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Volg ons op facebook. Kijk hier ook
voor foto’s en spontane activiteiten
waar leden naar toe gaan.
www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort

Pillates: van september t/m juli Iedere maandag
om 18.45 uur
Rondje Brandevoort: zondag 23 september

Het is jammer. Kei-jammer.
Door: Anita Janssen
Twee fronsende wenkbrauwen tegenover me.
Hardlopen!!?? Niet doen. Fietsen! Fietsen is goed
voor je. Of zwemmen, zwemmen kan ook. Je bent
nog te jong voor een kunstknie. Kunstknie??!!
Ik denk terug aan het eerste bezoek aan de
orthopeed. Na ruim een jaar knieproblemen, die
door acupunctuur langzaamaan minder zijn
geworden, gaat het toch weer mis. Het was een
maandagavond, een heerlijke training. Ik kon weer
als vanouds mee. Wat? Nee, ik kon weer vooraan
lopen. Het ging als een tierelier. Ik dacht nog:
‘Binnenkort een wedstrijdje meelopen??!!’
Tot ik diezelfde avond op de bank zit. Verdorie. Een
dikke knie. Met vocht erin. Ook dat nog! En de dag
erop nog steeds een dikke knie en nog steeds vocht
erin. Ik kan het langer tegenhouden; moet nu echt
naar de huisarts.

Huisarts stuurt me door naar de orthopeed.
Diagnose: kraakbeenslijtage.
Kan ik nog hardlopen? "Nou, er is niks mee om
soms je grenzen op te zoeken". En dat heb ik vrij,
HEEL VRIJ vertaald met 'Je kunt nog hardlopen,
alleen nu effe niet'.
3 maanden later blijkt dat een beroerde eigen
vertaling te zijn. Want het is AFGELOPEN met
HARDLOPEN. KUNSTKNIE, dreunt het na in mijn
hoofd. EN NU??? Ik kan nog wel naar Pilates. Maar
op het sportpark kom ik steeds mensen tegen die
WEL kunnen hardlopen. En ik krijg nog de
nieuwsbrief. Allemaal leuke informatie over: jawel,
hardlopen! EN DAT KAN NIET MEER!
Ik neem de beslissing. Ik zeg mijn lidmaatschap bij
LGB op. Het is jammer. KEI-JAMMER. Ik ga aqua
joggen, naar yoga en fietsen.
Als ik jullie hardlopend op mijn fietsje tegenkom,
zal ik mijmeren over de leuke hardlooptijd, denken
aan alle leuke mensen die ik heb leren kennen, aan
de gezellige wedstrijden die we samen liepen, met
de marathon van Berlijn als absoluut hoogtepunt.
Lieve sporters, het was me een waar genoegen.
Tot ziens,
Anita Janssen

Even voorstellen: 2 nieuwe bestuursleden
Door: Marlou Ubags

Ik ben Marlou Ubags, sinds de laatste Algemene
Ledenvergadering toegevoegd tot het bestuur van
Lopersgroep Brandevoort. Mijn aandachtspunt is
het onderdeel wandelaars.
Ik loop al vele jaren hard. Voorheen was ik lid bij
HAC, maar bij de oprichting van Lopersgroep
Brandevoort ben ik overgestapt. Ik heb tot
anderhalf jaar geleden, meer dan actief hard
gelopen. Ik heb een drietal marathons gelopen en
veel halve marathons. Helaas kan ik nu, vanwege
een blessure, niet meer dan 10km hardlopen.
Sinds ongeveer een jaar, geef ik nu wandeltraining,
wat ik met veel plezier doe. De wandelafdeling is
uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van de
lopersgroep. Daarom is de wandelafdeling nu ook
toegevoegd aan het bestuur.
Bestuurslid zijn is nieuw voor mij, maar ik ga met
veel plezier deze uitdaging aan.
Groetjes,
Marlou

Door: Sandra Wijlaars – Dankers
Mijn naam is Sandra Wijlaars-Dankers. Ik ben 43
jaar, getrouwd, geboren/getogen en woonachtig
in Helmond. Na 10 jaar in de verzekeringen te
hebben gewerkt, ben ik sinds 2008 als
directiesecretaresse werkzaam bij de Hoffmann
Groep te Beek en Donk.

Ongeveer 3 jaar geleden ben ik in Asten begonnen
met hardlopen. Ik heb eerst 16 weken de
beginnerscursus gevolgd en daarna ben ik
overgestapt naar de groep met de reeds verder
gevorderde lopers. Daar er in Asten niet veel
mogelijkheden waren om echt verder te komen
wat hardlopen betreft, heb ik in januari 2017 de
overstap gemaakt naar Lopersgroep Brandevoort.
Dit is mij tot op de dag van vandaag nog steeds
prima bevallen. Ik kan hier nog veel leren wat
hardlopen betreft en mijn grenzen voorlopig nog
steeds verleggen.
Naast hardlopen is de paardensport al meer dan 20
jaar een grote hobby van mij. Zelf rijden en
deelnemen aan wedstrijden doe ik niet meer. Wel
zit ik in Asten in een tweetal besturen van
wedstrijdorganisaties en verzorg ik al heel lang het
secretariaat tijdens springconcoursen.
Mijn positieve ervaringen om vanuit een bestuur
betrokken te zijn bij een vereniging heeft mij ertoe
gezet te reageren op de oproep om toe te treden
tot het bestuur van Lopersgroep Brandevoort. Ik
ben blij de kans te hebben gekregen om deze
mooie en gezellige vereniging een helpende hand
toe te kunnen steken.
Groetjes,
Sandra

Rabo clubkas campagne
Door: de redactie
Woensdag 16 mei was een zeer speciale training.
De uitslag van de Rabo clubkas campagne werd
bekend gemaakt. Dus met zoveel mogelijk leden op
naar de markthal. En daar mochten we een cheque
ter waarde van € 373,33 in ontvangst nemen!
Een mooi bedrag.

baan? Wat is een mooie route voor de wandelaars?
Wat organiseren we op het sportpark?
En zo nog heel veel meer onderwerpen waar we
aan moeten denken. Eén ding is zeker het wordt
weer een heel mooi en gezellig wandel- en
hardloopevenement voor het hele gezin!

De datum staat toch al genoteerd in je agenda?
Kun je niet deelnemen die dag, maar vind je het
wel leuk om erbij te zijn? We zijn nog op zoek naar
mensen die willen helpen op de dag zelf. Lijkt je
dat leuk, geef het dan door aan:
rondjebrandevoort@lopersgroepbrandevoort.nl

Enorm BEDANKT, alle stemmers voor het stemmen
op Lopersgroep Brandevoort. De opbrengst komt
ten goede aan ons wandel- en hardloopevenement
Rondje Brandevoort op 23 september.
Heb je een Rabobankrekening en ben je nog geen
lid van de Rabobank? Word dan lid zodat je volgend
jaar ook mee kunt stemmen op de lopersgroep.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Ga naar
https://www.rabobank.nl/lokalebank/helmond/uw-lidmaatschap om je in te
schrijven. Een stem was dit jaar €7,4 waard!

Rondje Brandevoort zondag 23 september
Door: organisatie Rondje Brandevoort
Misschien heb je ons wel een keer zien zitten na de
training. Gebogen over grote vellen papier met
daarop mogelijke routes. Wat zijn leuke routes
voor de trimmers? Wat zijn de starttijden voor de
verschillende afstanden? Kunnen we de doorkomst
van de trimloop combineren met de Kidsrun op de
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