
Beste van DrielRunners, 

Ik kan er niet om heen, maar het coronavirus heeft grote invloed op de loopgroep. Verdriet door het verlies 

van een dierbare waarvan  afscheid  nemen nauwelijks mogelijk was of geveld door corona. Met Peter de 

Water gaat het inmiddels een stuk beter, Nathalie kampt nog met koorts. Sterkte allemaal. 

Het invullen van de trainingen vergt best veel creativiteit  maar het mag zeker gezegd worden, de training 

van afgelopen zaterdag verliep uitsteken, fijn om te ervaren. 

Zoals ik al memoreerde is de skeelerbaan vanaf a.s. dinsdag, evenals vorige jaren bezet door skeeleraars. 

Voorgaande jaren konden we in grote getale een plek zoeken buiten de skeelerbaan. Formeel is het zo 

geregeld: training geven mag in 4 tallen op een vaste accommodatie, mits de 4 tallen zich niet mengen. 

Buiten een accommodatie mag je met tweetallen op gepaste afstand trainen.  

Ik heb de vraag neergelegd bij de sportcoördinator van Leiderdorp of trainen vanaf b.v. het Heerlijk Recht is 

toegestaan. Er is geen bezwaar mits we ons houden aan de richtlijnen met name afstand houden.  

Ik heb nu voor komende weken om uit te proberen gekozen voor het Heerlijk Recht en de Munnikkenpolder. 

Omdat ik geen toegevoegde waarde zie om eerst naar de skeelerbaan te komen stel ik voor dat je naar de 

aangegeven trainingslocatie komt. Ik markeer met dopjes vierkanten waar je je kunt verdelen. Na de 

warming-up maken we tweetallen en je werkt vervolgens je training af. Op het Heerlijk Recht heb ik de 

parkeerplaats aan het Warmoesland gekozen voor herstelpauze, we staan dan niet in grote getale ergens 

voor de deur. Afstand houden en tweetallen niet mengen is de sleutel voor succes! 

Laten we wensen dat we na de zomervakantie weer deel kunnen nemen aan leuke loopjes:  

2021 is het jaar dat we weer als vanouds de Duo Marathon in Putten 

gaan doorzetten. Houd de 3e zaterdag van Augustus vrij en begin 

maar alvast met trainen. Wij als organisatie staan alweer in de 

startblokken om er een geweldig mooi evenement van te maken. 

Supermooie nieuwe route, veel gezelligheid, heerlijke 

versnaperingen...nu nog de juiste partner vinden om je op te geven.... 

 

 

 

 

 

 

         Hoge Veluweloop 9-10 oktober. 

                        Nu al: jaaaaaa, zin in. 

     Airborne Freedom Trail 11 september 

                          Indrukwekkend. 


