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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 
Woensdag 26 dec.       : Kerstwandeling 
 
 
Wandeling op 2e Kerstdag 

 

 
 

Door: Han, Eric en Marlou 

 

Weet je nog dat je verleden jaar zo baalde van het 

binnen zitten en eten tijdens kerstdagen? Dit jaar kan 

daar verandering in komen: Tweede Kerstdag kunnen 

alle leden, wandelaars en hardlopers mee doen aan 

een gezellige kerstwandeling. 

 

We gaan een flink stuk wandelen. Neem je partner, 

kinderen, ouders mee. Deelname voor de leden is 

gratis, voor introducees 1,50 euro p.p. Natuurlijk 

zorgen wij voor enkele lekkere dingetjes. 

 

Nadere bijzonderheden volgen nog. Tot 26 december! 

 

 

Halve Marathon Eindhoven 14-10-2018 

 

 
 

Door: Ton van Venrooij 

 

De week voor de ½ marathon begon het al behoorlijk 

te kriebelen, de weersvoorspelling was slecht veel 

regen en behoorlijk kouder. Dan zou de generale, 

rondje Brandevoort misschien nog goed van pas 

komen toen was het ook regenachtig.  

Maar gedurende de week werd de voorspelling met de 

dag bijgesteld, uiteindelijk zou het wel 26 graden 

kunnen worden.  Om 10:00 de marathon op Omroep 

Brabant aangezet, er wordt hier al melding gemaakt 

om i.v.m. het warme weer vandaag geen eindsprint in 

te zetten om oververhitting tegen te gaan, dit 

voorspelt voor vanmiddag al niet veel goeds. 

 

Om 12:15 op naar Eindhoven, uiteindelijk toch maar 

besloten om samen met mijn vrouw Annemarie en 

zoon Robin de auto te pakken en deze op het T.U.E. 

terrein te parkeren zodat we na de wedstrijd snel weer 

naar huis kunnen. 

Op naar de startvakken we gaan vandaag vertrekken in 

3 waves zoals ze dat noemen, om 13:30, 13:45 en de 

laatste waar ik in start om 13:55. 

 

Startschot 13:55, we zijn onderweg. Ik ga onderweg 

met 10,5 km per uur op mijn horloge. Mijn doel is om 

mijn beste eindtijd van twee jaar geleden 2:06 te gaan 
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verbeteren, dit zal moeilijk worden i.v.m. de hoge 

temperatuur. Het eerste gedeelte van de route loopt 

door de wijken Vaartbroek en Woensel, hier staan veel 

mensen langs de route en muziek is er ook genoeg om 

ons als lopers op te zwepen. Bij het 10 km. punt op de 

Marthonloop is mijn gemiddelde inmiddels ingezakt 

naar  +/- 9,5 km. per uur, doorkomsttijd van +/- 1:02, 

op richting Oirschotsedijk. Deze lange weg is meestal 

een enorme slijtageslag met veel uitvallers. Ik heb 

besloten om me niet meer te richten op mijn eindtijd, 

maar om voldoende te drinken bij de 

verzorgingsposten. Dit is ook nodig want het wordt 

steeds warmer. Gelukkig: we zijn op de Oirschotsedijk, 

de bomen hier zorgen voor verkoeling en dat is prettig.  

 

Hier staat ook Ria van Lopersgroep Brandevoort die 

ons is komen aanmoedigen. Hier en daar liggen lopers 

aan de kant die overvallen zijn door de warmte, in de 

verte hoor ik iemand schreeuwen door een megafoon.  

De stem komt me bekend voor, uiteindelijk blijkt het 

een oud collega van mij te zijn Erik van Turnhout die 

alle lopers  aan het aanmoedigen is. 

 

Voor op de Oirschotsedijk word ik gepasseerd door 

onze marathon groep, ze gebruiken de ½ marathon als 

voorbereiding voor de marathon van New York. 

 

Op richting het centrum, eerst over Strijp-S waar mijn 

gemiddelde inmiddels is gezakt tot 8,5 km. per uur. 

Gelukkig valt het verzuren van mijn benen mee 

doordat ik steeds mijn tempo heb aangepast. 

Laatste verzorgingspost voordat we de Demer opgaan, 

ik heb dorst en drink 3 bekers energydrank bij de 

laatste verzorgingspost. Het is druk op de Demer,  

Marcel van lopersgroep Brandevoort geeft me van de 

kant nog de nodige aanmoedigingen. Uiteindelijk over 

de markt en dan richting onze Alpe d'Huez: het 

Stratums Eind. Hier word je inderdaad echt gedragen 

door het publiek. De geur van bier en rook komt je hier 

tegemoet. Het laatste bruggetje bij het Stratums Eind 

en dan 2 keer linksaf richt finish. Een kleine eindsprint 

zit er nog in, uiteindelijk gefinisht in 2:20:53. 

 

Over de finish rustig verder gelopen, daar stond onze 

marathon groep. Ze hadden de wedstrijd in een 

constant tempo van 9,5 km per uur gelopen, dit moet 

ik volgende keer ook maar eens proberen. 

 

Op naar de volgende ½ marathon en iedereen veel 

loopplezier de komende tijd. 

Fitter worden kan Stap voor Stap, kom fijn met ons 

wandelen! 

Door: Han van Gennip 

 

Bij Lopersgroep Brandevoort wordt het hele jaar door 

heerlijk gewandeld. Vanuit Sportpark Brandevoort 

starten we elke maandagavond om 19.00 uur voor een 

wandeling met een tempo van ca. 5 km. per uur tot 

20.30 uur. Elke woensdag lopen wij van 9.15 uur tot 

max. 11.30 uur met een zelfde tempo, telkens een 

andere route voor een actieve en fijne wandeling. 

 

Begin dit jaar zijn we, op woensdagen (vertrek ook om 

9.15 uur), gestart met "Fun to Walk". Wandelen op een 

wat lager tempo van 4 tot 4½ km per uur en dit 

gedurende maximaal 1½ uur.  

 

Wie na enige tijd een hoger tempo en/of een langere 

tijd wil lopen kan aansluiten bij een van onze andere 

groepen. Elke groep loopt met een wandeltrainer en 

start met een warming up. We sluiten de wandeling 

gezamenlijk af met een cooling down. 

 

Dus: wilt ook u fitter worden, afvallen, rust in 't hoofd 

krijgen of gewoon gezellig met een van onze groepen 

gaan wandelen, sluit dan aan. U kunt vrijblijvend een 

keertje mee gaan om de sfeer te proeven en genieten 

van een gezamenlijke wandeling.  Kom op. Fitter 

worden stap voor stap. Wat let u, probeer het gewoon.  

Iedereen is van harte welkom!  

Graag tot ziens op Sportpark Brandevoort 

 

Lopersweekend Rotterdam 

Door: Ria Verkoeijen 

 

 
 

Een ongeregeld groepje lopers vertrok vrijdag 26 

oktober naar de Marie Galante in de veerhaven van 

Rotterdam.  

 

Ondanks dat de meesten elkaar niet echt kenden zat 

de sfeer er vanaf het begin goed in. Zaterdagochtend 

moesten we al vroeg uit de veren. Na een ontbijtje 



 

 

gingen we op pad voor een hardlooproute van 13 km. 

Deze tocht ging langs sightseeings en fotomomentjes 

van Rotterdam. Glenn, die in Rotterdammer geboren 

en getogen is, vertelde ons mooie verhalen en gaf veel 

informatie. Dit maakte de hardlooproute bijzonder. We 

liepen vanaf de boot in de veerhaven naar de 

Maastunnel. Van de Maastunnel naar de SS Rotterdam. 

 

 
 

 

 
 

Daarna via de kunstwijk en de Hillelaan naar hotel New 

York voor een heerlijk kopje koffie. En uiteindelijk via 

de Erasmusbrug terug naar de boot. 

 
 

De lopers uit verschillende groepen hebben de route 

moeiteloos gelopen. Na de wachtrij bij de douches zijn 

we ‘s middags vertrokken naar de Euromast en richting 

het centrum van Rotterdam. Na een dag hardlopen en 

flink wat wandelen kwamen we ‘s avonds uitgeput 

maar voldaan  terug op de boot. Daar was Ingrid al 

bezig met het bakken van heerlijke pannenkoeken. De 

avond werd verder gevuld met het favoriete 

dobbelspel Perudo. Dit ging door tot diep in de nacht 

met veel drank en lol. 

 

Zondag stond een boottocht door de haven gepland 

waarna wij nogmaals met z’n allen het centrum in zijn 

gewandeld  voor een puntzak friet en wat 

boodschappen. Afsluitend hebben we nog wat 

gedronken  in het oudste cafeetje van Rotterdam. 

 

 
 

 Rond de klok van 5 uur zijn we weer naar huis 

gereden. We hebben met deze humoristische fijne 

groep veel lol gehad en erg genoten. Ik denk dat we 

namens iedereen kunnen zeggen: “Glenn nogmaals 

bedankt voor jouw enthousiaste en animerende 

rondleiding in Rotjeknor”. 

 

Ingrid, Sandra en Ellen ook bedankt voor het mede 

organiseren van dit gezellig weekend. 

 

Marathon New York 2018 

Door: Jan Loots 

 

  
 

31 oktober jl. steeg er vanaf Schiphol een vliegtuig op 

met bestemming Dublin. Ja Dublin want daar moesten 

we overstappen om in New York te geraken. Het was 

fijn om alle douane faciliteiten voor Amerika al in 

Dublin af te kunnen handelen. Alles verliep soepeltjes 

alleen Maarten scheen toch een beetje een 

“boeventronie” te hebben want zowel bij de douane 



 

 

als bij de controle van de bagage werd hij er steeds 

tussenuit gepikt voor extra ondervraging en controle. 

 

Op weg waren we. Op weg naar wat voor iedereen een 

fantastische ervaring moest gaan worden. Maanden al 

werd er naar toegeleefd door iedereen. Veel gelachen 

en plezier gehad in de voorbereiding, maar ook een 

grote domper te verwerken gekregen door de ziekte 

van Marco waardoor voor mij persoonlijk het toch niet 

helemaal zou worden wat het had moeten zijn. Ik denk 

dat de meesten dat wel hadden.  

 

Zoals bekend hadden we gekozen voor Rijnmond 

Reizen als organisatie om de reis voor ons te 

verzorgen. En daar hebben we geen minuut spijt van 

gehad. Alles was Top geregeld. Voornamelijk het feit 

dat men je op de dag van de marathon met eigen 

bussen naar de start brengt is superfijn. 

Om 7:00 uur vertrekken ’s morgens is toch iets anders 

dan om 4:30 met het openbaar vervoer mee moeten.  

Woensdag 31 oktober tegen de avond kwamen we aan 

op de plaats van bestemming. Secaucus, een plaats op 

New Jersey aan de westkant van Manhattan. In eerste 

instantie denk je…mwuahhh een industrieterrein…wat 

is dit? Maar al snel komt het besef dat het heerlijk 

rustig vertoeven was daar. Geen hectiek van 

Manhattan….zeker niet in de nacht!  

 

De volgende dag hebben we een boottocht gemaakt 

over de Hudson en de East River, georganiseerd door 

Rijnmond. Mooi weer was het dus prachtig om zo de 

skyline van Manhattan te zien. De Verrazano Bridge 

waar je direct na de start overheen moet lopen lag er 

prachtig bij in de zon. Een lieflijk bruggetje (zo leek het 

haha). 

 

Na de boottocht maakten we een korte wandeling naar 

de marathon Expo waar we het startnummer op 

konden halen en een mooi marathon shirt in ontvangst 

mochten nemen. De rest van de middag, als ook de 

vrijdag en zaterdag werden benut om New York en met 

name Manhattan te verkennen of verder te leren 

kennen. Bekende en minder bekende plekken werden 

in verschillende groepjes of individueel bezocht. 

Iedereen deed lekker waar hij of zij zelf zin in had en 

dat liep allemaal perfect.  

 

Als we elkaar dan weer spraken bij het avondeten of 

het ontbijt de volgende dag was het leuk de verhalen 

te horen over wat men de dag ervoor gedaan had. Op 

zaterdag hebben de meesten het toch wat rustiger 

aangedaan….hoewel…..op de stappenteller stond toch 

nog bijna 10 kilometer……haha. 

 

En dan is het eindelijk zondag. Opstaan om 6:00 uur. 

Douchen, loopkleding aan, alles checken en hup naar 

het ontbijt. Na het ontbijt de bus in naar de start. Dat 

liep allemaal redelijk vlot alleen de laatste kilometers 

waren erg druk qua verkeer. Iets eerder uitgestapt dan 

de bedoeling was maar het was maar een kort 

wandelingetje naar het ‘Runners Village’. Gezonde 

spanning, plassen, nog een keer plassen en dan is het 

tijd om naar de juiste Corral te gaan en vervolgens naar 

de start te wandelen. Alles verliep ordelijk. 

 

En dan sta je daar, 20 meter van de startlijn, uitkijkend 

op de Verrazano bridge die de donderdag ervoor nog 

een lieflijk bruggetje geleken had.  

We stonden gelukkig allemaal bij elkaar en de 

adrenaline moet bij iedereen door het lijf gegierd 

hebben. Bij mij wel in ieder geval. 

 

Helemaal hyper van het ene op het andere been 

wippend, kletsend, lachend om een fotograaf die 

iedereen “baby” noemde en zijn 128 Gb SD kaart aan 

het volschieten was. 

 

En ineens een giga knal en weg waren we. Frank 

Sinatra klonk door de luidsprekers en de het adrenaline 

gehalte in je lijf neemt astronomische waarden aan. 

Kippenvel, een onbeschrijfelijk gevoel overmeesterd je. 

We hadden zoveel geluk met het weer. Een stralend 

blauwe lucht, graadje of 8 en weinig tot geen wind. 

Links lag de skyline van Manhattan te glinsteren in al 

zijn pracht in de vroege ochtendzon. Je moet het zelf 

meemaken, beschrijven wat dat met je doet kan bijna 

niet. De eerste brug…dat gaat echt wel. Je bent nog fit 

en de adrenaline en het geweldige gevoel geven je een 

ongekende boost! 

 

 En na de brug begint het. Dan loop je Brooklyn in en is 

het aan een stuk door een geweldig publiek wat je 

aanmoedigt, toejuicht en vooruit schreeuwt. En dat 

gaat maar door. Bandjes en koren die aan het parcours 

staan, politiemannen- en vrouwen en ook veel 

kinderen die je een high five geven. Na Brooklyn loop 

je de wijk Queens in. En dan heb je er al bijna een half 

marathonnetje op zitten. Maar dan gaat het allemaal 

nog wel ondanks dat het dus echt bijna nergens vlak is. 



 

 

Dat zorgt ook voor veel kleine tempowisselingen in het 

lopen en dat maakt het zwaar.  

 

En dan….de Queensborough bridge op om de 

oversteek naar Manhattan te maken. Wat een 

pokkenbrug zeg. Er overheen rijden is prachtig maar 

eroverheen hardlopen is wat anders als je er al 25 

kilometer op hebt zitten. Man man er leek geen einde 

aan te komen. En als je dan boven bent volgt er een 

korte afdaling die in een lus loopt en je op First Avenue 

brengt. Op het einde van de brug hoor je al een orkaan 

van geluid, maar je ziet nog niks verder. Als je dan First 

Avenue opdraait weet je niet wat je meemaakt. Een 

tsunami van geluid.  

 

Alsof Messi in Camp Nou in de laatste minuut een 

winnende goal maakt…zoiets. Niet twee of drie rijen 

dik staan de mensen….nee wel  vijf, zes of zeven rijen 

dik. En allemaal even enthousiast.  

Die hele First Avenue heb ik bijna met open mond van 

verbazing gelopen. (of was het nou om lucht te happen 

hahaha).  

 

First Avenue is lang en brengt je naar The Bronx en 

door Harlem draai je dan weer terug naar Fifth Avenue. 

En ook die is lang….en voornamelijk omhoog 

lopen..pfff! 

 

Velen raken dan wel een beetje aan het einde van hun 

latijn. Maar persoonlijk had ik geen moment het idee 

gehad dat ik het niet zou halen. En dan draai je 

halverwege Central Park dat prachtige park 

daadwerkelijk in en dan weet je….nog een kilometer of 

vijf en dan ben ik er.  

 

Maar ja….als je al eens in Central Park geweest bent 

dan weet je dat het daar al helemaal niet vlak is. 

Echter ook in Central Park staan dan weer de mensen 

die je aanmoedigen en vooruit schreeuwen.  

“You can do it”, “You are allmost there”, “The finish is 

very close”, allemachtig weten die mensen niet hoever 

4 kilometer is….haha!  

 

En dan is daar eindelijk de bocht waar ik de hele weg 

naar uitgekeken heb. De bocht op ca. 400 meter van de 

finish. De laatste bocht. Nog een venijnig bultje over, 

een stukje omlaag nog en dan weer vals plat naar de 

finish. Yessss volbracht, wat een heerlijk gevoel. 

Emoties ook uiteraard. 

 

De medaille. Een prachtig exemplaar….zwaar ding 

hahaha. Hij voelde als een olypmpische plak voor mij. 

Knuffels van Mieke en Margriet met wie ik de hele weg 

gelopen heb. En dan tas halen….warme kleren aan en 

gaan wachten op mijn zus Ingrid. Haar eerste marathon 

en nog wel in New York hoe mooi kan het zijn. En ook 

zij heeft het gehaald. Mooi om dat als broer en zus te 

mogen beleven. Dan terug naar het hotel en 

klaarmaken voor het heerlijke diner en de hele 

gezellige after party van Rijnmond Marathonreizen. Na 

een aantal flesjes Corona rond 0:30 in bed gerold. 

 

De dag erna zit iedereen met een lach van oor tot oor 

aan het ontbijt. 

De verhalen over wat de dag ervoor beleefd is komen 

los en echt iedereen heeft nog steeds dat geweldige 

gevoel van de dag ervoor in zijn hoofd. En uiteraard 

ook een wat ander gevoel in de pootjes maar dat kan 

niet op tegen dat geweldige gevoel.  

De dagen na de marathon blijft dat zo en bij mij is dat 

fantastische gevoel er nog steeds. Na nog een paar 

prachtige dagen in New York komt dan het 

onvermijdelijke moment van de terugreis. 

 

Voor de eerste groep die voor de zeven dagen reis 

gekozen had verliep dat niet echt lekker door een 

vertraging van een uur of vijf à zes. De lijnvlucht van 2 

dagen later verliep gelukkig zonder vertraging en 

bracht ons weer veilig thuis. 

 

Hoewel het al een lang verslag is geworden, (je kunt 

deze reis bijna niet korter verslaan) kom ik eigenlijk 

nog woorden tekort om te beschrijven wat een 

ongekend geweldige reis dit geweest is. En die dan ook 

nog eens te maken met een superleuke groep mensen 

is helemaal Top. Ik ga het in elk geval nooit, maar dan 

ook nooit meer vergeten.  
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