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Belangrijke data
* 14 mei 2022
10-jarig jubileum LGB!!!

De Beverloop
Door: Ria (namens de
evenementencommissie)
Na verschillende pogingen die niet
doorgingen vanwege warmte, de
processierups, corona en als
laatste de chauffeur op vakantie,
was het afgelopen zaterdag
eindelijk zover; de Beverloop!
Zaterdagochtend om 8.10 uur, het
was nog schemerig, met de dauw
nog op de velden en frisse lucht in
de longen, vertrok ik met 3 andere
wandelaars vanaf het sportpark
naar Geldrop. Onderweg zagen we
op een afstand een andere
dappere loper en fietser die bezig
waren aan de route van 30km. Het
waren Peter en Trudy, op weg
naar de Bever in België.

Daar stapten de lopers van de
13km en na een stukje doorrijden
ook de 9km uit.

We maakten een mooie wandeling
van 8,5km. Hier en daar was het
wat drassig door de regen van
vrijdag, maar dit mocht de pret
niet drukken. Na 1,5 uur wandelen
kwamen wij aan bij de bus in
Geldrop, die om 9.20 uur was
vertrokken vanaf het sportpark in
Brandevoort. Ondertussen waren
de lopers van de 21km al
vertrokken. We stapten in een
gezellige, volle bus met lopers en
gingen op pad richting Heeze.
www.lopersgroepbrandevoort.nl

Na een sanitaire stop, wat drinken
en wat lekkers reden we door naar
de laatste stop bij de Achelse Kluis
in België. Daar stapten de laatste
hardlopers uit voor de 6,5km en
ook de wandelaars voor het
laatste stuk, op weg naar de
Bever voor koffie en gebak.
Dit spoelden we weg met
nog een consumptie, waar zo
te zien niet iedereen
zorgvuldig mee om ging. Om
14.00 uur stapten we, moe
maar voldaan, weer met z’n

allen in de bus richting het
sportpark in Brandevoort. Het
waren mooie routes door
prachtige natuur-gebieden en de
herfst heeft ons nog op mooie
kleuren getrakteerd.
Het was weer erg gezellig en ik zou
zeggen: tot de volgende keer!

Volg ons op facebook! www.facebook.com/lopersgroepbrandevoort

(Halve) Marathon
Eindhoven
Door: Madelon
Eindelijk!! We mochten weer!! De
(halve) marathon van Eindhoven
kon dit jaar als vanouds doorgaan.
In het voorjaar had ik me al
ingeschreven, bijna meteen nadat
de inschrijving geopend was. Op
die manier had ik ook weer een
mooi doel om naar toe te werken.
Lang waren er nog twijfels, zou het
door mogen gaan? De ene na de
andere wedstrijdloop werd
afgelast. Eind september dan toch
het verlossende bericht: het gaat
door! Sterker nog: zonder
anderhalve meter, geen coronacheck, maar zoals het hoort: een
massastart, met z’n allen in het
startvak, gezellig veel publiek langs
het parcours en een volle Markt
en Stratum. Wat had ik daar zin in!
Zondag 10 oktober, het beloofde
een warme dag te worden. Minder
fijn voor het hardlopen, maar
natuurlijk wel super voor de sfeer
en het publiek. Tegen enen stapte
ik samen met Paul, Tonny en
Patrick op de trein. Vervolgens
startnummers ophalen, bagage

wegbrengen en rustig naar de
start lopen. Paul en Tonny startten
iets eerder, daarna ik en Patrick
zat in de laatste wave.
Na het startschot was het één
groot feest. Door het mooie weer
was voor mijn gevoel heel
Eindhoven en omgeving
uitgelopen om naar dit evenement
te komen kijken. Om te lopen was
het inderdaad (te) warm, maar
toch ging het wel lekker. Een dipje
op het stuk voor het begin van de
Oirschotsedijk, maar hoe dichter
we bij het centrum kwamen, hoe
harder het publiek ging juichen.
Vooral vanaf Strijp S werd het
steeds drukker. Ik lag prima op
schema om mijn tijd van twee jaar
terug te verbeteren. Toen had
Roland voor mij als ‘haas’ gelopen
en was het me gelukt om de halve
marathon binnen de twee uur te
lopen. Het doel was om nét iets
sneller te zijn. Gelukkig hoefde ik
niet alleen mezelf aan te
moedigen, dat deden anderen ook
op verschillende plekken langs het
parcours. Op de Markt bij Café
Centraal stond de hele dag een
trouwe kliek supporters de lopers
toe te juichen, daar kreeg je wel
energie van.

De laatste kilometers waren echt
wel zwaar, maar uiteindelijk is het
me gelukt en kwam ik zo’n anderhalve minuut eerder binnen dan
twee jaar terug. Dik tevreden dus!
We sloten de dag af bij de
supporters op het terras van Café
Centraal, wat heel gezellig was.
Complimenten voor iedereen die
deze dag een afstand heeft
gelopen, bedankt alle supporters
voor jullie steun. Ik hoop dat dit de
aftrap was voor een mooi
hardloopseizoen.

Jubileum LGB
Nog even dit: zet zaterdag 14 mei
2022 alvast in je agenda, want dan
vieren we ons 10-jarig jubileum!!
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