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Extra wandeling – zondag 9 februari
Door: Hetty van Gemert

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

Belangrijke data
Pilates van september tm juli iedere maandag om
18.45 uur
Zondag 9 feb
Zaterdag 15 feb

Extra wandeling
Ontbijtloop

Zondag 8 mrt
Woensdag 11 mrt
Zaterdag 14 mrt
Maandag 23 mrt
Woensdag 25 mrt

Gulbergentrail
20.30 uur ALV
Beverloop
speciale wandeling
speciale wandeling

Zondag 19 april

Halve van Helmond

Zaterdag 16 mei

Strabrechtse heideloop

Maandag 22 juni Speciale wandeling
Woensdag 24 juni Speciale wandeling
Zaterdag 05 sep Treinenloop
Maandag 21 sep Speciale wandeling
Woensdag 23 sep Speciale wandeling
Zondag 11 okt

(Halve) marathon Eindhoven

Zaterdag 28 nov

Ontbijtloop

Donderdag 26 dec Kerstwandeling

Op zondag 9 februari wordt er een extra wandeling
van 12 km georganiseerd. De wandeling start om 10
uur bij de kerk in Bakel. Halverwege is er een pauze en
gelegenheid om iets te eten of te drinken.
Je kunt je aanmelden bij Hetty van Gemert.
Via mail: hvg53@outlook.com of tel 06 54297496.

Kerstwandeling 26 december 2019
Door: Marlou Ubags
Het leek er in eerste instantie op, dat de
Kerstwandeling niet door zou gaan. Er waren opeens
problemen met de locatie, waar wij in eerste instantie
terecht konden, in combinatie met een minimaal
aantal deelnemers. Besloten werd om de
kerstwandeling niet door te laten gaan. De
teleurstelling van de mensen die zich hadden
opgegeven was groot. Ook volgde toen opeens een
aantal inschrijvingen. Appjes, “kan ik me toch nog
inschrijven?”
Gelukkig waren Ria en Frank de redders in nood. Zij
boden aan om vanuit hun huis te vertrekken.
Dus tweede Kerstdag klokslag 9.00 uur arriveerden
wij, met een volgepakte auto bij Ria en Frank. Nadat
we statafels en boodschappen hadden uitgeladen,
koffie hadden gezet, meldden zich al snel de
wandelaars.

Na koffie en thee en uiteraard kerstbrood te hebben
genuttigd, vertrokken we uiteindelijk klokslag 10.00
uur, met ongeveer 16 mensen. Na overleg besloot
iedereen de langere wandeling te maken. Deze zou
ongeveer 8 a 9 km zijn.
De tempo’s liepen een beetje uit elkaar, maar
iedereen kwam moe of minder moe aan bij het
huisadres van Ria en Frank.

Daar werd geconstateerd dat de wandelaars een
beetje misleid waren, want de we bleken 10,5 km te
hebben gewandeld. De voldoening van iedereen was
toen nog groter.
Na een kop erwtensoep, koffie en thee vertrok
iedereen rond 12.30 weer huiswaarts.
Het was een gezellige wandeling, leuke route en
vooral de weergoden waren ons goed gestemd.
Malta Marathon Challenge (MMC)
Door: Lambert Creuwels
Er zijn allerlei soorten mensen in onze loopgroep: er
zijn mensen die af en toe lopen en er zijn mensen die
erg veel lopen. Er zijn zelfs mensen die een marathon
lopen, maar voor mensen die nooit een marathon
hebben gelopen is één vraag allesoverheersend: “Een
marathon, kan ik dat wel?”. Tja, de enige manier om
daar achter te komen is om het te doen, maar het is
wel een erg grote stap. Maar toen kwam daar de
oplossing: een marathon rennen, maar dan verdeeld
over 3 dagen! Er zijn natuurlijk mensen die dan zullen
zeggen dat dat een nep-marathon is, maar je kunt het
ook zien als een instap-marathon. Als bijkomende
voordeel werd ons verteld dat het in een vakantieland
werd gehouden, dat het weer redelijk goed zou zijn,
dat je met Ryan Air kunt vliegen (dus goedkoop), en
dat de race zou vertrekken vanuit ons eigen hotel. Tja,
wie kan daar nou ‘nee’ tegen zeggen? Daar kwam bij
dat we allemaal een mooie Zweeds-blauwe sweater
hadden, zodat we goed herkenbaar waren. Jammer
dat we geen extra exemplaren bij ons hadden want
die hadden we goed kunnen verkopen.

Dus op 20 en 21 november vertrokken 13 mensen
naar Malta (meest lopers, maar ook enkele
supporters) om daar een heel fijn hotel aan te treffen.
Zwembad, sauna, massageruimtes, fitnessruimte,
uitgebreid ontbijt, elke avond muziek in de hotelbar,
en zo voort. En inderdaad, de
marathon-organisator had zijn
kantoor in het hotel, daarover
dadelijk meer. Jammer was wel dat
de behandeling van onze sporters
niet gelijk leek te zijn: de meesten zaten in een
standaard hotelkamer, meestal zonder zicht op de
zee, maar sommigen van ons vertelden al snel dat ze
in een kamer zaten met een rond bed, met een spiegel
erboven en dat ze elke dag een kunstig gevouwen
handdoek hadden. Blijkbaar waren ze al snel goed
bevriend met de kamermeisjes.
De marathon-organisator was Barry Whitmore, een
wat oudere, dikkere, pompeuze, en heel erg kale man.
Donderdag kon het startnummer bij hem afgehaald
worden en donderdag avond gaf hij een presentatie
over de MMC. Barry vertelde dat hij 11 marathons
gelopen had, maar hij wilde iets unieks creëren. Dat
werd deze MMC waar je de eerste dag 10 Engelse mijl
liep (ongeveer 16,nogwat km), de tweede dag 5 km en
de laatste dag een halve marathon: samen 42,195 km;
en (volgens hem) was dit veel zwaarder dan een
reguliere marathon, met name omdat je na afloop van
de eerste dag niet onderuit kon zakken maar je moest
prepareren op de volgende dag. Ook vertelde hij heel
trots dat dit evenement volgens de regels van de IAAF
gehouden werd.

Ondanks Barry’s waarschuwingen hadden we het
donderdag heel gezellig: de hoofdstad Valetta was
echt leuk om te bezoeken; het eten was lekker en
goedkoop, het lokale café was erg leuk en het viel op
dat bier en wijn erg goedkoop waren. Maar: zoals het
spreekwoord zegt: what happens in Malta, stays in
Malta.

Vrijdagochtend begon het dan echt: de eerste etappe
bleek in Siggiewi te zijn: dat was een dorp op 30
minuten rijden van ons hotel. We verzamelden ons bij
de dorpskerk en bleven lekker in het zonnetje zitten
(20’C) totdat we moesten starten. Al snel bleek dat er
minder deelnemers waren dan verwacht. In de
aankondiging stond dat er 5000 deelnemers zouden
zijn, maar het bleek dat die 5000 het totaal was van
alle 29 jaren dat het gehouden was. Er waren dus
ongeveer 170 deelnemers, waarvan ongeveer 70 uit
Nederland. Wij mochten met zijn allen in wave 1
starten (ok, ok, er was maar 1 wave). We liepen over
een route die ‘afgezet’ was door de politie, maar af en
toe kwamen we toch een auto tegen of reed een
vrachtauto ons achterop. Het leuke van deze route
was wel dat we door een stuk Malta liepen waar we
zonder deze MMC nóóit zouden zijn gekomen, maar
jongens: wat heeft Malta veel heuvels! Het begon met
meer dan 1 kilometer omhoog, en daarna 1 km
omlaag, maar daarna moesten we weer een kilometer
klimmen, en dat ging zo een paar keren. Er leek geen
end aan te komen, maar eindelijk, eindelijk kwamen
we dan na een laatste vervelende klim toch echt weer
terug in dat verrekte dorp waar we gestart waren. Het
vreselijke was echter dat we op het dorpsplein te
horen kregen dat we eerst nog een rondje rond de
kerk moesten lopen voor we door de finish mochten.
En weet je, de kerken in Malta zijn GROOT! Letterlijk
iedereen zag je wanhopig naar de kerk kijken, want
die lag ook weer op een heuvel. Eindelijk waren we
dan allemaal klaar en we hebben ons door een taxi
terug laten vervoeren naar ons hotel in St Paul’s Bay.

Op zaterdag hoefden we maar 5 km, maar dat bleek in
Marsaskala te zijn, helemaal aan de andere kant van
het eiland. Nou is het eiland Malta niet erg groot,
maar wel erg druk. Eigenlijk kun je gewoon zeggen dat
Malta overbevolkt is en dat er te veel mensen zijn, te
veel huizen en zeker te veel auto’s (of te weinig
wegen, dat kan natuurlijk ook). Pas na 45 minuten
rijden kwamen we aan in dit dorpje. Vandaag zou het
parcours ‘rather flat’ zijn. Nou, als dat flat was, dan
kun je Gulberg ook ‘rather flat’ noemen. Maar omdat
het maar 5 km was, werd er gelopen of ons aller leven

er van af hing. Misschien was dat ook wel zo, want
sommige automobilisten vonden het maar niets dat ze
op ons moesten wachten en reden dus gewoon op de
weg waar wij ook op liepen. Maar goed, na die 5km
verzamelden we ons weer in de zon, op een terras, bij
een koffiestalletje waar de taxi ons oppikte en weer
terug bracht naar het hotel. Overigens: een (redelijk
goede) cappuccino kost daar dus 1,30 euro. Het is
gewoon geen geld. ‘s Avonds zaten we in een leuk en
gezellig restaurant, met als enige minpuntje dat de
ober een fan van ADO Den Haag was. Maar omdat
sommigen van ons opeens ook ADO-fan (b)leken te
zijn, kregen we limoncello cadeau. Dit maakt
overigens heel erg duidelijk dat je af en toe misschien
niet helemaal eerlijk moet zijn over je eigen
voorkeuren wat betreft voetbalclub.
Zaterdagavond hoorden we dat het weer om zou
slaan. Het was zelfs niet zeker of de MMC op zondag
wel door zou kunnen gaan. We wisten dan ook niet of
we nog een avond ‘sober’ moesten zijn, of al aan de
zuip konden. Zondagochtend 8 uur zouden we starten,
dus allemaal vroeg opgestaan, en terwijl de wind en
de regen tegen de ramen kletterde, zaten we een
ontbijtje weg te werken. De MMC zou 500 m van het
hotel vandaan starten, maar gezien het weer gingen
we pas kwart voor 8 op pad. We moesten nog bijna
rennen om de start op tijd te halen. En ja, daar gaf
Barry het sein dat we konden starten. Windkracht 5 of
6, striemende regen, en water dat als een rivier over
de straten liep: geweldig als je er van houdt. Gelukkig
waren de eerste 10 km vlakker dan we gedacht
hadden. En na een half uur hield het ook nog eens op
met regenen. Het begon zelfs leuk te worden, totdat
we op ongeveer 10 km een steile klim kregen. Het was
meteen uit met de pret: een steile klim van
anderhalve kilometer! Gelukkig kon je niet zover
vooruit kijken, dus iedere keer dacht je: “nog 50 meter
en dan wordt het beter”.
Zoals bekend: een brok ellende wordt in kleine porties
opgediend. Eenmaal boven konden we even tot rust
komen, maar toen konden we gebruikmaken van de
zwaartekracht en met grote snelheid weer naar
beneden. Ik heb volgens mij nog nooit zo hard gerend.
Toen begon het maar weer eens te regenen, maar om
een lang verhaal kort te maken: we hebben het
allemaal gehaald, en we hebben allemaal een medaille
gekregen. Sommigen vonden hem mooi, anderen (de
meesten) niet echt, en ik heb ook het woord
‘spuuglelijk’; gehoord, maar we hadden hem wel echt
verdiend.

een stuk vlaai genieten. Tonny hield zijn speech...kort
en krachtig.

De dagen erna hebben we nog een beetje van Malta
bekeken (met name de hoofdstad Valetta en de stad
Mdina zijn erg mooi en gezellig), en we hebben een
leuk boottochtje gemaakt naar de buureilanden: Gozo
was niet zo drukbevolkt en meer zoals we ons Malta
hadden voorgesteld, en de citadella in de hoofdstad
van Gozo: Victoria (of Rabat, daar wil ik af zijn) was
weer mooi; en hert eiland Comino is een klein
vliegenpoepje met bijna geen mensen er op. Ook in de
avonden hebben we ons nog goed vermaakt. Helaas
mag ik niet alles vertellen wat we allemaal
meegemaakt en gedaan hebben. Zoals gezegd: what
happens in Malta, stays in Malta.
Op woensdag 27 november was iedereen weer thuis,
en nu dromen we van het volgende avontuur. Maar
waar dat wordt? Het schijnt dat Cyprus ook een
‘instapmarathon’ heeft ….
Nieuwjaarsreceptie
Door: Sylvia Hermsen en Frank Brouwers
Zaterdag 11 januari was de nieuwjaarsreceptie van
onze Lopersgroep. Bij de voorbereidingen hadden we
al pret. We vonden dat het een verrassing moest
blijven wat we gingen doen. Dat daar niet iedereen blij
van werd was al snel duidelijk. We kregen allerlei
vragen: “kan ik een jurkje aan?”, “wordt het iets
sportiefs?”, “kun je een tipje van de sluier oplichten?”
De aanmeldingen stroomden binnen. In totaal hadden
72 leden zich aangemeld. Ondertussen waren wij druk
bezig om een ruimte te zoeken voor zo’n grote groep.
We waren er het over eens dat het bij het Brandpunt
moest zijn. Zo gezegd zo gedaan.
Wij waren op tijd aanwezig en hadden Peter en Hugo
gevraagd om mee te helpen met de opbouw.....toch
nog een hoop gesjouw...gelukkig kwam Glenn ook een
handje helpen. Net voor tweeën kwamen de eerste
leden binnen gedruppeld....zo zie je maar dat als we
twee uur afspreken dat er altijd mensen zijn die later
komen. Maar gelukkig kon iedereen nog van koffie en

Hierna de verrassing...een workshop van 1,5 uur met
Jolanda... Djembe.
Aan sommige gezichten was te zien dat het niet hun
ding was. Jolanda deed het zo leuk, de fruitschaal
kwam te pas Ana-ananas-lekker sappig. Mango en
banaan...sinaasappelsap. En ja hoor ook de
lopersgroep kan samen een lied produceren.
Na de wissel maakte de sinaasappelsapgroep er een
mix-drankje van. Iedereen speelde zijn eigen versie.
De Bao ballen zwaaiden er op los. We sloten af met
een luid geroffel van alle klanken door elkaar.....de
kleine blauwe balletjes....die kwamen er niet boven
uit.

Na afloop konden we nog genieten van een drankje en
een snackje. We hopen dat jullie er van genoten
hebben en dat we weer met z'n allen het ritme van
onze voeten volgen....op naar een volgende activiteit.
Toch nog even een puntje: natuurlijk kunnen wij het
niet voor iedereen leuk maken, maar wij hopen dat
een ieder zich heeft vermaakt ondanks dat het voor
sommigen niet hun ding was.
Mocht je leuke activiteiten weten, geeft dit dan even
aan ons door.
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