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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

september t/m juli

: Pilates Iedere maandag
om 18.45 uur
Zaterdag 8 september: Treinenloop
Zondag 23 september: Rondje Brandevoort
Zondag 14 oktober : Halve marathon Eindhoven
Woensdag 26 dec.
: Kerstwandeling
Treinenloop 2018
Door: de evenementencommissie

Treinkaartje
Dit jaar worden de treinkaartjes vergoed door de
lopersgroep. Indien jij je hebt opgegeven,
verwachten we ook dat je deelneemt, dit i.v.m. de
gekochte treinkaarten (uitgezonderd onverwachte
omstandigheden).
Routes
Er zijn verschillende routes, 10, 12,5 17 en 25 km.
Per route loopt er minimaal 1 en maximaal 2
trainers mee. Voor een aantal afstanden kunnen
we dan in verschillende tempo’s lopen. Onderweg
zal voor de lopers van de 12,5 17 en de 25 km een
drinkpost zijn. Vergeet zelf niet om ook voldoende
drinken mee te nemen.
Vertrek:
10 km om 9.12 uur naar station Helmond
12,5 km om 9.12 uur naar station Helmond
17 km om 9.12 uur naar station Helmond
Brouwhuis
25 km om 8.12 uur naar station Deurne.
Alle groepen lopen weer terug naar het Sporthuis
waar we onder het genot van iets lekkers en wat
te drinken nog gezellig kunnen napraten.

Op zaterdag 8 september 2018 is de jaarlijkse
treinenloop voor onze lopersgroep. We vetrekken
gezamenlijk vanaf Station Brandevoort. Graag
iedereen op tijd bij het treinstation Brandevoort
verzamelen. De trein wacht niet!
Aanmelden vóór 7 september 12.00 uur.
Inschrijflijsten voor deze loop liggen vanaf
maandag 13 augustus klaar in het sporthuis. Ook is
het mogelijk om via de website jezelf op te geven.
Graag achter je naam ook de afstand die je wil
lopen, dit i.v.m. de treinkaartjes.

Voor alle duidelijkheid: De reguliere training komt
hiermee dus te vervallen!
Tot de 8ste! Groet, Sylvia
Oproep nieuwe trainers
Door: Ria Verkoeijen
Vind jij het leuk:
 iets te leren over de techniek van het
hardlopen;
 de gedachten te weten achter de
trainingsschema's;
 trainer te worden bij de gezelligste lopersgroep
van Brandevoort;

Maar vind jij het vooral leuk om voor een groep te
staan, andere lopers iets te leren en te motiveren?
Dan ben jij diegene die wij zoeken.

Wij hebben namelijk, op alle loop niveaus,
versterking nodig bij ons trainersteam. Dus of je
nu in groep 1 of groep 5 loopt; iedereen kan zich
aanmelden. Je krijgt een trainersopleiding van 3
dagen; gegeven door Ronald Valkenburg van
Bewust Hardlopen (aangesloten bij de atletiek
unie) en daarna kun je praktijkervaring opdoen
onder begeleiding van coaches binnen onze
lopersgroep.
Lijkt het je leuk om trainer te worden, maar twijfel
je nog, wil je graag eerst meer informatie of wil je
jezelf direct aanmelden, neem dan contact op met
Geke Gebert (geke@gkwadraat.com) of met Ria
Verkoeijen (wocria@gmail.com).

Lopersweekend 26-27-28 oktober 2018
Door: Glenn Hille

Één keer per jaar gaat een groep lopers van
wisselende samenstelling, buiten de club om, met
elkaar een weekendje weg van vrijdag(na)middag
tot en met zondag.
Elke keer in een andere omgeving en met een
gezellig programma leren we elkaar ook eens op
een andere manier kennen.
Na de laatste editie van het Lopersweekend in
Eerbeek op de Veluwe hebben wij (Ellen, Glenn,
Ingrid D en Sandra) de organisatie van het
komende weekend op ons genomen.

In de wetenschap dat elk weekend weer
verrassend anders is, gaan we, na de Ardennen, de
zee en het bos, dit keer naar: de stad. Een
uitdagende groepsaccommodatie boeken is niet
altijd even gemakkelijk en na een avontuurlijke
speurtocht op internet vonden we een oud
zeilschip met 21 bedden in hartje Rotterdam. En
rekening houdend met vakanties en grote
loopactiviteiten is het Lopersweekend geprikt op
26, 27 en 28 oktober.
Zoals gezegd: er is plaats voor 21 personen en er
zijn nog wat slaapplekken over! Vandaar ook deze
algemene oproep in de nieuwsbrief. Want of je nu
vanaf dag 1 mee rent bij de Lopersgroep of nog
maar net lid bent: je bent van harte welkom om
mee te gaan!
In het kort:
 Datum: 26-27-28 oktober
 Plaats: Maris Galante, Veerhaven, Rotterdam (
https://slaapschepen.nl/hotelovernachtingen/
marie-galante-rotterdam/)
 Kosten €100,- (almost) all inclusive
Vrijdag in de namiddag komt iedereen op eigen
gelegenheid, eventueel carpoolend, naar de
accommodatie. Op vrijdagavond nuttigen we
samen de maaltijd en vullen we de avond met
gezelligheid.
Op zaterdagochtend gaan we na het ontbijt aan de
wandel of aan de loop. Er zijn 4 looproutes en
evenzoveel wandelroutes beschikbaar. Alle routes
zijn goed gedocumenteerd en beginnen vlakbij de
accommodatie. Bij terugkomst wordt er geluncht
en bereiden we ons voor om de stad in te gaan.
Markthal, Coolsingel, Lijnbaan, alles kan en alles
mag. Na het eten vullen we de avond in zoals het
komt en past. Op zondagochtend pakken we onze
spullen in en ondernemen we nog een
gezamenlijke activiteit waarna eenieder weer
huiswaarts keert.
Dus denk je na het lezen: "Hé, daar heb ik wel zin
in...", meld je dan uiterlijk 9 september aan!
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar
glenn@kingboko.nl of door iemand van de
organisatie aan te spreken. Hier kun je ook terecht
als je nog meer informatie wilt hebben.
We horen graag van je!
Ellen, Glenn, Ingrid D en Sandra

Rondje Brandevoort Zondag 23 september
Door: organisatie Rondje Brandevoort
Het gezellige gezinsevenement Rondje
Brandevoort komt er weer aan. Speciaal
georganiseerd voor:
de jeugdige hardlopers

wandelaars

Wil jij je inzetten voor onze jaarlijkse activiteit of
ken je iemand die al Brigadier/verkeersregelaar is
en zich wil inzetten voor onze club, geef jezelf, je
buurvrouw, buurman familielid dan nu op!
Vrijwilligers gezocht voor op het sportpark en op
de route:
We zoeken vrijwilligers die de handen uit de
mouwen willen steken op het park en langs de
route. We zoeken nog vrijwilligers onder andere
voor:
- meefietsen met de trimroute
- verzorging drankpost wandelaars
- mee begeleiden van de groep wandelaars
- verzorgen waterpost hardlopers
- toezicht houden bij de springkussens
Voor meer informatie en aanmelden kun je
terecht bij Elly Rijkers. E-mail:
rondjebrandevoort@lopersgroepbrandevoort.nl
of Sylvia Hermsen, evenementen

29 september start nieuwe cursus Fun 2 Run
Wil je (weer) beginnen met hardlopen? Of ken je
iemand die wil gaan hardlopen? Op 29 september
starten we met een nieuwe cursus Fun 2 Run.
en hardlopers

We trainen volgens een verantwoord schema en na
6 weken kunnen de deelnemers een afstand van 3
km hardlopen.
Op maandagavond 24 september
en
woensdagavond 26 september worden informatie
avonden over Fun 2 Run georganiseerd van 20.00
tot 21.30 uur in het sporthuis van Sportpark
Brandevoort.

De datum had je toch al genoteerd in je agenda?
De inschrijving is geopend, dus als je meedoet dan
schrijf je vast in via de website
www.rondjebrandevoort.nl.
Kun je niet wandelen of hardlopen, dan heb je
misschien tijd om mee te helpen. We zoeken nog
verschillende vrijwilligers:
Verkeersregelaar gezocht
Wij zoeken 1 vrijwilliger die het verkeer willen
regelen tijdens het Rondje Brandevoort.
Een online cursus (e-learning) leert je wat je wel
en niet mag doen als verkeersregelaar.

Voor meer informatie
info@lopersgroepbrandevoort.nl
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