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Beste VanDrielRunner, 

In  het voorjaar  waren de trainingen afgestemd op de Enschede marathon, bevrijdingsloop, de halve of 10 km  van 

Leiden en de Venloop.  Ondanks je goede voorbereiding was het warme weer in Leiden en Venlo een behoorlijke 

aanslag op je lichaam. Desalniettemin wist de meerderheid van de lopers de finish te halen, mede door de goede 

voorbereiding. Teleurstelling en euforie wisselde af onder de lopers.  

Na de voorbereiding op genoemde onderdelen is het voor mij van belang om nieuwe plannen te maken. Rondjes 

rennen zonder doel is niet mijn uitgangspunt als trainer. 

Ik heb de loopgroep afgelopen jaren sterk zien veranderen. Van totale saamhorigheid naar een gemeenschappelijk 

doel, naar kleine groepjes met  een eigen doel. Ik denk ook dat corona er mee te maken heeft gehad, In kleine 

groepjes optrekken en in kleine groepjes meedoen  met een evenement. En ik vind dat erg jammer vooral als ik in de 

wandelgangen moet vernemen, “we hebben het zo leuk gehad”., zonder te weten waar het over ging en laat staan 

de wijze van voorbereiding. 

Natuurlijk kan ik niet voorkomen dat (vrienden) groepjes met elkaar optrekken, maar heb je plannen deel deze dan 

met mij en je medelopers. Ik kan je dan bijstaan met adviezen. 

Voorstel voor komende maanden en inbreng, graag! 

• Na de voorjaarstrainingen even een pas op de plaats. Herstellen, oefeningen, loopscholing zijn ingrediënten. 

• Onderhouden duurconditie, ongeveer 70% van je langste duurloop. 

Voorstel loopevenementen: 

Eerder deed ik een oproep voor de  24 km duo marathon in Putten. Fietsen, lopen, culinaire stops. Eerdere jaren 

deden we met een grote groep mee. Wim en Catrien hebben zich aangemeld, Jelleke en Anita hebben interesse. 

Gaan we met meerdere lopers dan is vervoer efficiënter en daarbij is  het  gezelliger. Datum: 20 augustus. 

24 september is de halve marathon van Katwijk met onderdelen van 5-10-15 of 21,1 km. Een mooie basis als je 

inspiratie hebt voor een najaarsmarathon. 

20 november is de Ronde Venen marathon, een bijzonder afgewisseld parcours over oude treinbanen, weiland, 

klompenpaden en door de stal. Je kunt de marathon afleggen met je maatjes (fietsen/lopen of als individuele 

marathon. Er wordt ook een 10 km georganiseerd.  

Let op: schroom niet te lang met inschrijven  want er is een limiet aan deelnemers.  

Graag een berichtje als je van plan bent deel te nemen aan een van bovenstaande evenementen of als je andere 

ideeën hebt. En wellicht is er iemand uit de groep die deelnemers wilt benaderen.  

O, ja vorig jaar was de VDR Duoloop in september een succes, voor herhaling vatbaar? 

En een VanDrielRunner loopt nooit alleen!   


