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OPROEP: 
1 van de lopers uit de wedstrijdgroep is op zoek naar het RREL jubileum 
singlet, maat S. Is er iemand die hem niet gebruikt, nodig heeft of 
anderszins. Onze wedstrijdloper wil hem graag van je overnemen! Laat 
het weten aan Ad Vissers of stuur een berichtje naar info@rrel.nl 

  

Loopagenda juli-augustus 
(zie ook de website): 
 
7 juli Chaamloop 
14 juli Turfloop, Schijf 
19 juli Zomeravondloop, Rijen 
26 juli zomeravondloop, Rijen 
2 aug zomeravondloop, Rijen 
9 aug zomeravondloop, Rijen 
16 aug Halerbergeloop O’bosch 
21 aug Hoevense Polderloop 
28 aug 10 van Groot Steenbergen 
 
 
en voor alle overige 
loopevenementen in het land, zie: 
www.phein.nl/atletiek/loop
agenda en inschrijven.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees je graag hardloopverhalen? 
De redactie is altijd op zoek naar 
leuke verhalen, anekdotes en 
belevenissen van onze leden. Heb 
je iets geks, leuks, bijzonders 
meegemaakt tijdens de training of 
een wedstrijd. Wil je dat delen met 
je medelopers? Geef het dan door 
per mail zodat het geplaatst kan 
worden in de volgende 
nieuwsbrief. 

 
 

 

http://www.phein.nl/atletiek/loopagenda
http://www.phein.nl/atletiek/loopagenda


 

 

 
Woordje van het bestuur 
 

Beste Road Runners, 
 
Het is nog steeds prachtig weer en wat boffen we toch met deze lange 
aanloop naar de zomer. 
Een groot aantal van jullie heeft nog de vakantie tegoed en dat is een 
prettig vooruitzicht. 
Marja en ik hebben net een weekje het Franse Pad gefietst in de Berry. Een aanrader voor 
fietsers en wandelaars.  
 
Wij, Road Runners, hebben al aantal leuke evenementen achter de rug.  
Zoals de 25e Lelieloop die supergoed was georganiseerd met dank aan de Lelieloop 
organisatie en het record aantal vrijwilligers die er samen een vlekkeloze happening van 
maakten. 
 
In kader van ons 25 jarig bestaan ontstond de gedachte om eens iets buitenissigs te doen.  
Die werd gevonden in een eenmalige Aspergeloop. 
Veertig vrolijke Road Runners en even enthousiaste, ietwat ongetrainde, burgemeester 
Miranda de Vries liepen in een heerlijke aprilzon met de eerste asperges van Gilbert Sweep 
naar restaurant   
De Zwaan.  
Een ware happening en het was erg leuk te zien hoe iedereen hiervan genoten heeft. 
Hulde aan allen die deze actie mede mogelijk hebben gemaakt, met speciale dank aan Fer 
van Bergen die o.a. zijn inbreng had in de voorbereidende 'schermutselingen'. 
 
Als laatste evenement met jubileumtintje zijn de clubkampioenschappen op 22 september 
2018. Hopelijk zijn er veel deelnemers en komen we wellicht wat oude bekenden tegen. We 
zullen zien wat de organisatie en jubileumcommissie uit de hoge hoed tovert.  
 
Het duurt gelukkig nog even maar na de vakanties gaan we weer richting Hoevense 
Polderloop en de Herfstmarathon. Lekker weer gericht trainen naar deze en andere 
loopevenementen. 
 
Maar eerst genieten van de zomerzon!! 
 
Ik wens jullie een fijne vakantie en een goede voorbereiding voor het komende loopseizoen. 
Uiteraard wens ik dat ook voor hen die alleen maar lekker komen trainen en niet te vergeten 
onze wandelaars. 
 

Met zomerse groet, 
       

Ad van Gils 
 

 

  



 

 
Wedstrijdverslagen 
 
Avondje NAC loop – door Toon Fokkema (gr 1) 
Afgelopen 8 juni heb ik meegedaan aan de Avondje NAC Loop, een sportief rondje (of 2) om 
en door het welbekende NAC stadion in Breda. Het doel van deze FunRun was geld ophalen 

voor de restauratie van de Grote Kerk in Breda. Je kon je inschrijven 
voor 3 of 6 kilometer. Ik deed de 3 kilometer (1 rondje). 
Het bleek een geweldig rondje hardlopen te zijn, met niet zo zeer een 
competitief karakter maar vooral gezelligheid en natuurlijk de kans om 
in het NAK Stadion te mogen hardlopen! 
De route liep langs de Lunetstraat, onder het viaduct door rechtsaf en 
gelijk weer rechtsaf, via de Kwakkelhutstraat en de Blauwtjes 
achterlangs de Westerparklaan naar ’t Rat Verlegh Stadion. Daar 
beneden de catacomben in, na een rondje weer naar boven, een 
rondje om het veld om vervolgens dwars door het supportershome, 
naar de finish te lopen. 

   
Het was een geweldige ervaring, een volgende keer ben ik er zeker weer bij! 
 
 
TT Run Assen, Start uw Motoren – door Myrthe van Gestel (gr 2) 
Het is een van de vele hardloop evenementen waar ik al vanaf het moment dat het is 
afgelopen weer op zit te wachten. Natuurlijk vanwege de sfeer, niet zozeer dat het ver weg 
is, maar bovenal omdat ik dan mijn familie uit Groningen weer eens zie en moet je eens 
nagaan hoeveel support ik dan het op het circuit van Assen! 
Samen met mijn achterneef ben ik vorig jaar gaan deelnemen aan de TT Run. Dit jaar, 
afgelopen 23 juni, was het weer zover. De 9e editie. Net zoals vorig jaar had ik me 
ingeschreven voor 2 laps (8,8 km). Mijn achterneef besloot wegens te weinig training deel te 
nemen aan 1 lap (4,4 km) 
Even voor de duidelijkheid: bij de TT Run kun je jezelf opgeven voor 1, 2 of 3 laps. In feite 
zijn dat gewoon het aantal rondjes dat je op het circuit loopt. 
Het gezellige van de TT Run is dat alle laps tegelijkertijd starten: vooraan de wedstrijdlopers, 
daarachter de bedrijvenloop en dan de particuliere lopers.  
 

Ongeveer 7 minuten voor tijd start de warming-up deze wordt verzorgd 
door 4 dames. Na de warming-up begint het aftellen. Zoals het ook bij 
een echte race behoort, gaan de lichten langzaam van rood naar groen: 
“Start Uw Motoren Maar” wordt er geroepen, want Assen blijft bekend 
van de Motor GP. 
 
De start verloopt rommelig. Je moet al heel snel naar voren om vrij te 
kunnen lopen zonder dat je last hebt van andere lopers die half stil staan 
omdat ze op iemand wachten bijvoorbeeld. Terwijl mijn achterneef al een 
paar honderd meter voor me is, worstel ik me om ouders met kinderen 
heen die het een goed idee vinden ineens stil te gaan staan. Uiteindelijk 

loop ik ook vrij en kan ik in een lekker tempo lopen. Het is warm maar ik heb me daar goed 
op gekleed. Met een klein waterflesje bij me ga ik mijn weg tegemoet.  
Na de derde bocht zie ik mijn supporters maar ook het support van achterneef staan: 8 man 
sterk! Het mooie is dat ze overal op het circuit mogen komen. Nadat de eerste foto’s zijn 
geschoten en ik al verder op pad ben, haasten ze zich richting de laatste bocht om mijn 
achterneef daar op te vangen voordat hij de pitstraat induikt voor de finish. 
 
 
 



 

 
 
Terwijl mijn achterneef al gefinisht is, ga ik ter hoogte van de pitstraat 
beginnen aan mijn tweede lap. De warmte is goed te doen. Bij de derde 
bocht staat een deel van mijn support. De anderen zijn bij de laatste 
bocht gebleven. Hoe verder je achter op het circuit komt, hoe meer 
tegenwind je hebt. In de 2e lap heb ik daar toch meer moeite mee dan 
in de 1e.  
 
Zodra de laatste bocht in zicht komt, merk ik dat ik weer iets meer 
energie krijg om door te zetten. Daar net de bocht uit staat mijn support 
samen met mijn achterneef. Onder luid gejoel en veel geklik van de 
camera’s loop ik richting de pitstraat, vanaf de laatste bocht is het nog 
60 meter naar de finish! 
Moe maar voldaan kom ik aan. Ik ontvang mijn medaille, wat drinken en haal de chip van 
mijn schoen om deze in te leveren. Terwijl ik op zoek ga naar mijn support geniet ik al na. 
Wat een Race! Op naar volgend jaar, de 10e editie!  

 
Wedstrijdgroep naar Ekiden in Rotterdam, 7 juli 2018, door Birgit Voorn (wg) 
Na een leuke estafettetraining in de Pannenhoef besluiten we mee te doen aan een 
estafettewedstrijd. Het wordt de Ekiden in Rotterdam, waar je met 6 lopers samen de 
marathonafstand aflegt. Het motto is gezellig een dagje op pad en ondertussen ook nog dat 
doen wat ons verbindt: lopen. Diegenen die als eersten positief reageren op de oproep op de 
groepsapp gaan mee. Dit zijn: Ron, Wessel, Dennis, Thijs, Hans en ik. Trainer Ad legt de lat 
meteen hoog en geeft aan wie welke afstanden in welke tijd zou moeten lopen om onder de 
3 uur te eindigen. Helaas haakt Ron vlak tevoren af, hij moet voor zijn werk naar het 
buitenland. Rob (mijn man) is bereid in te springen om de startende 5 km te lopen. Hij is een 
fietser, maar loopt daarnaast wekelijks zijn rondje. Daarna loopt Wessel een 10 km, vanwege 
zijn bloedarmoede en ijzergebrek heeft hij de opdracht rustig aan te doen. Vervolgens loopt 
Dennis 5 km, die na een uitstapje naar het wielrennen, toch 2 weken geleden het lopen weer 
heeft opgepakt om hier mee te kunnen doen. Thijs neemt de volgende 10 km voor zijn 
rekening, hij begint weer steeds beter in vorm te komen na zijn ziekte van Pfeiffer die hem 
flink had teruggeworpen. Good old Hans loopt na Thijs de 5 km, hij is in goede doen. Als 
slotloper mag ik na 7.195 meter finishen. Ik ben goed getraind maar ben na de marathon en 
Roparun mijn snelheid kwijt of gaan gewoon de jaren tellen? 
 
We verzamelen bij Ad zaterdagochtend om 10 uur en rijden met twee auto’s naar PAC in 
Rotterdam. Het is een gezellige drukte op het terrein. Er doen dan ook 250 teams mee, het 
maximale aantal is bereikt. Ieder team heeft minimaal 6 lopers en een teamcaptain, dus heel 
wat mensen op het terrein. Vrijwel alle teams hebben hun partytent al opgezet op het 
grasveld rondom de atletiekbaan, wij zoeken een schaduwplekje ergens tussen 2 tenten. 
Volgend jaar toch maar de partytent van RREL lenen. Het is goed warm! Ad en ik zijn bij de 
uitleg om 11.15 uur voor teamcaptains. We krijgen 2 chips, 6 startnummers en een lintje. Het 
is belangrijk dat ieder in goede volgorde loopt en de chip doorgeeft, anders gaat het mis in 
de uitslag. Rob is er intussen achter gekomen dat hij zijn loopschoenen (klein detail) thuis 
heeft laten staan, dus zit zich in de ietwat te kleine schoenen van Dennis te wurmen en gaat 
inlopen (warm worden is niet meer nodig ). Vooraf nog gauw even een groepsfoto 
gemaakt. Nelli Cooman wordt in een cabrio rondgereden over de baan en lost iets na 12 uur 
het startschot. De tijd loopt… 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Rob verwachtte zelf er 24-25 minuten over te doen. Gelukkig staat Wessel al ruim op tijd 
klaar in het wisselvak, want al na 22’28” stormt hij over de finish! Een waardig invaller voor 
Ron! Wessel loopt relaxed na 5 km een rondje over de atletiekbaan om aan zijn 2e ronde te 
beginnen. Zijn 10 km loopt hij in 42’27”, iets versneld in de 2e ronde maar zich goed 
ingehouden. Als 3e loper is speedy Dennis weg voor zijn 5 km. Wauw in 18’57” finisht hij al 
en kan Thijs vertrekken, die enorm gefocust is als altijd. Ook hij loopt halverwege een ronde 
over de atletiekbaan en zit goed op schema, maar het wordt steeds warmer. Zijn finishtijd 
wordt 37”29”, het valt hem zelf wat tegen. Wij vinden het supersnel en als team lopen we 
prima op schema om binnen de 3 uur te finishen. Hans is vertrokken voor zijn 5 km en legt 
deze af in een keurige 22’51”. Chapeau!!! Wanneer ik 
als slotloper vertrek voor mijn 7.195 meter staat de klok 
op 2 uur en 24 minuten. Ik mag dus 36 minuten doen 
over mijn afstand, wat goed haalbaar is. Ik finish in 
31’30”. Als team overbruggen we de marathonafstand 
in 2.55’45”, waarmee we dik tevreden zijn. We eindigen 
hiermee als 26e van de 250 teams. Het snelste team 
loopt de afstand in 2.23’08” wat een nieuw 
parcoursrecord blijkt te zijn.  
 
Na even uitpuffen, drinken en douchen rijden we, toch 
wel wat vermoeid, terug naar huis. Het was een gezellige dag uit samen en we nemen ons 
voor volgend jaar met partytent en beter voorbereid te vertrekken. Met als doel onze tijd op 
de marathon te verbeteren. Als team is onder de 3 uur haalbaar, als individu is het niemand 
van ons ooit gelukt, maar wie weet wat de toekomst biedt ;-) 
 
 
 

De Pen 
door Birgit Voorn (wedstrijdgroep) 
 
Dank je wel Rina Kint voor het doorgeven van de Pen aan mij. Leuk 
initiatief deze column om elkaar verder te leren kennen. Ik loop 
inmiddels al 12 jaar bij deze vereniging en vind het nog steeds jammer 
dat ik veel mensen niet ken. Wel van gezicht, maar namen??? 
  
Ik was 21 jaar (1987) toen ik het hardlopen ontdekte, door een huisgenoot van me in Maastricht, waar 
ik Gezondheidswetenschappen studeerde. Ik had daarvoor 10 jaar gehandbald en wat gevoetbald bij 
de KPJ. Ik deed maar wat, liep gewoon een rondje en probeerde dat steeds sneller te doen. Toen ik 
bij een 10 km wedstrijd tot mijn verrassing op het podium kwam werd ik benaderd door een trainer of 
ik bij hun loopgroep wilde komen lopen. Van de ene op de andere dag kreeg ik schema’s en ging 7x 
per week fanatiek trainen. Ik ging snel vooruit maar na 3 maanden raakte ik geblesseerd. Niet heel 
verwonderlijk, als ik er nu aan terugdenk. Ik stopte bij die trainer, bleef wel handballen en ging af en 
toe een rondje lopen. In 1992 deed ik een nieuwe poging me aan te sluiten bij een atletiekvereniging, 
nl. Kimbria in Maastricht. Ik bouwde de trainingen iets voorzichtiger op en liep pr’s op de 5 en 10 km 
(resp. 19’21” en 39’27”). Daarna weer een blessure. Dit patroon herhaalde zich nog een aantal keren: 
hard trainen, snelle tijden lopen en geblesseerd raken. Shinsplints, achillespees, kuitblessures, ik was 
er op een gegeven moment helemaal klaar mee. 
 
Ik leerde mijn man Rob kennen in 1993 en we gingen samen wielrennen. Luik-Bastenaken, Amstel 
Gold Race en vele weekenden en vakanties fietsen in de Ardennen, Vogezen, Alpen en Pyreneeën, 
met als hoogtepunt de Marmotte, een prachtige cyclosportief in de Alpen. Toch miste ik het lopen en 
daarom pakte ik het zelf weer een beetje op. Dit resulteerde weer in mooie tijden o.a. 1.28 op een 
halve marathon en een prachtige ervaring bij La Montée du Grand Ballon: 16 km en 1000 
hoogtemeters.  
 
 



 

 
 
In 1998 startte ik bij Swift Roermond met baantrainingen, echter al snel raakte ik in verwachting van 
onze eerste zoon Berend, nu bijna 19 jaar en meteen daarna kwam Reinier, nu 17 jaar. We 
verhuisden in 2002 naar Etten-Leur en ik ging lopen bij de Panhoeflopers. Helaas liep ik bij mijn eerste 
Lelieloop meteen weer een kuitblessure op en besloot opnieuw te gaan handballen. 
Twaalf jaar geleden startte een vriendin van me bij de opstapgroep van RREL en vroeg me of ik in de 
weekenden met haar wilde meelopen. Dat deed ik en zo kreeg ik toch weer de smaak te pakken. Ik 
startte bij groep 3, dat werd al snel 4 en 5, waarna Ann Smout mij in contact bracht met Ad Vissers. Ik 
had geen idee wat die wedstrijdgroep inhield, maar ben nog steeds blij dat ik hier terecht ben 
gekomen. Ad is geen voorstander van harde trainingen. Het is een kwestie van geduld hebben, 
consequent trainen en gedoseerd pieken bij wedstrijdjes. Behalve looptraining wordt in de 
bostrainingen ook aandacht besteed aan loopscholing en doen we oefeningen om te werken aan een 
goede rompstabiliteit. Iets wat steeds belangrijker wordt met het ouder worden ;-). 
 
2013 was mijn topjaar: ik liep 3.12 op de marathon in Rotterdam en werd daarmee 1

e
 dame van de 

Provincie Noord-Brabant. Tevens werd ik in dat jaar in Etten-Leur gehuldigd als Sportvrouw van het 
jaar, wat ik een hele grote eer vond. De surprisebijeenkomst die voor me werd georganiseerd in de 
molen van Fer van Bergen zal ik nooit vergeten. In 2014 3

e
 vrouw 45+ op het NK halve marathon en 

2
e
 vrouw 45+ op het NK marathon, waren tevens hoogtepunten. 

Helaas werd in 2015 mijn beste vriendin ernstig ziek, zij overleed dat jaar op 13 november. Hoe 
belangrijk is het lopen van snelle tijden dan nog? Vier jaar heb ik veel energie gestoken in het 
organiseren van activiteiten en op die manier verzamelen van geld voor de zorg voor mensen met 
kanker die niet meer beter kunnen worden, door met team248 deel te nemen aan de Roparun.  
Ik loop nog steeds graag wedstrijden en ben bij tijd en wijlen ook nog lekker fanatiek, maar de jaren 
gaan tellen. Bovendien vragen mijn ouders en schoonmoeder in toenemende mate om zorg, iets wat 
ik graag voor ze doe.  
Ik hoop nog lekker wat jaartjes bij RREL te lopen. Er lopen veel leuke mensen rond en al gaat het 
minder hard, ik beleef nog veel plezier aan de wedstrijdjes en het trainen met “de mannen”. De Pen 
geef ik graag door aan de snelste loper binnen de wedstrijdgroep, die niet alleen snel loopt maar ook 
snel praat en schrijft: Thijs Staps. 
 
 

Lopen op vakantie 
Hardlopen op vakantie;  misschien wel de leukste manier om een onbekende omgeving te ontdekken! 

[bronnen travelvalley.nl, en Esther  ] 

 
Hardlopen tijdens je vakantie, je loopt in een compleet nieuwe 
wereld en hebt geen idee wat je om de hoek te wachten staat. 
Dat maakt het bijzonder: het gaat om de plek waar je loopt, niet 
zozeer om de training zelf.  
Hardlopen op reis vraagt wel enige voorbereiding. Hier volgen 
een aantal tips zodat je maximaal van je loopje kunt genieten. 
 
Verdiep je in het weer 
Een andere omgeving heeft met wellicht andere 
weersomstandigheden. Dat wil zeggen dat jouw favoriete outfit niet per se de beste is om op vakantie 
in te rennen. Verdiep je dus goed in het weer op je vakantiebestemming en kijk naar de temperatuur in 
de ochtend en avond, om daar je kleding op te kunnen afstemmen. In sommige landen (en in de 
bergen) kan het overdag dan wel lekker zijn, 's avonds kan het ook flink afkoelen.  
 

Zet je wekker 
Je bent natuurlijk op vakantie en dan staan er vast en zeker een heleboel dingen 
op de planning om overdag te doen en zien. Daarom is het slim om 's morgens 
vroeg te gaan hardlopen en dat heeft een aantal voordelen. Om te beginnen is 
het 's morgens vaak wat koeler. Wat ook een voordeel is, is dat het 's morgens 
vroeg rustiger is, waar je ook bent. Op de camping, langs het strand, in de 
bergen….. Zelfs in een grote stad, dan lijkt het alsof je de stad ‘voor jezelf’ hebt 
(persoonlijke noot van de ‘redactie’: niet in de ochtendspits in Lissabon, buiten 
vakantieperiode, dan ben je gedwongen een pittige interval te doen). De dag is 
nog heerlijk lang en jij bent al lekker fris en fit. Kortom: helemaal klaar om te 
gaan doen wat je had bedacht voor deze mooie dag!  



 

 
 
Doe een ‘fartlek’  
De allerleukste training om op vakantie te doen is een fartlektraining. Ongemerkt 
doe je dit al natuurlijk door je te laten verrassen door de wisselende ondergrond, 
de onbekende weggetjes en uitdagende obstakels op je pad. Denk niet na over 
een tempo en kijk niet steeds op je horloge. Je zet je horloge hooguit aan en 
vertrekt. Het genieten kan beginnen. En dat is immers ook waarom je op 
vakantie bent gegaan! 
 
Nog een paar laatste puntjes om aan te denken: 
- neem je telefoon mee! Je weet niet wat voor moois je onderweg allemaal 
tegen gaat komen, schiet die plaatjes gewoon voordat je spijt krijgt. 
- met Google Maps en Street View kun je thuis al een beetje voorbereiden. Zijn er paadjes? Mag of 
kan ik daar lopen? Is er veel verkeer? 
- gebruik Strava Local, daar vind je stadsroutes voor hardlopers en fietsers in 12 wereldsteden. 
- neem een klein beetje geld mee, altijd handig voor bijvoorbeeld de bus terug als je toch wat uit de 
richting bent gelopen en anders gebruik je het voor een flesje water onderweg. 
- kijk niet teveel naar de grond (wel op blijven letten waar je je voeten neerzet) maar kijk vooruit en om 
je heen. Neem gerust even pauze om van deze nieuwe omgeving te genieten! 

 

   
nog even dit ... 
 
Ingrid Smienk, trainer van groep 3, heeft op 12 juni haar laatste training 
voor groep 3 verzorgd. Nou ja…. Training? De groep werd door Ingrid 
getrakteerd op een ijsje bij Mac Donald’s; dat is niet echt een training te 

noemen natuurlijk    

 
 
Terug bij Focus werd Ingrid door haar lopers in het 
zonnetje gezet en met ook nog een dankwoord 
namens het bestuur heeft Ingrid  
haar trainersperiode afgesloten. 
 

 

 

 

 
 
AVG 
In de NieuwsFlits van Juni hebben we jullie een update gegeven van de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. De privacy policy van RREL staat op onze website in een apart kopje. 
We willen jullie nogmaals even meenemen waar we jullie gegevens mogelijk voor gebruiken: 
 

 Binnen de loopgroepen hebben we de groepsapp, hierin informeren we elkaar over de training 
en eventuele andere loopactiviteiten.  

 Periodiek verzenden we informatie via de Nieuwsbrief en de Nieuwsflits. Het doel hiervan is  
om jullie op de hoogte te houden van zaken die actueel zijn. 

 Na een wedstrijd kan het zijn dat er een stukje wordt geschreven door de PR van de RREL en 
wellicht geplaatst wordt in “de Bode”, de regionale weekkrant . Dit kan met en zonder foto zijn. 

 Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto's gemaakt die op de website geplaatst worden. 

 
Wij vinden het belangrijk dat jullie als RREL lid je hiervan bewust bent en indien je hiervan een 
individueel of als totaal aspect van af wilt zien je dit kenbaar kunt maken. 
Daarom vragen we ieder lid van RREL om aan te geven als je ergens niet in wenst te worden 
opgenomen. 

 



 

 

 
Code Geel Code Rood 
Op onze trainingsavond van dinsdag 29 mei jl. hebben we te maken gehad met extreem weer, onweer 
en veel regelval. Voor de training was er al veel discussie wat te doen, training door laten gaan of af te 
gelasten. Er werd code oranje afgegeven maar volgens “Buienradar” zou het tussen 19.30 en 21.00 
uur droog zijn. Besloten is om de training door te laten gaan. Vlak voor de training was het weer 
zodanig slecht geworden dat er besloten is de training alsnog af te gelasten. Achteraf hadden we het 
kunnen weten, er was code oranje afgegeven. 
 
Wat geven de weercodes aan (bron KNMI) 

Code oranje: wees voorbereid 

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, 
letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven 
als de kans op extreem weer 60 procent of meer is. 

Code rood (weeralarm): onderneem actie 

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie 
kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan 
heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich 
voordoet.    

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Road Runners Etten-Leur het volgende vastgelegd in het 
veiligheidsplan: 

 Code groen bij geen weeralarm wordt er getraind 

 Code geel overleg tussen de trainers over al dan niet doorgaan training. Uiterlijk 1 uur 
voor de training wordt iedereen daarover ingelicht via de groepsapp. 

 Code oranje er is geen training 

 Code rood er is geen training 

 

Starttijden en nieuw marathonparcours van Oers Marathon Brabant 
Zoals elk jaar zullen ook weer veel atleten van RREL deelnemer zijn op 1 van de afstanden van de 
marathon Brabant. Let op, er zijn een aantal wijzigingen, met name de starttijden.  
Kijk voor je je definitief inschrijft even op hun website www.marathonbrabant.nl 
 
Oproep 

vacature voor coördinator evenementencommissie is nog niet ingevuld.  
Hierbij nogmaals een oproep!  
“De evenementencommissie is een bruisende commissie bestaande uit een hechte groep leden die 
zich inzetten voor alle evenementen die door RREL worden georganiseerd. Een van de belangrijkste 
evenementen is de Lelieloop die jaarlijks op 2e pinksterdag wordt georganiseerd. Deze groep is op 
zoek naar een nieuw lid, die tevens de coördinatie op zich wil nemen. Hierbij gaat het vooral om het 
overall overzicht houden, contact met andere commissies en leden onderhouden en deelnemen aan 
de bestuursvergaderingen (ca. 6x per jaar). Er wordt dus gezocht naar een creatieve duizendpoot die 
graag de kar trekt. Mogelijk iemand die al ervaring heeft met het coördineren van evenementen. 
Herken je jezelf in dit profiel, meld je dan aan bij een van de bestuursleden of leden van de 
evenementencommissie, of via info@rrel.nl”   
 
Singlet maatS 
1 van onze lopers uit de wedstrijdgroep is op zoek naar het RREL Jubileum singlet maat S. Is er iemand die 
hem niet gebruikt/nodig heeft of anderszins. Onze wedstrijdloper wil hem graag van je overnemen.  
Laat het even weten aan Ad Vissers of een berichtje naar info@rrel.nl  
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