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In dit nummer onder andere 
 

 Woord van de voorzitter. 

 Start to run. 

 Lopen we links of rechts van de 
weg? 

 Afvallen door lopen. Feiten en fictie. 

 Najaarswandeling 1 oktober. 

 Reanimatiecursus 8 oktober. 
 
En de bekende rubrieken als De Pen, 
Lopen, Nieuwe Leden en Verjaarda-
gen.  
 
 
Kopij voor het volgende clubblad uiter-
lijk donderdag 1 december inleveren 
via clubblad@avgm.nl 

Van de redactie 
 
Een nieuw seizoen, een nieuwe start. 
Vanzelfsprekend daarom aandacht voor de 
Start to run cursus die op maandagavond 
26 september klokslag 19.30 uur begint.  
Maar ook met de (halve) marathon van Eind-
hoven en Valkenswaard voor de deur, willen 
we even weten hoe je dat doet; een (halve) 
marathon goed voorbereiden. En dan kom je 
vanzelf uit op onderwerpen zoals: veiligheid, 
voeding en fijne muziek voor onderweg.  
 
De wandelaars onder ons kunnen hun hart 
ophalen op zaterdag 1 oktober met de jaar-
lijkse najaarswandeling.  
 
Bent u benieuwd naar de loopagenda? Hou 
dan vooral de nieuwsbrieven in de gaten die 
regelmatig op uw mail verschijnen. 
 

 
 
Paul van Bree, René Uijthoven, 
Arienne van de Pol 

 

EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
mailto:clubblad@avgm.nl?subject=Kopij%20clubblad
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
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http://dieder.nl/
http://www.podotherapiebrons.nl/
http://bosenslegers.nl/
http://www.schildersbedrijfvanboven.nl/
http://www.bierelier.nl
http://www.vanzeelst.nl/
http://www.bikebest.nl
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Als dit nummer verschijnt zit voor de meesten van ons de vakantie er 
weer op en gaan we weer naar school of werk. Afgelopen weken heb 
ik persoonlijk erg genoten van de Olympische Spelen in Rio. Met ver-
rassingen en ook teleurstellingen. Publicitair gaat de meeste aan-
dacht uit naar de medaillewinnaars. Op tv zijn diverse documentaires 
verzorgd. Hierbij wordt een kijkje in de keuken gegeven in de voorbe-
reiding van een aantal van onze atleten. Zoals bijvoorbeeld;  ’Daphne 
Schippers, naar de Spelen’ Indrukwekkend is de arbeid en inzet die 
deze atleten leveren en ook de tegenslagen die de atleten moeten 
overwinnen. En dat vaak gedurende vele jaren. Als je dan op het 
moment suprême met je fiets in de goot terechtkomt, naast de rek-

stok grijpt of een spiertje in de lies verrekt dan is alle arbeid van de afgelopen jaren voor niets ge-
weest. Eigenlijk zou iedereen die meedoet een medaille moeten krijgen!  
 
Onze Marianne Verdonk heeft de afgelopen jaren ook keihard getraind om naar de Special Olym-
pics in Rio te kunnen gaan. Helaas is dit op het laatste moment niet doorgegaan. Dat was voor 
haar, heel begrijpelijk, een grote teleurstelling. Marianne heeft de afgelopen jaren een mooie pal-
mares opgebouwd, ze heeft niet voor niks de afgelopen jaren binnen GM de Hans Maas prestatie-
beker gewonnen. Ook heeft zij een grote impuls gegeven aan de beleving voor atletiek voor onze 
VB-atleten. In onze Nieuwsbrief nr. 25 zijn haar prestaties en haar besluit verder toegelicht. 
 
Op bestuurlijk terrein zijn er ook een aantal nieuwtjes. Ons sponsorcontract met Bavaria is met 5 
jaar verlengd. Ook zijn we in overleg getreden met de gemeente over een mogelijke uitbreiding 
van onze accommodatie voor de bootcamp. Er is in Best duidelijk behoefte aan bootcamp facilitei-
ten in combinatie met een atletiekbaan.  Binnen onze vereniging is dit een van de snelst groeiende 
doelgroepen. Mede natuurlijk door onze enthousiaste trainers. 
 
In september start de AU met de actie “Ik neem je mee”. GM doet daar graag aan mee. Onze 
vereniging roept de leden op, gedurende de Nationale Sportweek van 17 tot 25 september, een 
vriend of een familielid mee te nemen om bij onze club te komen lopen. Op deze manier kan je 
familie of vriend van de sfeer binnen onze atletiek vereniging proeven. Verderop in dit nummer 
lees je er meer over. 
 
De gemeente gaat dit najaar de toplaag van onze baan opknappen en vervolgens de belijning 
weer aanbrengen. De voortgang van de activiteiten hangt sterk af van de weersomstandigheden. 
De temperatuur moet de hele dag boven de 10 gr C zijn en de baan mag niet vochtig zijn. Gedu-
rende de werkzaamheden kan onze baan niet worden gebruikt. De werkzaamheden zullen onge-
veer een week in beslag nemen, maar dit is dus afhankelijk van het weer.  
 
Paul Hoen 
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Kees Aarts schrijft 
 

Graag wil ik jullie een inkijkje geven in mijn leven. Ik begin met het moment 
waarop ik Bestenaar ben geworden. Dat was in 1987. Mijn vrouw Sylvia en 
ik zijn in dat jaar verhuisd van Utrecht naar Best. Aangezien wij beide ge-
boren en getogen stadsmensen zijn en elkaar hadden leren kennen tijdens 
onze studies in Utrecht, was het wonen in een dorp in het begin wel even 
wennen voor ons. Zeker voor Sylvia die voor onze verhuizing altijd boven 
de grote rivieren had gewoond. Jullie begrijpen dat de overgang voor mij-
zelf als oud-Eindhovenaar minder groot was. De Brabantse gastvrijheid en 
gemoedelijkheid deden echter hun werk waardoor wij al snel ingeburgerd 

raakten in Best. Aangezien wij in Utrecht in onze studententijd en daarna fanatiek badminton 
speelden en daar lid waren van een badmintonvereniging, zijn wij vrij snel na onze verhuizing lid 
geworden van Alouette. Een positieve bijkomstigheid was dat wij als kersverse Bestenaren tijdens 
en vooral na het sporten andere inwoners van Best leerden kennen. Wij zijn daarna vele jaren lid 
gebleven van Alouette.  
 
Later, toen wij inmiddels kinderen hadden en ook verhuisd waren binnen Best van de Kantonier 
naar Heivelden, kwamen wij in aanraking met GM. Nadat onze zoon Niels enkele jaren had ge-
hockeyd bij MHCB wilde hij graag gaan hardlopen en is daarvoor lid geworden van GM. De sfeer 
binnen GM beviel hem en ons. Het was daarom voor ons vanzelfsprekend dat toen Sylvia en ik 
inmiddels enkele jaren later onze gezamenlijke hobby wandelen wat meer wilden ‘professionalise-
ren’ dit bij GM zouden gaan doen. In mei 2013 hebben wij ons aangemeld als lid en zijn aangeslo-
ten bij de wandelgroep van Nel van Oort. Deze groep met 8 ‘vaste’ leden wandelt iedere woens-
dagavond van acht tot negen uur in een wat hoger tempo. Tijdens het wandelen wordt er onderling 
over van alles en nog wat gesproken. Kortom: we kwamen terecht in een gezellige groep en wan-
delen daarin nog steeds naar volle tevredenheid. 
 
Sylvia en ik zijn dit jaar begonnen met wandelen op het Pieterpad. 
Een mooie manier om ons prachtige Nederland te leren kennen. 
De eerste vijf noordelijke etappes hebben we inmiddels gelopen. 
Dat wandelen ook nog wat anders kan opleveren ondervond ik 
tijdens een van mijn gesprekken met wandelmaat Gert-Jan Vliem 
die mij de Pen heeft doorgegeven. Ik wilde graag gaan zingen bij 
een koor en Gert-Jan bleek lid te zijn bij zanggroep Spirit. Van het 
een kwam het ander en inmiddels zing ik al weer enkele jaren als 
bariton bij Spirit. 
 
Naast het wandelen en zingen fotografeer ik ook graag en bewerk vervolgens mijn foto’s in Adobe 
Lightroom en Photoshop. Tussen al mijn hobby’s door werk ik ook nog. Dat doe ik in Utrecht bij 
een grote financiële instelling. 
 
Ik wens jullie allen veel sportplezier en heb medewandelaar en begeleider Pieter van der Sanden 
bereid gevonden De Pen van mij over te nemen. 
 
Kees Aarts 
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Marianne Verdonk 
 
Marianne Verdonk 10 jaar topsport bij A.V. Generaal Michaëlis: 6 x goud, 26 x zilver en 11 x brons 
en 3 x de Hans Maas Prestatiebeker. 
 

In mei 2007 verhuisde Marianne van Zeeland naar 
Noord Brabant en meldde zich aan als lid bij A.V. 
Generaal Michaëlis. Marianne was toen al een suc-
cesvolle atlete zowel in Nederland alsook ver daar-
buiten.   
 
Nu, 10 jaar later heeft Marianne aan de bondscoa-
ches aangegeven dat zij de lat wat lager wil leggen. 
Ondanks dat Marianne nog steeds een belangrijke 
medaillekandidaat op internationale toernooien is 

heeft zij besloten om geen internationale toernooien meer te bezoeken, maar gewoon lekker mee-
draaien in de wedstrijden in en rondom Best en hopelijk nog enkele jaren een goede aanvulling 
voor de dames competitieploeg uit Best. 
 
Toen Marianne in 2007 bij de atletiekvereniging in Best aansloot was zij al enkele jaren een niet 
onverdienstelijk lid van de nationale selectie VB atletiek. Vanaf 2002 was ze op 11 EK’s of WK’s 
actief geweest. Hier kwamen er in de jaren dat zij lid is van A.V. Generaal Michaëlis nog 18 bij. 
De keuze voor A.V. Generaal Michaëlis was een bewuste. De vereniging heeft een eigen “G-
afdeling” en een trainerscorps waar Marianne goed bij aan zou kunnen sluiten. Ben Saris nam het 
sprintwerk (tot 200 meter) voor zijn rekening. Adri Raaijmakers deed het onderdeel core stability 
en lenigheid en Theo de Koning richt zich op de korte en lange horden en verspringen. De “nieu-
we” aanpak slaat erg goed aan. In 2008 wordt Marianne Europees Kampioen op de 100 en 400 
meter horden en stelt ze haar PR’s op de sprint beduidend scherper.2009 is een topjaar. Marianne 
loopt op de 100 meter voor het eerst onder de 13 seconden (NR) en verbetert ook haar PR’s op de 
60 meter (NR), 200 meter (NR), 400 meter (NR), 60 meter horden, 100 meter horden en 400 me-
ter horden (NR).  
 
Dit is ook het jaar waarin Ben en Adri als trainer afscheid nemen en Theo de Koning de volledige 
trainingen voor zijn rekening gaat nemen. De intensiteit wordt ook verhoogd, trainen op dinsdag, 
donderdag, vrijdag en zondag. In 2009 wordt record na record verbroken, in 2010 is dit ineens 
over als de ziekte van Pfeiffer wordt geconstateerd. Dit kost haar in 2012 haar plaats in de selec-
tie, die zij in 2013 door heel hard werken weer “terugverdient”. In 2014 wordt Marianne Europees 
Kampioen op de Paralympische 400 meter en verdient zij de A-status. Vanaf dat moment is er nog 
één doel: plaatsing voor de Paralympics. De Nederlandse limiet ligt scherp (62,29) maar wordt in 
2015 al binnengesleept. In 2016 wordt opnieuw enkele malen ruim onder deze limiettijd gelopen. 
Het enige wat nu nog roet in het eten kan gooien is het aantal plaatsen dat Nederland voor de Pa-
ralympics toebedeeld krijgt. 
 
Half juli volgt het bericht dat van de atletes die de Paralympische limiet gehaald hebben vier atle-
tes af moeten vallen. Op 17 juli krijgt Marianne te horen dat zij bij deze afvallers hoort. Dus geen 
afsluiting van haar topsportcarrière in Rio, maar het Europees Kampioenschap in Ankara (juni/juli 
2016) blijkt nu haar afscheid van het Nederlandse team geweest te zijn. Een toernooi waarop zij 
haar sterkste onderdelen (100 meter en 400 meter horden en de meerkamp) links liet liggen om 
nog éénmaal alles te kunnen geven op de 400 meter. Het toernooi wordt afgesloten met een vier-
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de plaats op de 400 meter, brons op de 200 meter en zilver op de 100 meter horden, de laatste 
twee internationale medailles voor Marianne. 
 
Hoe succesvol was Marianne in de afgelopen jaren? 
Haar palmares liegen er niet om:  
19 nationale titels sinds haar komst naar Best. 
2-voudig Europees Kampioen outdoor in 2008. 
Europees Kampioen outdoor in 2014. 
3-voudig Europees Kampioen indoor in 2015. 
6 x goud, 26 x zilver en 11 x brons op een WK of EK sinds juli 2007. 
En in deze periode 3 x de Hans Maas prestatiebeker. 
 
 
 

http://www.biglin.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://foudraineoptiek.nl/
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Tim Nieuwenhuijsen zijn eerste ervaring met GM 
 
Soms maak ik na het avondeten een klein ommetje met mijn dochter Olivia in de kinderwagen. Zo 
ook die bewuste dinsdag. Het was lekker(hardloop)weer en tijdens het ommetje dacht ik "laat ik 

eens kijken bij de atletiekvereniging of ze wellicht een begin-
nersgroep hebben waar ik mee kan meelopen”. Het is tenslotte 
al ruim 20 jaar geleden dat ik heel fanatiek was tijdens de gym-
les en dat ik goede tijden liep op de bosloop en goede afstan-
den tijdens de coopertest liep (let wel alles is relatief). Dus op 
goed geluk liep ik de kantine van onze (ben nu lid hè) kantine 
binnen en stelde de vraag of iemand mij kon helpen. Nou dat 
kon! De donderdag erna liep ik met de groep van Kathinka en 
Frank voor het eerst mee en een week later had ik een paar 
goede hardloopschoenen gekocht (hardloopschoenen van 10 
jaar oud kunnen schijnbaar echt niet. En dat voel je ook be-
hoorlijk kan ik je zeggen). De beginnersgroep of doorstartgroep 
(ik weet nog steeds niet zeker in welke groep ik eigenlijk zat) is 
erg gezellig en wordt door Katinka en Frank erg goed begeleid. 
Af en toe hebben we een andere trainer, maar meestal Kathin-
ka of Frank. Het is niet alleen gezellig, het "loopt" ook nog eens 
erg lekker. Ook houden zij veel rekening met de onderlinge 
verschillen en dat maakt dat iedereen die met hardlopen wil 

beginnen in deze groep zich welkom zal voelen, goede begeleiding zal krijgen en hardlopen leuk, 
erg leuk of weer leuk gaat vinden. 
 
Bij deze beveel ik iedereen dan ook van harte aan dat mocht hij iemand kennen die met hardlopen 
wil beginnen die persoon eens zou moeten binnenlopen op een dinsdag of donderdag. Ik heb in 
ieder geval erg veel plezier gehad, best wat geleerd en mijn lol in hardlopen terug gevonden 
 
Met hartelijke groet, 
 
Tim Nieuwenhuijsen 
 
  

http://www.welvos.nl
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Doorstarters en de nieuwe startersgroep 

 
Een aantal van de doorstarters hebben hun 10 kilometer ronde afge-
legd in groepsverband, een aantal anderen hebben dit zelf gedaan 
vanwege de vakantie en een paar mensen zijn al doorgestroomd naar 
de volgende groep. Tijd dus om weer te beginnen met de voorberei-
dingen voor de nieuwe starters cursus. De nieuwe starterscursus, 
yakult-start-to-run, voor de beginnende hardloper start op maandag-
avond 26 september om 19.30 uur. Voorafgaand aan de nieuwe cur-

sus wordt er twee maal een gratis proeftraining georganiseerd: één op donderdag 1 september en 
één op donderdag 22 september, beide keren om 19.30 uur op de baan van onze atletiekvereni-
ging. Iedereen kan dan vast kennis maken met zijn of haar loopmaatjes, met het sportmedisch 
team en uiteraard met de trainers. Vast een kijkje in de keuken als het ware. 
 
Het zou leuk zijn als een ieder iemand in zijn of haar omgeving enthousiast zou maken voor 
deze leuke cursus. Samen hardlopen is immers veel leuker! Flyers zijn beschikbaar, deze 
kun je aan Kathinka vragen. 
 
Zoals jullie weten wordt men in zes weken, haast spelenderwijs, geleerd een afstand af te leggen 
van 3 km onafgebroken hardlopen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid naderhand door te trainen 
naar 5 km en vervolgens naar 10 km. Wij adviseren iedereen om, voorafgaande aan de cursus, te 
starten met wandelen. Dit om de kans op blessures te verkleinen. Starten met 10 minuten en op-
bouwen tot een uur stevig doorwandelen en dan het liefst ook nog twee keer per week! 
Voor meer informatie en voor inschrijven kan men terecht op www.yakultstarttorun.nl/inschrijven  
 
Zijn er nog vragen? Iedereen kan mailen naar: 
 

frankgmtrainer@gmail.com of kathinkavandijk@outlook.com.  
 
Wij zien nieuwe lopers graag op donderdag 1 september of donderdag 22 september om 19.30 
uur voor één van de gratis proeftrainingen of op maandag 26 september om 19.30 uur voor de 
eerste training! 
 
Wie laten jullie hun eerste stap zetten op maandagavond 26 
september om 19.30 uur bij onze atletiekvereniging?  
 
  

www.yakultstarttorun.nl/inschrijven
mailto:frankgmtrainer@gmail.com
mailto:kathinkavandijk@outlook.com
http://www.osteopathiekleuters.nl
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Hoe maak je een hardlooplist als je alleen gaat lopen? 
 
 

Opzwepende muziek voor als het even tegenzit. Een 
goede song kan net dat extra steuntje in de rug bieden. 
Maar hoe maak je de perfecte afspeellijst voor het lopen? 
Muziek kan namelijk een krachtig hulpmiddel zijn om je 
loopprestaties te verbeteren. Het ritme van de muziek 
kan je helpen je tempo te verbeteren en houdt je gemoti-
veerd. Om een motiverende playlist te maken, moet je 
wel eerst een aantal dingen vooraf duidelijk weten. Wat 
voor afstand ga je lopen? Wat voor eindtijd heb je in ge-

dachte? Wil je een PR lopen? Zodra je dat weet, kun je een afspeellijst maken en de liedjes zo in 
een bepaalde volgorde zetten wanneer je dat nodig denkt te hebben. Laat de beat van de muziek 
de reserve brandstof zijn voor als je het moeilijk krijgt. 
 
Verrassend 
De belangrijkste tip van het bouwen van de perfecte afspeellijst is door jouw favoriete genre mu-
ziek te gebruiken. Daarnaast is het de truc om het verrassend te houden. Want als je elke dag op 
dezelfde plaats, dezelfde muziek hoort, wordt het saai en kan het je juist demotiveren. ‘Niet weer 
dit liedje’, denk je dan. 
 
Pieken en dalen 
Het heeft dus wat planning nodig, want je moet je lijst regelmatig verversen en van tevoren je af-
stand en tempo bepalen. Maar in principe is het niet zo moeilijk als wanneer je tijdens een halve of 
hele marathon de man met de hamer tegenkomt en geen oppeppertje bij de hand hebt. Zoals elke 
ervaren duurloper, heb je tijdens een lange duurloop te maken met pieken en dalen. Het ene mo-
ment voel je super goed en gaat het heel lekker, maar vijf kilometer later kan je opeens heel erg 
last krijgen van steken in je zij. Hier kan muziek enorm bij helpen. Bepaal dus wanneer jouw ‘inzak’ 
momenten ongeveer zullen zijn tijdens je wedstrijd. Je kan dit van tevoren makkelijk bepalen door 
tijdens je training op te letten wanneer het tegenzit. Tijdens de training merk je dat je een dip krijgt 
en ongeveer rond deze tijd heb je dus muziek extra had nodig. Maak je muzieklijst zo dat je tijdens 
de momemten dat je het zwaar kunt gaan krijgen, de juiste muziek luistert. 
 
Tijd 
Vervolgens bepaal je in wat voor tijd je de wedstrijd wilt lopen. Zo weet je ook hoelang de playlist 
moet zijn voordat je weer hetzelfde nummer hoort. Vind je dit allemaal maar te veel tijd kosten? 
Via Spotify kan je zien wat je bpm-tempo is en kiest Spotify liedjes voor je uit jouw tempo. Scheelt 
enorm veel werk als je het mij vraagt! 
 
Uit: Prorun augustus 2016  
 
 

  

m 06 112 315 95  boukje.scheepmaker@empuls.nl 
t 088 116 08 16  www.empuls.nl  
De Maas 9  Best 
Postbus 433  5680 AK Best 
Kvk 17091414 

mailto:boukje.scheepmaker@empuls.nl
http://www.empuls.nl/
http://www.empuls.nl/
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Lopen we links of rechts van de weg? 
 
Er zijn hiervoor geen wettelijk bepaalde regels. Peter Cras, een van de looptrainers, zegt hier het 
volgende over: 
  
“We lopen in principe rechts met onze groepen, tenzij de trainer anders bepaalt.  
Een groep lopers heeft de omvang van een bus die langzaam rijdt. Een ander voertuig kan er even 
achter blijven hangen, langzaam meerijden en dan inhalen. Zouden we links lopen dan voelt dat 
voor een tegenligger als een bus die aan het spookrijden is, men moet dan plots in de rem. Loop 
je alleen, dan is het ooit fijner om tegemoetkomend verkeer aan te zien komen, dan wordt vaker 
voor links lopen gekozen. Maar ook dit is weer afhankelijk van de verkeerssituatie.” 
 
 

Trainen voor een marathon 

 

Deze vraag kent vele antwoorden. Er zijn lopers die je in een willekeurige nacht kan wekken, de 
deur uit schoppen en vier uur later zijn ze klaar met hun marathon. Er zijn ook lopers die, welke 
opbouw ze ook kiezen, in de (blessure- of vermoeidheids-) problemen komen en niet tot de mara-
thon komen. Absolute beginners moeten misschien wel twee of meer jaar uittrekken voor ze vol-
doende belastbaar zijn. In die periode bouwen ze op naar een rustige duurloop van zo’n 20 kilo-
meter, waarna ze bijvoorbeeld een 16-weeks opbouwschema richting marathon gebruiken. Gevor-
derden en lopers met marathonervaring kunnen veel sneller opbouwen. Het lichaam heeft een 
‘memory effect’. Wat je ooit een keer kon, kan je snel weer, omdat de benodigde structuren al 
aanwezig zijn. Pezen, banden, hart, bloedvaten, zijn sterk genoeg. 
 
"Hoe lang”, het hangt af van doel, niveau, beleving 
Kortom, afhankelijk van instapniveau en doel, zijn er vele mogelijkheden: 

 Veel lopers doen bijvoorbeeld trails van 25 a 40 km, of, gewoon omdat het kan, regelmatig lan-
ge rustige duurlopen van 30 km. Als het om beleving en uitlopen gaat, is er voor deze groep 
geen echt marathonschema nodig. Vrijheid blijheid, denken aan het woord "schema” is soms al 
te veel. 

 Regelmatig duurlopen van 20 a 25 kilometer en doel is uitlopen: een korte opbouw van 8 we-
ken is al voldoende. 

 Regelmatig duurlopen van 15-20 kilometer en doel is een hele snelle tijd: een 16-weeks sche-
ma is geschikt, voornamelijk omdat er veel aspecten (duur, snelheid) opgebouwd moeten wor-
den.  

 De zeer grondige variant: bijvoorbeeld 26 weken, waarvan je er 12 besteedt aan het ‘leggen 
van een basis’: voor een snelle loper bijvoorbeeld 3 cycli van 4 weken omvangtraining (van 50 
naar 90 km/week gemiddeld met rustige trainingen en max 20-25 km lange lopen), daarna een 
specifieke 12-14 weeks marathon training in gaan. 
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Een trainingssuggestie voor debutanten 
Voor marathondebutanten die een basis hebben van 2 a 3x per week lopen met een langste duur-
loop van ongeveer 15 kilometer adviseer ik een opbouw waarin (uitgaande van een marathon in 
het najaar), in het voorjaar een aantal langere heel rustige lopen worden gedaan tot maximaal 30 
kilometer. Het doel van deze benadering is: 
a) erachter te komen of het wel leuk is om lang te lopen; 
b) erachter te komen hoe belastbaar je bent en hoe het lichaam reageert na 25+ kilometer; 
c) op deze manier de belastbaarheid in fasen op te voeren; 
d) ervaring op te doen met marathontraining, het herstel na duurlopen, voeding, etc; 
e) alvast contacten te leggen, loopmaatjes op te zoeken, groepjes te vormen, met wie dan in het 

najaar de echte voorbereiding gestart wordt. 
 
Voor alle lopers gelden basisprincipes 
Het feit dat er vele mogelijkheden zijn, betekent niet dat je gewoon maar wat kan doen. Het is wel 
nodig om je aan bepaalde richtlijnen te houden. De training moet logisch in elkaar zitten, en op-
bouwend zijn zonder rare gaten of sprongen: 

 Niet opeens van 16 km naar 32 km duurlopen gaan; 

 De kilometer omvang kan niet opeens drastisch verhoogd worden. Het is wel mogelijk het aan-
tal kilometers snel op te voeren tot totalen die je enkele maanden geleden liep, maar bij het 
daarbovenop verder uitbouwen wordt geadviseerd max 10% per week extra te lopen; 

 Na ziekte en/of blessures: altijd weer geleidelijk opbouwen. 
 
Uit: Prorun, 17 augustus 2016. 
Paul Oude Vrielink 
 

http://www.refen.nl/
http://www.samenspel.nl
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GM–najaarswandeling op zaterdag 1 oktober 

 
Binnenkort houden we traditiegetrouw de 
GM-najaarswandeling. Alle GM-leden zijn 
hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand 
is welkom. We verzamelen vanaf 9.15 uur 
op “busstation Best” en vertrekken stipt om 
9.30 uur te voet richting Q-Bras.  
 
Details van de wandeltocht: Wij lopen in 
het totaal 23 km. Deze is  verdeeld over 
drie etappes: lang/middel/kort. De omge-
ving zal variëren van verharde wegen en 

bospaden. Bij De Vriendschap houden we de koffiebreak. Wij zijn dan ongeveer reeds 2 uur on-
derweg. Rond twee uur nuttigen we nabij ’t Kerkeind onze,  zelf meegebrachte, lunch. We eindigen 
net voorbij kasteel Stapelen. De route is op GPS beschikbaar; desgewenst stuur ik je deze toe. 
Het plan is dat de trein ons omstreeks half vijf weer “thuis” heeft gebracht. 
 
Aanmelden kan tijdens een training of via marionpieter@onsbrabantnet.nl of een belletje naar 
310263. Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 – 30 10 18 44. 
 
Met een zonnige wandelgroet,  
 
Pieter v.d. Sanden 
  

mailto:marionpieter@onsbrabantnet.nl
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Wandelen in groepen 
 
2 wandelaars = al een groep 
 
Juiste situaties 

  

 

 

Als zich een situatie voordoet waarbij er in een groep gewandeld 
wordt, geldt de volgende regel: 
Als voetgangers een groep, colonne, optocht of uitvaartstoet 
vormen, dan moeten zij zich gedragen alsof zij een bestuurder 
van een fiets / auto zijn. 
Het is als groep voetgangers dus belangrijk om een eenheid te 
vormen waarbij er een duidelijk begin en eind van de groep 
zichtbaar is. Hierbij is het natuurlijk ook zinvol om opvallende cq 
reflecterende kleding te dragen. Daarnaast is het ook belangrijk 
voor voetgangers om zich als een eenheid te gedragen en in 
gelijke aantallen achter elkaar te wandelen. Omdat een groep 
voetgangers zich moet gedragen als bestuurder van een wagen 
/ fiets, dienen zij aan de rechterkant van de rijbaan te lopen en 
mogen zij niet kiezen zoals een individuele wandellaar. 
 
Foto links boven laat zien dat 2 groepen elkaar zonder proble-
men kunnen passeren. 
Foto daaronder: begin en einde van de groep.  
Foto’s daarop volgend: fietsers en lopers hebben geen hinder 
van elkaar. 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Hieronder enkele onveilige situaties 
 

 

Drie is te veel. 
 

 

Vier is te veel 
 

 

Kan niet "uitstappen" naar links 
 

 

 

  

http://www.sportbalans.nl/afbeeldingen/niet_goed_2_big.jpg
http://www.sportbalans.nl/afbeeldingen/niet_goed_big.jpg
http://www.sportbalans.nl/afbeeldingen/kan_niet_naar_links_uitwijken_big.jpg
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Wandelen in het donker 
Een voetganger is al kwetsbaar, maar wanneer de avond valt is een voetganger nog kwetsbaar-
der. Opvallend is dat er geen regels vanuit de overheid zijn opgesteld om voetgangers te be-
schermen. Er zijn wel een aantal handige tips die voetgangers kunnen opvolgen in het donker. 
Deze luiden als volgt: 
 
Draag reflecterende kleding / onderdelen, zodat andere verkeersdeelnemers u kunnen zien. 
Draag zelf een lampje op je voorhoofd zodat je zelf ook kan zien waar je loopt. 
Geen wandelmuziek in de oren, omdat u als voetganger in het donker moet kunnen vertrouwen 
op uw gehoor nu de zichtbaarheid minder is. 
Varieer de wandelroute. Door de afwisseling van route blijft u alerter, omdat u de ronde niet dage-
lijks aflegt. 
Neem uw mobiele telefoon altijd mee, zodat u altijd familieleden of vrienden kunt bellen bij onge-
lukken. Hierbij is het handig om een ICE (In Case of Emergency) nummer op te nemen in uw 
contactenlijst, zodat medewerkers van hulpdiensten direct kunnen zien wie in uw directe omge-
ving gebeld moet worden in geval van nood. 

 

 
Bron: boek Gezond Wandelen, 2013 

http://www.printendruk.com/
http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.text4kids.nl/
http://www.vervoortjuridischadvies.nl
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Als ik op vakantie ga neem ik mee… 
 

…mijn loopschoenen. Heerlijk om in een andere omgeving 
te rennen. Ik sta er graag extra vroeg op zodat ik voor het 
ontbijt mijn kilometertjes kan maken. Je ziet vaak veel 
meer dan niet lopers. Gewoon omdat je zomaar 7 tot 10 
kilometer verder komt dan met wandelen. Leuk om de 
kleine paden te ontdekken en als je een keer vastloopt 
omdat je niet verder kan? So what, dan heb je dat ook 
weer gezien. Ik heb mezelf aangeleerd om goed achterom 
te kijken als ik afsla en de kenmerkende punten goed in 
mij op te nemen, dit om op de terugweg weer te herken-
nen hoe terug te lopen. Vooral in een stad als Barcelona, 
waar alle straten op elkaar lijken, is dat handig. Ik val heel 

graag andere mensen lastig tijdens mijn loop met het verzoek om een foto van mij te maken. Je 
moet natuurlijk wel weten wie je uitzoekt! Geen gast van 2 meter groot en 1 meter breed met een 
pitbull, die geef je niet zo graag je phone af met het verzoek om foto’s te maken. Vaak zijn het de 
stelletjes die echt blij zijn dat ik weer zin aan hun leven geef. Helemaal blij maken ze graag een 
tiental foto’s van mij, terwijl ik in slow motion aan kom lopen. Dat in slow motion lopen heb ik in-
middels wel geleerd want anders zie ik er helemaal niet uit en de foto’s mislukken dan ook nog 
vaak. Na het douchen bekijk ik ze en vaak zit er wel een leuke tussen die ik dan deel in mijn Face-
book groep Adleten (daar worden ze ook al gek van mij) en als er écht een leuke tussen zit wordt 
het mijn omslagfoto op Facebook, in de hoop dat het blad Runnersworld deze ontdekt als de 
nieuwe cover foto voor hun volgende maandblad. ;)  

 
 

Fysiotherapeut Ger Daane 
 
Aangesloten bij: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fy-
siotherapie (KNGF). Nederlandse Vereniging voor Fysiothera-
peuten in de Sportgezondheidszorg (NVFS), SMC SportMáx, 
McKenzie Instituut Benelux (MIB), Geriatrie Netwerk Eindho-
ven, Vereniging voor Bewegingswetenschappers Nederland 
(VvBN) 
 
Hoofdvestiging en correspondentieadres 
Wintereik 42, 5682 HM Best 
Nevenvestigingen: 
Atletiek Vereniging Generaal Michaëlis,  
Gildelaan 2, 5684 EZ BEST 
Gezondheidspunt Best 
De Ronde 12-14 (1e verdieping), 5683 CZ BEST 
 
Telefoon: 0499-397483 
Mobiel: 06-52053863 
info@fysiotherapiedaane.nl 
www.fysiotherapiedaane.nl 
  

mailto:info@fysiotherapiedaane.nl
http://www.fysiotherapiedaane.nl/
http://www.fysiotherapiedaane.nl/
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Reanimatiecursus bij Generaal Michaëlis 
 

Op zaterdag 8 oktober wordt, in samenwerking met Huub Oomes, 
weer de jaarlijkse reanimatiecursus voor beginners en herhalers gege-
ven. Deze cursus is toegankelijk vanaf junioren B en wordt gegeven in 
het clubhuis. 
 
Wekelijks worden alleen in Nederland ruim 200 menen buiten het zie-
kenhuis getroffen door een hartstilstand. De meeste mensen worden 
thuis, op het werk of op straat getroffen door een hartstilstand en vaak 
is dit geheel onverwacht.Blijf niet langer een hulpeloos toeschouwer, 
maar wordt een geoefend hulpverlener! Wanneer in geval van hartstil-
stand anderen kunnen starten met reanimatie, zouden jaarlijks honder-

den levens gered kunnen worden. Reanimatie, hartmassage en mond-op-mondbeademing zijn 
levensreddende activiteiten.  
 
Dit is te leren, maar niet uit een boekje! Herken voortaan zelf de symptomen van een hartstilstand. 
Leer de vaardigheid van het reanimeren en mond-op-mondbeademing. Volg een reanimatiecursus 
en behoudt deze vaardigheid door jaarlijks minstens één herhalingscursus te volgen. 
 
Aanmelden kan bij Kathinka van Dijk: kathinkavandijk@outlook.com. Trainers hebben voorrang bij 
de aanmelding. In principe zijn er twee groepen, één om 12.00 uur en één om 15.00 uur. Begin-
ners worden zoveel mogelijk om 12.00 uur geplaatst. Uiteraard proberen we rekening te houden 
met voorkeuren, maar vol is vol! 
 
 

Van alles en nog wat 
 
Broos van Erp Competitie 2016-2017. De data van de crosscompetitie zijn bekend. We trappen af 
met de Putjesbergencross op zaterdag 19 november, de Vijverloop volgt op zaterdag 3 december, 
de Joe Mann bosloop op zondag 29 januari en de Blokhutloop op zaterdag 11 of zondag 12 maart. 
Dit laatste is afhankelijk van de planning van de prijsuitreikingen van de Kempische Crosscompeti-
tie. Meer informatie over de Broos van Erp Crosscompetitie, de parcoursen en de inschrijfmoge-
lijkheden volgt nog via de website en nieuwsbrieven. We hopen weer op een grote opkomst van 
onze lopers. 
 
De nieuwe starterscursus, Yakult-start-to-run, voor de beginnende hardloper start op maandag-
avond 26 september om 19.30 uur. Voorafgaand aan de nieuwe cursus wordt er twee maal een 
gratis proeftraining georganiseerd: één op donderdag 1 september en één op donderdag 22 sep-
tember, beide keren om 19.30 uur op de baan van Atletiek Vereniging Generaal Michaelis. Star-
tende lopers kunnen aan één van deze twee trainingen deelnemen en dan meteen kennis maken 
met hun nieuwe loopmaatjes, de trainers en het sportmedisch team. Weten jullie iemand die graag 
met lopen wil beginnen? Attendeer hem of haar op onze starterscursus. De startende lopers uit de 
laatste starterscursus zijn inmiddels zo ver dat ze gemakkelijk 10 kilometer kunnen lopen en slui-
ten nu aan bij onze reguliere loopgroepen. 
 
Verschillende lopers zijn in voorbereiding op hun halve marathon in Eindhoven of voor een ander 
loopevenement, wij wensen iedereen veel succes en prettige trainingen. Loop je mee met de ma-
rathon of een andere wedstrijd of trimloop, zorg dan dat je een mooi clubshirt draagt. Je bent dan 

mailto:kathinkavandijk@outlook.com
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herkenbaar voor het publiek en je ziet van een afstand waar je loopmaatje is. Ook voor de lopers 
van je eigen club is het leuk, is het druk dan heb je elkaar zo gevonden en het heeft ook wel wat 
als je zo’n groepje met GM -blauw voorbij ziet komen. De clubkleding kun je bestellen bij Pé Brou-
wer 372404 of pe.brouwer@onsbrabantnet.nl Op onze site staat uitgebreide informatie met voor-
beelden en prijzen over onze clubkleding. 
 
Loop je zelf niet mee maar wil je toch wat betekenen voor de lopers en voor de club, geef je dan 
op bij Hedwig Harks om mee te helpen bij de drankpost; hedwighks@hotmail.nl Onze club krijgt 
van de marathon Eindhoven ook een vergoeding voor onze inzet van vrijwilligers, dus je helpt die 
dag niet alleen de marathon Eindhoven maar ook onze club. 
 
Podotherapie Brons regelmatig bij ons op de baan te vinden is voor een loopanalyse. Jennifer 
maakt dan video-opnames van de atleet maken en die opnames met de atleet en trainer bespre-
ken. De loopanalyse is bedoeld voor de atleten met een verhoogd blessurerisico, niet alleen voor 
de atleet met klachten aan hoofd, schouders, knie of teen, maar ook bijvoorbeeld bij rug- en 
scheenbeenklachten. In overleg met de trainer wordt er een advies uitgebracht aan de atleet. Heb 
je zelf dergelijke klachten en een advies nodig, geef dit dan even door aan je trainer, die zorgt dat 
de afspraak voor de loopanalyse gemaakt wordt 
 
Aangezien de avonden weer korter worden is het dragen van reflecterende hesjes op de trainin-
gen verplicht, zorg dat je gezien wordt! Er zijn tegenwoordig mooie hesjes met led verlichting. Ver-
diep je daar eens in en je loopt er straks weer flitsend bij   

 
 

Top 4 beste eetpatronen voor hardlopers 

 

Om te bepalen wat het beste eetpatroon is voor hardlopers, is het belangrijk om te bepalen wat het 
doel is wat je wilt bereiken. Hardlopers hebben uiteraard een hardloopdoel. Maar ik denk dat alle 
hardlopers ook lopen voor hun lichamelijke gezondheid. Daarom neem ik als uitgangspunt van dit 
artikel eetpatronen die de gezondheid bevorderen. Dit dient mijns inziens het startpunt te zijn van 
elke atleet, van amateur tot professional. Met de juiste voedingskeuzes is het mogelijk om de kans 
op levensbedreigende ziektes en aandoeningen aanzienlijk te verlagen. Denk dan bijvoorbeeld 
aan de kans op het metabool syndroom, beroertes, hart en vaatziekten, type II diabetes en be-
paalde soorten kanker. Hardlopen heeft ook een gunstig effect op hart en bloedvaten, en een 
combinatie met een goed eetpatroon werkt synergetisch. Alles bij elkaar kan een keuze voor een 
gezond voedingspatroon, genoeg lichaamsbeweging en uiteraard niet roken zelfs leiden tot een 
risicoreductie van 80% op de meest voorkomende westerse welvaartsziekten. Echter, met alleen 
de gezonde keuzes maken is de sporter nog niet klaar. Uiteraard is het ook nog nodig om je ge-
zonde eetpatroon aan te passen aan je sportieve doelstellingen om je prestaties en herstel te op-
timaliseren. Maar de eerste stap is de keuze van de juiste voedingsmiddelen, en daar ga ik in dit 
artikel op in.De aanpassingen aan je voedingspatroon die dan nog nodig zijn om jouw prestaties 
en herstel te optimaliseren komen in een volgend artikel aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
totale hoeveelheid calorieën, de precieze verdeling van de macronutriënten (eiwitten, vetten en 
koolhydraten) en de eetmomenten (hoe vaak en hoeveel). 
 
Doen we het wel of niet goed 
Dat wij in de westerse wereld echt iets niet goed doen blijkt uit heel veel dingen, maar wat mij het 
meest opvalt is dat nu zelfs in derde wereldlanden, waar de rijkdom aan het toenemen is, en men 

mailto:hedwighks@hotmail.nl
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de westerse manier van leven kopieert, de chronische ‘westerse’ ziektes zoals diabetes en obesi-
tas enorm aan het toenemen zijn.  
 
Ik wil dus weten wat het beste eetpatroon is om de gezondheid te optimaliseren. Er zijn nogal wat 
eetpatronen in de wereld, en ik kan alvast wel zeggen dat al die eetpatronen nog nooit allemaal 
goed met elkaar zijn vergeleken in een goed opgezet onderzoek. Als men dat wel zou gaan on-
derzoeken dan weten wij pas over een jaar of 100 wat het beste eetpatroon is. Je moet dan name-
lijk meerdere groepen mensen vanaf de geboorte op een bepaald eetpatroon zetten, en ze dan 
hun hele leven lang volgen. Een groep zet je dan bijvoorbeeld op een mediterrane eetpatroon, een 
andere op het optimale vegetarische eetpatroon en ga zo maar door. Dan weet je aan het einde 
van de rit wie het gezondst oud is geworden. Dat is onuitvoerbaar! En ik wil jullie graag nu al van 
een goed advies voorzien. 
 
Welk eetpatroon bevordert de gezondheid? 
Gelukkig is er de afgelopen halve eeuw al wel heel veel onderzoek gedaan, waardoor het wel de-
gelijk mogelijk om te bepalen welke eetpatronen de gezondheid bevorderen. Of eigenlijk: welke 
eetpatronen ons minder snel ziek maken. Een keuze voor een dergelijk eetpatroon is mijns inziens 
dan ook een erg goed startpunt voor de hardloper. 
 
Ik heb een top 4 opgesteld van goed onderbouwde eetpatronen die het overwegen waard zijn. Dit 
is geen uitputtende lijst uiteraard. Er ligt elke week weer een nieuw boek in de winkel met de belof-
te van het eeuwige leven of een supersonisch lichaam binnen 8 weken. Besef je dat de voedings-
middelen in al die eetpatronen zelf helemaal geen weet hebben van de onderverdeling in eetpa-
troon x of y. Een banaan is een banaan en een pot linzen is een pot linzen. De kip in de winkel 
heeft er geen weet van dat het ‘Paleo’ is, of onderdeel van de ‘spiermassa opbouw cyclus’ van 
Arnold Schwarzenegger. Het is gewoon voedsel wat wordt herverpakt in eetschema’s door de 
schrijvers van dieetboeken.  
 
Als je wilt weten of een voedingsmiddel of eetpatroon gezond is, dan zijn er meerdere manieren 
om dit te onderzoeken. Je kunt kijken naar al het wetenschappelijk onderzoek naar een bepaald 
voedingsmiddel of eetpatroon, en dan kun je zelf bepalen of iets gezond of ongezond is, en in wel-
ke hoeveelheid je het dan het beste kunt eten. Als je dit echter zelf gaat uitzoeken op Pubmed, de 
internetportal waarin alle wetenschappelijke artikelen zijn terug te vinden, dan zie je al snel door 
de bomen het bos niet meer. Zo zijn er bijna 40000 (!) artikelen over de relatie tussen verzadigd 
vet en hart en vaatziekten. Welke zijn relevant, welke studies zijn goed uitgevoerd en welke niet? 
En heb je om te beginnen de kennis en mogelijkheden om de studies op een dergelijke manier te 
lezen en te doorgronden? Met alle respect voor de vele bloggers en boekenschrijvers die ons van-
daag de dag overstelpen met voedingsadviezen en nieuwe diëten: als het aankomt op de juiste 
conclusies trekken op basis van die duizenden studies dan is dat het werkterrein van de hoog op-
geleide experts. Dit betekent niet dat je voor gezond eten ook een hoge opleiding nodig hebt. Ho-
pelijk is dat na het lezen van dit artikel duidelijk. 
 
Complexe materie 
Gelukkig houden in verschillende landen gezondheidsorganisaties zich bezig met het grondig 
doorspitten van die grote hoeveelheid aan studieresultaten. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt 
van bijvoorbeeld voorkomen van een bepaald ziektebeeld en de gezondheid van de hele bevol-
king. Mensen die zitting hebben in deze gezondheidsraden zijn meestal artsen, epidemiologen en 
professoren die in teamverband alle literatuur onderzoeken, hierover vergaderen en dan conclu-
sies trekken. Het zijn mensen met verstand van zaken die meestal ook werken aan dit soort stu-
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dies. Daardoor kunnen ze de studies goed interpreteren. Een dergelijke aanpak is zoals gezegd 
hard nodig; deze materie is te complex en uitgebreid om door ondeskundige personen te beoorde-
len. En ook al is men deskundig, dan nog neemt het behoorlijk wat tijd in beslag. 
 
In mijn zoektocht naar goede eetpatronen heb ik dus zelf niet al die artikelen doorgelezen, alhoe-
wel de teller ondertussen behoorlijk oploopt. Het startpunt van mijn zoektocht zijn de bevindingen 
van de adviesraden in meerdere landen, overkoepelende instanties van ziekenhuizen en specialis-
ten die allen via eigen adviesraden bepaalde eetpatronen hebben samengesteld om het publiek 
voor te lichten over gezonde voeding. En ik heb gekeken naar de lessen die kunnen worden ge-
trokken uit het echte leven. 
 
Ik kom tot de volgende top 4: 
 
Op 4: de adviezen van ons Voedingscentrum. 
 Ook de adviezen van ons voedingscentrum zijn tot stand gekomen na een uitgebreide analyse 
van alle beschikbare wetenschappelijke onderzoeken. Dat melk ook voor koeien is weten ze heel 
erg goed, en of melk de gezondheid van mensen bevordert of niet proberen ze te bepalen op ba-
sis van de beschikbare onderzoeken. De reden dat deze adviezen niet hoger scoren komt doordat 
de huidige adviezen alweer bijna 10 jaar oud zijn en op sommige punten voor verbetering vatbaar 
zijn. Maar maak je geen zorgen: als je eet volgens de huidige richtlijnen van het voedingscentrum 
zit je al snel voor ruim 80% goed. En op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe 
voedingsrichtlijn, die eind dit jaar wordt gelanceerd. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft het 
afgelopen jaar hard gewerkt; alle literatuur is op dit moment doorgespit en per voedingsgroep en 
eetpatroon is gekeken welke bewijzen er zijn om te komen tot een nieuw en verbeterd voedings-
advies voor de Nederlanders. Deze adviezen zijn ook nog in een open commentaarronde gepubli-
ceerd zodat iedere hobbyist, specialist en andere geïnteresseerde de voorlopige conclusies kon 
inzien en commentaar kon leveren. Deze documenten heb ik uiteraard ook allemaal ingezien, en ik 
schat in dat de adviezen van het Voedingscentrum na de update aan het einde van het jaar een 
paar plaatsen zullen stijgen in mijn persoonlijke top 4. De kenmerken van onze schijf van vijf zijn 
ondertussen wel algemeen bekend: eet veel groente en fruit, eet aardappelen brood en pasta en 
vergeet de peulvruchten niet. 
Eet voldoende vezels, drink voldoende, eet je eiwitten uit een variatie van producten waaronder 
tweemaal per week vis waarvan eenmaal vette vis, kies zo min mogelijk voor producten met ver-
zadigde vetten. 
 
Op 3: het DASH dieet. 
In Amerika is het DASH dieet voor het vijfde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot het gezondste 
dieet. Het staat voor ‘Dietary Approach to Stop Hypertension’. Terwijl dit eetpatroon dus eigenlijk is 
ontwikkeld om hoge bloeddruk tegen te gaan, is het dusdanig goed onderzocht dat kan worden 
gesteld dat dit een gezond eetpatroon is voor iedereen. Het DASH dieet bevat een lifestyle plan-
ning inclusief recepten, uitgebreide tips voor feestjes en vakanties, vegetarische opties en ga zo 
maar door. De voorkeurs voedingsmiddelen zijn peulvruchten, groenten en fruit, volle granen half-
volle en magere melkproducten, aangevuld met vis, gevogelte en een beetje vleeswaren. Op hun 
site kun je zien hoeveel porties per dag of week men adviseert. 
 
Op 2: het mediterrane eetpatroon. 
Dit eetpatroon is de afgelopen halve eeuw in heel veel studies naar voren gekomen als een heel 
goed eetpatroon, met zeer gunstige effecten op de gezondheid. Mensen die dit eetpatroon weten 
vol te houden kunnen onder andere rekenen op een 30% lagere kans op hart en vaatziekten, een 
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verkleining van de kans om type II diabetes te ontwikkelen, een vertraging van de cognitieve ach-
teruitgang, en uit een recente studie bleek ook dat vrouwen kunnen rekenen op een halvering van 
de kans op invasieve borstkanker. Ook de kans op het krijgen van een beroerte neemt af. Veel 
van deze studieresultaten zijn gevonden in zogenaamde observationele studies. Daarin wordt er 
door middel van vragenlijsten bijgehouden hoe grote groepen mensen eten, zonder dat er wordt 
aangestuurd op een ander eetpatroon. Vergelijkbare positieve resultaten zijn in tientallen studies 
naar voren gekomen. Er zijn ook twee studies gedaan die lijken op medicijnstudies: verdeel de 
deelnemers in meerdere groepen en geef ze een specifieke behandeling, zodat je die goed met 
elkaar kunt vergelijken. In het geval van de studies naar het mediterrane eetpatroon kregen de 
groepen verschillende voedingsadviezen en begeleiding. Ofwel het mediterrane eetpatroon ofwel 
het typisch westerse (of Franse) eetpatroon. Deze zeer goed uitgevoerde studies hebben hele 
duidelijke resultaten opgeleverd in het voordeel van het mediterrane eetpatroon. De studies moes-
ten zelfs vroegtijdig worden afgebroken omdat de verschillen tussen de groepen te groot werd! En 
als het doel van de studie is gehaald dan kun je dus met de studie stoppen. Het is dan natuurlijk 
ook niet ethisch om door te gaan; de helft van de mensen met het westerse eetpatroon moet ook 
geïnformeerd worden dat ze beter anders kunnen gaan eten om langer gezond te blijven. Dit is 
echt bewijs van de hoogste plank. In een indirect vergelijk komt trouwens ook naar voren dat het 
effect van het mediterrane eetpatroon sterker is dan het slikken van cholesterolverlagers. Ik wil wel 
benadrukken dat ik niet adviseer om te stoppen met medicatie die je mogelijk slikt, het is meer be-
doeld om een idee te krijgen van de kracht van gezonde voeding. 
 
Er zijn duizenden sites met mediterrane recepten, dus als je aan de slag wilt gaan zal dit geen 
probleem zijn. Hou als richtlijn ongeveer het volgende aan:  
 
- olijfolie is de hofleverancier van vet, en wordt gebruikt voor bakken en braden en in salades. 

Minimaliseer dus de inname van roomboter en margarine. 
 
- eet 2 of meer porties groenten per dag. Denk bijvoorbeeld dus ook eens aan humus of baba 

anoesh als broodsmeersel; het bevat groenten en olijfolie met kruiden. Of doe eens gek en 
maak een grote pan soep en eet dat als lunch. 

 
- probeer 3 of meer porties peulvruchten per week te eten. Dit zijn onder andere bonen, linzen 

en kikkererwten. Hier zijn lasagneschotels, salades en soepen mee te maken om eens iets te 
noemen. 

 
- eet 3 of meer porties fruit per dag. 
 
- minimaliseer de hoeveelheden rood vlees (vlees van zoogdieren zoals koeien en varkens) die 

je eet. Eet meer gevogelte, kalkoen en konijn. 
 
- probeer minimaal 3 keer per week vis of schaal en schelpdieren te eten. 
 
- gebruik verse en gedroogde kruiden en natuurlijke smaakmakers zoals ui, knoflook, prei en 

gember om je recepten op smaak te brengen. 
 
- eet vezelrijke producten zoals het Nederlandse volkorenbrood of een goed speltbrood, zilver-

vliesrijst en vezelrijke pasta’s. 
 
- eet 3 maal of vaker per week een handje ongezouten noten. 
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- eet minder dan 3 maal per week snoep of andere zoetigheid. Let even op: ontbijtkoek bevat 

voor meer dan de helft glucosefructosestroop en valt hier dus ook onder. 
 
- melkproducten horen er ook bij, in geringe mate; een of tweemaal per dag en dan alleen de 

magere of vetarme varianten. 
 
- als laatste: af en toe een glaasje wijn is ook onderdeel van het mediterrane eetpatroon. 
 
De oplettende lezer valt het als het goed is al op dat zich een rode draad openbaart in de tot nu 
toe besproken voedingsadviezen. Naast het feit dat er in geen enkel voedingsadvies verzadigd vet 
wordt geadviseerd, ontbreken ook zaken als witbrood, koek en snoep, grote hoeveelheden alcohol 
en (zwaar) bewerkt fabrieksvoedsel zoals knakworsten, kant en klaar maaltijden, cruesli, zoge-
naamd gezonde repen, pepernoten en ga zo maar door. Kijkend naar de hoeveelheden die er van 
alle gezonde voedingsmiddelen gegeten moet worden, is daar ook helemaal geen ruimte voor. Het 
komt er in de praktijk op meer dat alle maaltijden barsten van echt puur eten, en de tussendoortjes 
zijn geen uitzondering. Ook dan eet je bijvoorbeeld gewoon wat fruit, restjes salade of een komme-
tje zelfgemaakte soep. 
 
We hebben nog een voedingspatroon te bespreken. De uiteindelijke winnaar van mijn persoonlijke 
top 4. 
 
Op 1: het Blue Zones eetpatroon. 
De Blue Zones zijn de door National Geographic in kaart gebrachte gebieden waar de mensen het 
gezondst oud worden van de hele wereld. Denk dan aan een levensverwachting die een jaar of 10 
hoger ligt dan in Nederland, en ongeveer tienmaal zoveel honderdjarigen als in onze samenleving. 
Uiteraard speelt niet alleen voeding hierin een belangrijke rol, maar bijvoorbeeld ook genetische 
factoren, lichaamsbeweging, sociale netwerken en blijvende betrokkenheid in de samenleving. 
 
Er zijn over de hele wereld vijf gebieden gevonden waar het de mensen lukt om zo gezond oud te 
worden. Ik kan alvast wel verklappen dat er geen ‘boter en bacon’ blue zone is gevonden, en ook 
geen ‘poeders en pillen’ blue zone. De gevonden gebieden met de oudste vitale mensen bevinden 
zich op Sardinië, in Japan, Amerika, Costa Rica en Griekenland. In veel gevallen betreft het ge-
meenschappen die niet bloot staan aan de stress en verleidingen van de westerse wereld. Het 
eten komt in veel gevallen uit de eigen tuin en als men al vlees eet dan is dat ook van een rond-
scharrelend varken wat gedurende zijn leven gewoon voedsel heeft gegeten, en geen vetmest-
voedsel om zo snel mogelijk tot kiloknaller te kunnen worden verwerkt. Dit beïnvloedt de kwaliteit 
en voedingswaarde van het vlees. ‘Je bent wat je eet’ geldt ook voor het varken. Goed biologisch 
vlees en ‘wild’ vlees is wat hier het meest in de buurt komt. 
 
In de meeste Blue Zones is veel bewegen onderdeel van de alledaagse activiteiten. Tuinieren en 
andere lichamelijke arbeid zorgen voor fitte en vitale mensen. Echter, in Amerika bevindt de Blue 
Zone zich midden tussen de snelwegen en fastfood restaurants. In het plaatsje Loma Linda leven 
de Zevende-dags Adventisten, en vanwege hun geloof eten ze helemaal geen of nauwelijks vlees. 
Hun voedsel komt vanwege de ligging gewoon bij de supermarkt en groenteboer vandaan, de ei-
witten komen uit vleesvervangers. Ze bewegen door te sporten in de sportschool, en lange wande-
lingen met het hele gezin is een wekelijks terugkerend fenomeen. 
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De gemiddelde levensverwachting is 10 jaar hoger dan de gemiddelde Amerikaan. De eetpatronen 
in de Blue Zones verschillen van elkaar, maar er zijn meerdere kenmerken die in alle gebieden 
overeenkomen: 
 
- peulvruchten, groente, fruit, volle graanproducten, noten en zaden vormen de basis van de 

voedingspatronen. 
 
- in sommige gebieden wordt er veel vet gebruikt, wat dan voornamelijk afkomstig is van olijfolie. 
 
- er wordt weinig of helemaal geen vlees van zoogdieren gegeten. Denk aan 4 0f 5 porties per 

maand, ongeveer een onsje. Men is vaak vegetarisch of de nadruk ligt op vis, schaal en 
schelpdieren en wat gevogelte. 

 
- melkproducten zijn ook onderdeel van de voedingspatronen van een aantal blue zones, het is 

dan bijvoorbeeld geitenmelk en kaas wat wordt gebruikt. 
 
- er wordt uiteraard weinig gesnoept, maar zo af en toe trakteert men zichzelf wel op iets lekkers. 
 
- in sommige Blue Zones wordt met mate wijn gedronken. 
 
Voilà! Daarmee is deze top 4 tot een einde gekomen. Al met al is het mogelijk om op verschillende 
manieren gezond te eten, en de kern van de gezonde eetpatronen is voor 95% plantaardig. Daar-
mee past een gezond voedingsadvies op de achterkant van een bierviltje. En toch lukt het de 
meeste mensen niet om af te stappen van het typisch Nederlandse eetpatroon waarin boter en 
vleeswaren de boventoon voeren, er te veel ruimte is voor frituur, zoetigheid en frisdrank, en men 
de minimale hoeveelheden van een paar stuks fruit en een bordje groente met moeite weet te ha-
len. Terwijl het toch zo simpel is: zet je warme maaltijden op een rijtje, gooi de slechte recepten de 
deur uit en vervang ze door gezonde en net zo lekkere recepten. Doe hetzelfde voor je ontbijt, 
lunch en tussendoortjes en durf te variëren. Zet een salade bij elke lunch of neem wat vaker zelf-
gemaakte soep, kies ander broodbeleg of nog beter: maak eens een grote pan soep voor de 
lunch. De mogelijkheden zijn onbeperkt en jouw menukaart voor de aankomende week is een on-
beschreven blad. Ja het kost in het begin wat extra tijd maar na een maand of wat weet je niet be-
ter. En aangezien je er toch wat gezonde levensjaren bij krijgt heb je eigenlijk tijd zat. 
 
drs. Michel Bien 
sportvoedingsadviseur, medisch bioloog 
 
www.voedingvoorsport.nl 

  

www.voedingvoorsport.nl
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Ik neem je mee 
 
Onze club roept hun leden op om gedurende de Nationale Sportweek van 17 tot 25 september om 
een vriend of een familielid mee te nemen om bij onze club te komen lopen. Op deze manier kan 
je familie of vriend van de sfeer binnen onze atletiekvereniging proeven. 74% van de volwassen 
lopers zou meer gaan sporten als hij / zij door een bekende uitgenodigd wordt. 76% van de huidi-
ge sporters zou een bekende uitnodigen om mee te gaan sporten. (onderzoek NOC*NSF). De 
beste kennismaking is gewoon eens een kijkje komen nemen. Gedurende de Nationale Sportweek 
organiseren alle clubs open trainingen. Nieuwkomers zijn van harte welkom zich aan te sluiten bij 
de reguliere trainingsgroepen. Alle leden worden uitgenodigd familie / vrienden mee te nemen.  
 
 

Afvallen door hardlopen? Feiten en fictie 
 

Velen beginnen met lopen in de hoop te zullen afvallen. 
Bij sommigen lukt dat prima, bij anderen is het een 
moeizaam proces. Waarop zijn die interindividuele ver-
schillen terug te voeren? In feite zijn er twee belangrijke 
factoren, die daarvoor verantwoordelijk zijn.Hoe wordt 
er getraind en hoe staat het met de gevoeligheid van de 
energie in je spieren? 
Als je wel eens in een sportschool op een fietsergome-
ter hebt gezeten, dan staat op de display, dat je met 
lage intensiteit en lage hartfrequentie moet trainen om 

vooral vetten te verbranden. Dit berust op een volslagen fictieve gedachte. Inderdaad is het zo, dat 
je bij lage intensiteit duur belastingen relatief meer vetten dan koolhydraten verbrandt voor de 
energielevering van de spieren, maar in absolute zin verbrandt je meer vet bij hogere intensiteiten. 
Misschien nog belangrijker is, dat in de uren na de training het O2 verbruik en daarmee de stofwis-
seling verhoogd blijft. Men spreekt van Excess Postexercise Oxygen Consumption (EPOC). Om 
een verhoogde ruststofwisseling te krijgen zijn theoretisch drie zaken van belang: 
1. De trainingsintensiteit.  
2. De duur van de training e 
3. De trainingsfrequentie 
 

Conclusie 
Lopen is een prima middel om het energieverbruik van het lichaam zowel tijdens als na de training 
te verhogen. Gegeven een beperkte trainingstijd, is de intensiteit de belangrijkste prikkel om dat te 
doen. Maar, indien je overgewicht hebt, begin dan met een lagere intensiteit.  Pittig wandelen is 
dan aan te bevelen. Doe dat minimaal 3x week. Combineer dat met 1 x per week krachttraining, 
vooral voor de benen. Hier kun je wel een vrij hoge intensiteit kiezen, bijvoorbeeld ¾ van je maxi-
mum. Werk dan 4 series van 8-10 herhalingen af. Na 6 maanden kun je de intensiteit van de loop-
training allengs verhogen. Het beste resultaat geeft een intervaltraining met intensiteiten (afhanke-
lijk van de duur van het interval) variërend tussen Tenslotte, de vetstofwisseling wordt het beste 
geactiveerd als je met een nuchtere maag gaat trainen. 
 
Dr. Hans Keizer 
Uit: Prorun 21 maart 2015 
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Nieuwe leden 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Mini/C 
Yannick Hoogendoorn 
Vera Tubeé 

 
Pupillen A/B 
Daniëlle Vis 

 
Mannen Veld 
Jan Bouwmans 

Trainers  

 
Irma Hartog 

Loopgroepen 
 
Recreanten 
Nico Boll 
Mike van Dijk 
Margriet Kolsters 
Mariëlle van der Korst 
Yvette Lentink 
Gerran Lindeboom 
Laura van Loon 
Tim Nieuwenhuijsen 
Hanneke Schlejan 
Frank van Thiel 
Majorie Wijnands 

 
Wij wensen de nieuwe leden veel plezier bij onze club!  
 

http://tankstation-vankemenade.nl/
http://www.apkvanrijssel.nl
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Verjaardagen 
 
september  

 1 Ronald Kramer 

 1 Gert-Jan Vliem 

 1 Gijs Koekenbier 

 2 Chris Baselmans 

 3 Jolanda van der Kallen 

 3 Ralf Ebben 

 3 Mariel van de Oetelaar 

 4 Manon Enting 

 6 Mirjam Verhagen 

 6 Lars Meertens 

 6 Theo de Koning 

 7 Lonie Peci 

 7 Eliza Dielhof 

 7 Maaike de Loyer 

 8 Vera Tubée 

 8 Nico van Duijn 

 9 Huub van den Elzen 

 9 Nienke van Slageren 

 10 Chantal  Kersten 

 11 Luuk Kramer 

 11 Bob van Koetsveld 

 11 Cor van de Nieuwenhuisen 

 13 Angelique van Rulo 

 14 Simone Snepvangers 

 15 Carina Kämpfer  

 15 Monique Terhoeve 

 17 Berty van den Elsen 

 17 Annie Coppelmans 

 18 Ad van de Biggelaar 

 18 Annette van de Bilt-Bruinsma 

 18 Theo Bookelmann 

 19 Cees van der Sommen 

 19 Cor Datema 

 19 Wim Kortsmit 

 

 20 Bas Leermakers 

 20 Annie Knippels 

 20 Dorothy van Rijen 

 20 Petra de Cock 

 20 Ellen van Iersel 

 22 Yves Dhondt 

 23 Lotte Maas 

 23 Pieter van der Sanden 

 23 Joost Bastings 

 23 Ilona van Loon 

 24 Mats Keulstra 

 25 Anja van Nuland 

 25 Hein Geurts 

 27 Robin Spijkerboer 

 27 Paula van Ginneken 

 27 Els Oosterling 

 

 28 Hedwig Harks 

 28 Nick van der Worp 

 28 Cyril van de Werff 

 29 Sam vanden Bersselaar 

 30 Loretta Teitsma 

 30 Wilma Venmans 

 

oktober 

 1 Nada El Mezamzi 

 2 Femke Sanders 

 3 Jaime Hernàndez M. 

 3 Sonja Jansen 

 4 Koen van den Boomen 

 4 Nic Hagemeijer 

 4 Wendy Jacobs 

 4 Addie van der Vleuten 

 6 Grieta van der Weg 

 6 Kevin Leijtens 

 6 Sharon Lathouwers 

 7 Femke Smink 

 8 Gerry van Genugten 

 8 Ger Daane 

 9 Mart Latijnhouwers 

 9 Cor Bressers 

 9 Anja te Walvaart 

 10 Eva van Roosmalen 

 10 Miranka de Leest 

 11 Sandra van Bree 

 11 Renske Mols 

 11 Finn Passchier 

 12 Piet Michielsen 

 12 Jack Rooijakkers 

 14 Leo Spanjers 

 16 Catherine Neggers 

 16 Leonie Lommen 

 16 Angeline Reijenga 

 17 Frank Verhallen  

 17 Lisa van de Wiel 

 17 Berry de Bruin 

 17 Rob van de Wiel 

 18 Karin van der Sangen 

 18 Pé Brouwer 

 18 Jan Willem Slijper 

 19 Natalie Bouwmeester 

 19 Femke Hendrikx 

 20 Cas Govers 

 22 Henny Vorstenbosch 

 22 Maureen Herremans 

 23 Joost Mulder 

 23 Frans Strikwerda 

 23 Maria Hazenberg 

 23 Patrick Aerts 

 24 Sebastiaan Kleihorst 

 25 Raymond Siep 

 26 Paul van der Sman 

 26 Marieke van Haaren 

 26 Rene Megens 

 27 Marijke Heddes 

 28 Kitty Schoof 
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november 

 1 Paula Louwers 

 1 Merel Foudraine 

 2 Nikki Zeegers 

 2 Hiltje van Stokkom 

 5 Ineke Vliem 

 5 Joke van Kasteren 

 5 Daniëlle Vis 

 7 Pieter Boelens 

 7 Demi Saris 

 8 Marco Geven 

 8 Marlies van de Heuvel 

 8 Roel van Veen 

 9 Marty van Eliëns 

 9 Tycho Langenhoff 

 9 Jasper Langenhoff 

 

 10 Jolanda van Os-Waterkamp 

 10 Irene Bakker 

 10 Anja Robben 

 11 Roan Kuijsten 

 12 Jan van Laarhoven 

 13 Chris Siep 

 15 Tygo Scheepers 

 16 Tom Rozijn 

 17 Jeroen Tekelenburg 

 17 Door van Laarhoven 

 18 Ria van de Sande 

 18 Karen Berkers 

 19 Jacqueline Ross 

 20 Frans de Loyer 

 20 Joke van den Dool 

 21 Frans-Joseph van den Heuvel 

 22 Tijn van Grunsven 

 22 Ria Janssen 

 22 Pau Hoen 

 23 Ed Blommaert 

 23 Wim de Boer 

 25 Tonnie de Benis 

 25 Jacqueline van Boven 

 26 Remco Meertens 

 26 Saskia Traa 

 26 Jo van Meurs 

 27 Gijs Tops 

 28 Mirjam Bakker 

 28 Marijn Duffhauss 

 28 Trieny van de Ven 

 28 Hanneke Boelens 

 29 Ina Klein Teeselink 

 29 Yannick Hoogendoorn 

 29 Margriet Kolsters 

 

december 

 1 Niklas Dhondt 

 1 Roy van Kraaij 

 2 Maarten Merkx 

 2 Valérie Violidis 

 4 Vincent Anker 

 6  Seph Corten 

 7 Marli Reekers 

 8 Rob Voss 

 8 Peter Peters 

 8 Mijke Aerts-Jennen 

 9 Sandra Koning 

 9 Hans Duetz 

 10 Jeanne Boosten 

 10 Els van Hapert 

 11 Gitta de Rooij 

 12 Petri van Horrik 

 14 Henk van de Einden 

 14 Mike van Bree 

 14 Elco Rombouts 

 15 Lianne van de Wijdeven 

 15 Bas van der Lubbe 

 15 Liesje Mulder 

 15 Rian van Zeelst 

 17 Marion van der Sanden-Ahlers 

 17 Wicher Timan 

 19 Sanne van de Wiel 

 19 Carlo Flapper 

 19 Reno Lathouwers 

 19 Stan Beenker 

 22 Anja Pritsch-Tange 

 23 Max Kees 

 23 Petra Hennekes 

 24 Annie van der Aalst 

 26 Hein Asveld 

 30 Mike Merks 

 31 John de Bresser 

 31 Harriëtte Kastelijn 

 31 Corrie de Loyer 

 31 Els Verhiel 

 
 Homeopathie 

 Phytotherapie 

 Voedingssupplementen 

 Bach Bloesem therapie 

 Natuurlijke huidverzorging 

van o.a.Weleda, Hauschka, 
Aubrey en Alqvimia 

 Etherische oliën 

 Massage oliën 

 Groot assortiment thee-
en Eko- en Demeter 
producten 

 Suikervrije producten 

 Glutenvrije producten 

 Tarwevrije producten 

 Vers brood  

 Zuivel 

 Sportvoeding 

Kap. J.A. Heerenstraat 11 Best 
0499-379901 

www.mhsonline.nl 
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