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www.lopersgroepbrandevoort.nl 
 

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

www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort 

 

 
 
Belangrijke data     (onder voorbehoud) 

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 

 
  
Trainer worden - leuke uitdaging voor jou? 
Door: Ria Verkoeijen 
  
Vind jij het leuk:  

- om een groep hardlopers te begeleiden? 

- iets te leren over de techniek van het 

hardlopen? 

- de gedachten te weten achter de hardloop-

trainingsschema's? 

- trainer te worden bij de gezelligste 

lopersgroep van Brandevoort? 

  
 

 
 
Maar vind jij het vooral leuk om voor een groep te 
staan, andere hardlopers iets te leren en/of te 
motiveren?  
 
Dan ben jij diegene die wij zoeken! 
 
Wij hebben namelijk op alle loopniveaus versterking 
nodig. Dus als je hardloopt in welke groep dan ook; 
iedereen kan zich aanmelden.  
 
  

 
 
 

- Als aankomend hardlooptrainer krijg je een 

trainersopleiding van 3 dagen 

- Deze opleiding wordt gegeven door Ronald 

Valkenburg van Bewust Hardlopen 

(aangesloten bij de atletiekunie)  

- Daarna kun je, met begeleiding van coaches, 

praktijkervaring opdoen binnen onze 

lopersgroep.   

 
 
Wil je jezelf direct aanmelden of twijfel je nog? 
Vraag dan meer informatie op bij Ria Verkoeijen 
wocria@gmail.com.  
   
 
  

http://www.lopersgroepbrandevoort.nl/
http://www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort
file:///C:/Users/Eric%20van%20Oss/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4UHUNJCL/wocria@gmail.com


 

 

Vanaf 1 juli vertrekken we weer vanaf het 

Sportpark 

Door: Marlou Ubags 

  
 

Vanaf 1 juli vertrekken we weer vanaf het sportpark. 

We verzamelen, met alle groepen, buiten op het 

terras en houden de 1,5 meter afstand in acht. 

Het is helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken 

van de kleedkamers en douches, omdat we daar 

moeilijk de 1,5 meter kunnen waarborgen. 

 

 

Bestuurszaken 

Door: Sandra Wijlaars en Tonny van Cauteren 

  
Onze Penningmeester, Sandra Wijlaars, heeft 

besloten om per 1 juli te stoppen als lid van 

Lopergroep Brandevoort. Verschil van inzicht binnen 

het bestuur en een aantal daaruit volgende 

bestuursbesluiten gedurende het afgelopen jaar zijn 

hier aanleiding toe geweest. De planning volgens het 

rooster van aftreden was al dat Sandra het stokje 

zou overdragen op de ALV in 2021. We zijn samen 

met Sandra in een goede verstandhouding aan het 

werken aan een oplossing tot die tijd.  

We krijgen hierbij alle nodige hulp en ondersteuning 

van haar want Sandra draagt de club een warm hart 

toe. Het is zeker op zijn plaats om hier alvast Sandra 

te bedanken voor al het goede werk wat ze verricht 

heeft in het verder structureren en verbeteren van 

de financiële huishouding en bijbehorende 

processen.  

Nauwkeurig werk van hoge kwaliteit waar we als 

club profijt van hebben en zullen houden. Super 

bedankt daarvoor! 

 

De ALV die in Maart gepland stond, maar vanwege 

de corona maatregelen was afgelast, gaat alsnog 

later plaats vinden. Met de groepsgrootte die na 1 

Juli is toegestaan, hebben we gepoogd om deze in 

het Brandpunt te laten plaatsvinden. Daar was 

echter voor de vakantieperiode geen passende 

datum meer beschikbaar. We zullen dus met een 

datum komen na de vakantieperiode ergens eind 

Augustus/September.  

 

Tijdens deze ALV vindt in ieder geval alsnog de 

betreffende bestuursoverdracht plaats van onze 

secretaris Aus, na voordracht en goedkeur van de 

ledenvergadering. Dit was ook reeds in de agenda 

aangekondigd. 

Namens het bestuur, alvast een hele fijne 

zomervakantie toegewenst en met de hartelijke 

loopgroeten, 

Sandra Wijlaars en Tonny van Cauteren 

 

Pilates Lopersgroep Brandevoort, aan alles komt 

een eind 

Door: Geke Gebert 

Ik heb een aantal jaren met heel veel plezier op 

maandag Pilates les gegeven. Vooral het 

enthousiasme en de vooruitgang die jullie boekten 

gaf mij veel voldoening! Elke doordeweekse avond 

was ik bezig met sport; ik gaf zelf les of volgde een 

les. Maar door het Corona virus kwam alles ineens 

stil te liggen. Ineens zat ik ’s avonds op de bank en 

was mijn sportieve agenda leeg.  

 



 

 

Niet meer haasten na het werk om op tijd bij de les 

te zijn, niet meer in het weekend voor de hele week 

koken om toch gezond te kunnen eten, geen les 

meer voorbereiden op zondag.  

 

En eerlijk gezegd vond ik het wel heel erg prettig. Ik 

kreeg meer rust in mijn hoofd en daardoor meer 

balans in mijn leven. Dit is voor mij de reden om te 

stoppen met een aantal sportieve activiteiten 

waaronder het geven van Pilates les. Ik heb er 

ontzettend van genoten en veel van geleerd maar 

aan alles komt een eind. Wel blijf ik lid van onze 

Lopersgroep en ik zal jullie in de toekomst zeker 

weer zien!   

 

Liefs en sportieve groet, 

Geke Gebert 

 

 

De Heideloop 

Door: Marlou Ubags 

 

Eindelijk mochten we weer in clubverband lopen. 13 

juni en 27 juni stond de Heideloop gepland. 

 

 
 

Zaterdag 13 juni verzamelden we ons met grote 

getale, iedereen had er zin in. Op de parkeerplaats 

bij de Strabrechtse Heide maakten we praatje. De 

een had tijdens de coronatijd nog drie keer per week 

gelopen, sommige hadden nog maar weinig gelopen. 

Uiteindelijk vertrokken de groepen met de trainers 

voor de 7,5 km , 12km en 15km .  Het waren mooie 

routes, gelukkig niet echt over de hei, maar meer in 

het bos. Onderweg konden we even bijtanken bij 

Ria, Francis en Trudy die fris water bij zich hadden. 

Frank stond op verschillende plaatsen foto’s te 

nemen. 

 

 

 
 

Wat was het toch warm! puffend en zwetend 

arriveerden uiteindelijk weer iedereen op de 

parkeerplaats. Wat is er nu lekkerder na een warme 

loop, dan een waterijsje. Eric stond ons op te 

wachten met een heerlijk raketje. Super lekker.  

 

Na nog wat nageklets te hebben vertrok iedereen 

weer naar huis. Mocht je interesse hebben in de 

foto’s van de 13e, vraag even aan Tanja, Ria of 

Marlou, zij hebben de foto’s.  

 

Zaterdag 27 juni gingen we weer lopen. Nu waren er 

toch beduidend minder lopers dan twee weken 

ervoor. Dat mocht de pret niet drukken, iedereen 

begon weer enthousiast aan de loop. Voordeel was 

nu dat de route bekend was, maar weer was het 

warm. Onderweg werden we nu ook weer van water 

voorzien, en ja hoor op het einde stond Eric weer 

met lekkere waterijsjes. 

 

Leuke loop, gezellig om weer allemaal samen te 

lopen. Zeker voor herhaling vatbaar. Tot snel weer. 
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