergen plaatsvindt. Het terrein is ook over 

onverharde paden en gaat regelmatig zelfs van 

het pad af, nog ruiger bergterrein in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk alle regels van de ISF. 

 

 

                               bron: 

 

 

 

mailto:http://www.skyrunning.com/rules/
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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/
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VAN HIER TOT TOKIO 
 

In de zomer van 2020 vinden de Olympische Spelen plaats in Tokio. Voor vele 

sporters is dit het doel waar jaren naar toe wordt gewerkt. In de documentaire 

serie "Van Hier Tot Tokio" volgt Ziggo Sport 4 sporters en teams: de Nederlandse 

3x3 basketballers, de Nederlandse volleybaldames, wielrenner Mathieu van der 

Poel en atlete Susan Krumins. Ze laten hun voorbereidingen zien, hun twijfels, hun 

vorderingen en hun dromen. Ziggo sport volgt ze Van Hier Tot Tokio. 

 

Wat is er aan de hand met Susan Krumins? 

Na haar geslaagde limiet- 

poging op de 10.000 meter 

in Palo Alto, Californië, werd 

het stil rond Susan Krumins.  

Ze moest vanwege ziekte  

haar geplande 5km-limiet 

poging in hometown  

Nijmegen afzeggen, en ook 

daarna is ze niet meer in 

actie gekomen. Aan Ziggo 

Sport vertelt ze hoe dat 

komt: klik op de foto voor  

de video (14:28). 

 

Voor een eerdere aflevering reisde Ziggo Sport af naar Amerika om Susan’s limietpoging te 

volgen. Ziggo Sport filmde ook de rest van de wedstrijddag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto hiernaast om 

de video (15:40) te starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   bron:  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:https://www.facebook.com/SusanKrumins/videos/2374633309288917/
mailto:https://www.facebook.com/SusanKrumins/videos/373492206636842/
mailto:https://www.facebook.com/SusanKrumins/videos/373492206636842/
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BORDSPONSOREN ACHILLES 
Deze 51 (bord)sponsoren * van ARV Achilles kregen in de laatste 

30 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. 

*) 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 
 

september 

 04 Derde Rollatorloop - Etten-Leur 

 14 NK 100 km - Winschoten 

 28 NK estafette - Amstelveen 

 28 Administratiekantoor W.Goossens  

clubkampioenschappen - Etten-Leur 

 

oktober 

 20 NK marathon - Amsterdam 

 
 

 

 

 

 

 

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

