
 

nieuwsbrief maart 2018 
 

[Citeer hier uw bron.] 

  
Loopagenda  
(zie ook de website): 
 
11-3 Haagse Beemden 

wintertrimloop 
18-3 Kievitsloop, Bergen op 

Zoom 
18-3 Halderbergeloop, 

Oudenbosch 
25-3 Run Bike Walk, Etten-Leur 
31-3 rondje Vrachelen, 

Oosterhout 
31-3 Paasloop, Essen (B) 
8-4 Haagse Beemden 

wintertrimloop 
8-4 Rotterdam marathon 
15-4 monumentenloop Bergen 

op Zoom 
27-4 Vlietloop, Oud-Gastel 
10-5 Dauwrennen, Den Hout 

(06.00 uur!) 
21-5 LELIELOOP 
26-5 Rondje Sprundel 
27-5 Haagse Beemdenloop 
 
 
En voor alle overige 
loopevenementen in het land, zie: 
www.phein.nl/atletiek/loop
agenda 
 
Wist je dat…. 
 
- de voorbereidingen voor de 
Lelieloop alweer in volle gang zijn 
- we een enorme opkomst van Road 
Runners verwachten 
- dit zowel als loper als vrijwilliger kan 
zijn 
- je binnenkort hoort hoe en waar je 
je hiervoor kunt aanmelden 
 

 

 

WWW.RREL.NL 
 
Deze maand in de nieuwsbrief: 
 

- woordje van het bestuur 
 
- Run-Bike-Walk 

 
- Mini Roparun 
 
- Lelieloop 
 
- afsluiting winterseizoen 
 
- Boscross 
 
- vacature 
 
- acties 
 
- *NIEUW*: de Pen – leer je medelopers kennen! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OPROEP: 
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, 
 
We zijn het jaar 2018 alweer in de 3e maand. Lente komt er aan en we gaan weer nadenken over hoe 
we de avonden plezierig kunnen invullen. Naast hardlopen zijn er meer leuke dingen waar we ons 
gelukkig mee bezig kunnen houden. 
In de vorige Nieuwsbrief gaf Ad aan dat er wijzigingen in het bestuur zouden plaats vinden. Op de 
ALV van 20 februari jl. hebben Petra en Sonja het stokje overgedragen aan Ferry en ondergetekende. 
Op de ALV heb ik me kort voorgesteld maar wil dit graag in dit medium aan alle leden doen. 
Mijn naam is André Rits , 55 jaar, getrouwd en vader van 2 volwassen dochters.  ik loop sinds 3,5 jaar 
in groep 4 bij Wim, een jaar of 10 geleden ben ik bij RREL weggegaan door een vervelende blessure 
(gebroken heup).  Het lopen heb ik toen geprobeerd bij te houden, maar miste de sfeer en uitdaging 
die je in een vereniging wel krijgt. Dus mijn rentree was iets vanzelfsprekends. Het leukste wat me 
direct opviel is dat een groot deel va de loopgroep van toen, nog steeds actief is. Het voelde dan ook 
als een warm bad waar ik in terugkwam. Ik denk dat die beleving me dan ook heeft getriggerd om deel 
te gaan uitmaken van het bestuur. Door het vrijkomen van de  functie van secretaris was mijn 
interesse snel gewekt. Zoals  Ad in de ALV aangaf hebben we ontzettend veel vrijwilligers binnen 
RREL. Dit is mijn bijdrage aan de vereniging.  
Ik prijs mezelf gelukkig dat ook ik mag terugvallen op meerdere personen die taken op zich hebben 
genomen, zodat we samen de vereniging als een goed geoliede machine kunnen houden. 
 
Dank aan het bestuur dat ze me hebben voorgedragen, dank aan de leden dat ze mij hebben 
aanvaard  als bestuurslid en dank aan Sonja voor de prettige overdracht. 
 
Ik wens iedereen veel succes en plezier met haar en zijn loopdoelen, trainingen, wedstrijden. 
 
Veel plezier met alle activiteiten die in 2018 op het programma staan. 
 
Sportieve groet, 
André 
 
 
 
 

Run-Bike-Walk op zondag 25 maart 2018 
 
Zondag 25 maart wordt voor de 2e keer een prachtig Run-Bike-Walk evenement 
georganiseerd. Ren, fiets of wandel mee voor het goede doel! Een evenement voor de hele familie, 
als teambuildingsactiviteit voor bedrijven en als sponsorloop voor de basisscholen met: 
 
- Wandelroutes van 10 - 15 en 20 km 
- Fietsroutes van 23 - 42 en 65 km (fietsers volgen de run-bike-run-route) 
- Sponsorloop voor de jeugd 
- Run-bike-run voor teams 
 
Kijk ook in de laatste Nieuwflits (februari 2018) voor nog meer informatie: 
 
 nieuwsflitsen RREL  of www.runbikewalkettenleur.nl  
 
 
 
 

http://www.rrel.nl/1_rrel/nieuwsflits.php
http://www.runbikewalkettenleur.nl/


 

 
 

Mini RoPaRun op 14 april a.s.  
 

   
 
ARV Achilles en het RoPaRunteam Swietelsky Go4Life 
organiseren op zaterdag 14 april a.s. een Mini Roparun 

 
Wat:    

   - Voor hardlopers, bedrijventeams, kangoo-jumpers en racerunners een estafetteloop van  

10 kilometer (5 rondes van 2 kilometer)  

   - Voor wandelaars en nordic walkers een afstand van 5, 10 of 15 kilometer  

Starttijden:   

   - Vanaf 13.00 uur wandelaars en nordic walkers   

(aankomst uiterlijk 16.30 uur)  

   - 13.30 uur bedrijventeams  

   - 15.00 uur hardlopers, kangoo jumpers, racerunners  

Waar: 
   - atletiekbaan ARV Achilles (Concordialaan Etten-Leur)  
Kosten: 

- wandelaars, nordic walkers, kangoo-jumpers, racerunners  €   5 per persoon 

- bedrijventeams (2 – 5 personen)     € 75 per team  

-            hardlopers (2 – 5 personen)       € 50 per team  

  

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Roparun.  
De stichting Roparun zamelt geld in voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten met als missie:  

“leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden 
 toegevoegd aan het leven” 

  

Extra informatie en inschrijven: www.miniroparun.nl   
Voorinschrijven kan tot 9 april. Na-inschrijven op 14 april tot 30 minuten voor aanvang (contant betalen).  

 
 
 

Lelieloop         
Onze eigen Lelieloop komt er weer aan. Noteer de datum alvast in je agenda: 21 mei 2018! 

 
 
 

Boscrossen         
 
Het winterseizoen is afgesloten met onze laatste boscross. 
Dit was een echte wintereditie. Zoals je op de foto kunt zien 
was een muts en een paar handschoenen geen overbodige 
luxe. Lekker koud maar met een heerlijk zonnetje. Dat maakte 
de verse snert na afloop extra lekker! 

 

 
 
 
 

    

http://www.miniroparun.nl/
http://www.miniroparun.nl/
http://www.miniroparun.nl/


 

 
Vacature coördinator evenementencommissie 
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 
 

 

de Pen 
Het concept in het kort: Een lid van de vereniging schrijft een stukje 
voor de volgende nieuwsbrief. Hierin stelt dit lid zich voor, vertelt iets 
over zichzelf, doet verslag van een wedstrijd of vertelt over een 
ervaring tijdens de training … vul zelf maar in, kortom: leer je 
medelopers kennen! De schrijver geeft ‘de Pen’ door aan een 
medeloper die vervolgens een stukje aanlevert via info@rrel.nl zodat dit 
in de volgende nieuwsbrief geplaatst kan worden.   
NB: Ook als je de pen niet krijgt toegewezen, ben je vrij om een stukje 
aan te leveren! 
 
Esther trapt af: 
 
Toen wij van Rotterdam vertrokken …...  
…… en dat is inmiddels al weer bijna 18 jaar geleden, brak voor ons een spannende periode aan. 

Verplicht verhuizen als jong gezin met een peutertje naar een onbekende omgeving 
(“Etten-Leur? Waar leg dat dan?”) vraagt enige aanpassingen hier en daar. Ik ging, 
als hardloper en een fijne atletiekvereniging achterlatend, op zoek naar een 
alternatief. Sociale contacten opbouwen is lastig wanneer je nog werkt ‘boven de 
sloot’ en continue pendelt tussen de kinderopvang en het kantoor van de baas. Hoe 
leer je op deze onbekende plek dan nieuwe mensen kennen? Omdat ik echt gericht 
was op het hardlopen, lekker in de buitenlucht en op de openbare weg, viel mijn oog 
al snel op een advertentie van de Road Runners. Ik ging kijken, praten, meedoen en 
werd lid. Een fijne gemoedelijke vereniging met interesse voor elkaar. Als zij-
instromer werd ik welkom geheten in groep 2 en veel sociale contacten werden 
opgestart.  

 
Wanneer ik buiten de vaste dinsdagavond training een “loopmaatje” tegenkwam, reageerde mijn 

peuterdochter al met: “die ken je zeker van het hardlopen”  . Ik had mijn draai dus snel gevonden en 

kon het hardlopen weer naar tevredenheid oppakken in dit voor mij nog steeds onbekende dorp. 
 
Via groep 3, een kleine pauze (want kind 2 diende zich aan), de opstapgroep, groep 4 en uiteindelijk 
groep 5, ben ik inmiddels weer terug bij groep 2 maar nu als trainer. De cirkel is rond!  
Ik ben trainer geworden omdat ik een enorme passie heb voor hardlopen en ik dit wil delen. Steeds 
vaker vroeg men tips en adviezen en zelfs schema’s. Ik kon dit alleen maar geven vanuit mijn eigen 
ervaring maar merkte dat ik dat wel heel leuk vond en zelf ook steeds meer op zoek ging naar 
antwoorden. Voor mij was de link snel gelegd. Wanneer ik een trainersopleiding zou volgen, kon ik 
meerdere vliegen in 1 keer slaan. Ik zou echt kennis vergaren en kon zo medelopers goed adviseren 
en bij de Road Runners werd een ‘trainersprobleem’ opgelost. Inmiddels ben ik een aantal jaar verder 
en geef ik met heel veel plezier training, aan groep 2 dus.  
Een groep met gemotiveerde lopers die enthousiast aan de slag gaat wanneer ik weer wat nieuws heb 
geleerd (niet dat zij dit altijd weten :-P) en dat in de praktijk wil brengen. 
 
 

mailto:info@rrel.nl
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De afgelopen 15 jaar ben ik, wat hardlopen betreft, voor mijzelf een heel ander pad in geslagen. Van 
korte 5 km wedstrijdjes naar lange afstanden. Wat vond ik het heerlijk om uren in de buitenlucht in de 
polder te bivakkeren en mijn hoofd ‘leeg’ te lopen. Mede door de trainingen op dinsdagavond bleef ik 
vooruitgang boeken en lukte het om ook op de langere afstanden sneller maar nog steeds ontspannen 
te blijven lopen.  
Ik waagde mij in 2007 aan een halve marathon in het inmiddels voor mij bekende en waanzinnig 
mooie Etten-Leurse buitengebied, wat inmiddels ook al een beetje als thuis voelde. 
Wat een feest was dat! De vele aanmoedigingen van de Road 
Runners maakte het voor mij compleet. Er volgenden nog meer 
halve marathons om uiteindelijk nog verder te gaan naar DE 
marathon in 2011. En dat is er maar 1 natuurlijk: de marathon van 

Rotterdam.   Debuteren op de halve in Etten-Leur, het ene ‘thuis’, 

vraagt om een debuut op de hele in het andere ‘thuis’. Zo gezegd, 
zo gedaan. Vanaf toen was ik een langeafstandsloper.  
A.s. april zal ik nog een keer aan de start staan van #demooiste; 
de marathon van Rotterdam maar ik weet dat de (noodzakelijke) 
aanmoedigingen komen van mijn ‘loopmaatjes’ van Road Runners 
Etten-Leur en daar ben ik best trots op! 
 
Esther Mohunlol.  
Ik geef de pen door aan Rina Kint 

 
 
 

Jumbo Clubkas Actie 

 
 
Spek de kas van onze club bij Jumbo Etten-Leur 

 
Zoals jullie vast weten, organiseert Jumbo Etten-Leur een actie waarmee een financiële bijdrage voor 
onze vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’. 
 
 
Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan boodschappen 
een waardepunt. De waardepunten kunnen ze in de winkel doneren aan de vereniging van hun keuze. 
 
Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze vereniging, hoe groter het totaalbedrag dat wij 
ontvangen. En daarmee kunnen wij de Lelieloop nog beter op de kaart zetten. 
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Etten-Leur te doen en 
daarmee de kas van onze club te spekken! 
De actie loopt van 28 maart tot en met 15 mei a.s. bij Jumbo Etten-Leur, Geerkade en 
Kerkwerve. 
 

 
 
 



 

Rabobank Clubkas campagne 
Ook de Rabobank start binnenkort weer met een clubkas campagne. Leden van de Rabobank kunnen 
hun stem vanaf 4 april geven aan de Road Runners Etten-Leur zodat de clubkas nog meer aangevuld 
wordt. Het zou leuk zijn als al onze Rabobank leden dit, zoals voorgaande jaren, weer doen! 
 
 
 

En verder ... 
 

 Het is weer lente; er zijn heel veel georganiseerde hardloopevenementen. Kijk voor een deel 
hiervan in de agenda op onze website! 
 

 RREL heeft een mooi clubtenue, deze is te verkrijgen voor zowel dames als heren. Hiervoor is 
onlangs  weer een pasavond georganiseerd. Nu is er nog wel de mogelijkheid om tot 4 april 
a.s. een e-mail te sturen naar rrel-communicatie@outlook.com o.v.v. kleding. meer 
info: clubtenue RREL of zie Flyer nieuwe kleding RREL 
 

 Op 27 april a.s. (Koningsdag) organiseert ARV Achilles een uursloop in het Liesbos. Het is 
een prognoseloop waarbij je vooraf de afstand doorgeeft welke je binnen het uur denkt af te 
leggen. Het parcours is onverhard maar wel over de paden. Start is 10 uur, aanvang 09.45 
Voorwaarde is dat je een uur kunt (hard)lopen en je je Koninklijke(oranje)  kleedje aantrekt. 
Ook voor wandelaars is het mogelijk deel te nemen.  
De startlocatie is in het Liesbos, ca 200 meter vanaf de parkeerplaats bij het open veld.  
 

 In september wordt uiteraard weer ons clubkampioenschap georganiseerd. Dit jaar staat dat 
in het teken van ons jubileum. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk 

 
 
 
 
 

http://www.rrel.nl/1_rrel/tenue.php
http://www.rrel.nl/1_rrel/nieuwsflits/Nieuwe_kleding_RREL.pdf

