
 

 

Woordje van de redactie 
 
Met de eerste lentedagen achter de rug breekt voor ons lopers weer een 
mooie tijd aan. In het voorjaar staan er weer verschillende loopjes op het 
programma, waaronder ook onze eigen Lelieloop. Verderop in deze 
nieuwsbrief daarover meer informatie.  
Overigens is het niet voor alle lopers een periode om naar uit te kijken. 
Indien je, net als velen, ook last hebt van hooikoorts vraag je jezelf 
misschien ook wel eens af waarom je voor een buitensport hebt gekozen. 
In deze nieuwsbrief enkele tips voor de hardloper met hooikoorts, 
misschien heb je er iets aan.  
 
 

Loopagenda zie ook de 
website: 

- 21 mei: Marikenloop 
in Nijmegen 
www.marikenloop.nl 

- 5 juni: Lelieloop 
Etten-Leur 
www.lelieloop.nl 

 
 
Wist je dat…. 

- Er 2 trainers deel 
hebben genomen 
aan de Marathon 
Rotterdam en zij 
beiden een knappe 
prestatie hebben 
neergezet? 

- ELKV de nieuwe 
kantine op 25 maart 
officieel in gebruik 
heeft genomen. 
Namens RREL 
hebben we een 
plant gegeven. 
Overigens heeft 
ELKV ook een 
nieuwe naam na de 
fusie met 
Zevenbergen heten 
ze voortaan: Focus.  

- Een loper ter hoogte 
van Gerrit Roovers 
een pleister nodig 
had, maar bij 
navraag sierpleister  
(een pot muurverf) 
geleverd kreeg.. 

- Groep 2B een 
training ‘illegaal’ 
overdekt heeft 
gelopen.. 

- Er bij sommige 
groepen soms ter 
plekke wordt 
proefgetraind.. 
 

Nieuwsbrief april 2017 
 

[Citeer hier uw bron.] 

Info RREL 
- In het derde weekend van maart vond de eerste  

RunBikeWalk plaats. Verderop in deze nieuwsbrief een  
aparte bijlage met daarin een terugblik op dit mooie 
evenement.  

- Op 14 maart is er een nieuwe opstapgroep gestart. Maar 
liefst 16 lopers zijn onder de bezielende leiding van Henk 
van Gammeren begonnen met hardlopen bij onze 
vereniging.  

- Het is al weer even geleden, maar in februari vond de ALV 
plaats. Ad heeft namens het bestuur het jaarverslag 
doorgenomen en Petra het financieel jaarverslag. Daarnaast 
ook een kort overzicht van de TC en EC. Wie geïnteresseerd 
is in de notulen kan deze opvragen via info@rrel.nl. 

- Zowel de Jumbo Spek de Clubkas als de 
RaboClubKascampagne zijn inmiddels weer afgelopen. We 
hopen ook dit jaar weer een mooie bijdrage voor de 
Lelieloop te hebben opgehaald.  

- De bostraingen op dinsdagavond vanuit Pagnevaart starten 
weer en vinden plaats op: 23 mei, 20 juni, 18 juli en 22 
augustus. Je kunt op die dinsdagavonden kiezen voor de 
reguliere training vanuit ELKV, of een bostraining.  

-  

 

mailto:info@rrel.nl


 

 

Jubileumjaar 2017 – 2018      

 

Beste Roadrunners, 

 

RoadRunners Etten-Leur bestaat komend jaar 25 jaar en dat willen we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. In samenwerking met de feestcommissie (Fer van 

Bergen, Michel Bego en Joost Evers) is er een programma opgesteld voor een 

heus jubileumjaar. Noteer alvast onderstaande data in je agenda: 
 

• De van Oers Marathon Brabant 2017 (oktober) 
• Vrijwilligers avond 2017 (november) 

• Nieuwjaars receptie 2018 (januari) 

• 25e Lelieloop 2018 (mei)  

• 25e Clubkampioenschappen 2018 (september) tevens afsluiting jubileum 

 
 

Van Oers Marathon Brabant – 29 oktober 2017 

In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor de start van de feestelijke activiteiten 

tijdens de van Oers Marathon Brabant. 

De van Oers Marathon Brabant is de eerste activiteit dat wij samen willen gaan beleven. 

Met samen bedoelen wij ook met de gezinsleden. Afgelopen jaar waren er meer dan 70 

RREL leden die mee liepen aan de van Oers Marathon, verdeeld over alle afstanden. Heel 

veel familieleden staan ons aan te moedigen langs de lijn. Dit jaar hebben wij ter 

gelegenheid van ons jubileum een centrale locatie op de middenplaats op markt 

(tegenover het Neêrlands Koffiehuis, waar alle RREL supporters en lopers kunnen 

verzamelen. Vanaf die positie kunnen we de alle lopers goed aanmoedigen.  

 

Voorinschrijving en jubileumshirt 

Op dit moment proberen we het zo te organiseren dat we centraal kunnen starten met 

alle lopers bij elkaar vanuit een vak, bijvoorbeeld voor de start van de wedstrijdgroep. 

Dit om goed zichtbaar te zijn als RREL (jubileum)groep. Om ook daadwerkelijk goed te 

herkennen zijn wordt er een speciaal Jubileum shirt uitgegeven. Dit shirt komt gratis 

ter beschikking voor lopers die meelopen bij de start van ons jubileumjaar. Om dit goed 

te kunnen organiseren willen we dan ook een gezamenlijke inschrijving regelen.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XvLw0Q5z&id=D2588F776A9C31FA8856EA27C040C42A5CF24688&q=25+jarig+bestaan&simid=608003783846595343&selectedIndex=47
http://www.marathonbrabant.nl/


 

Inschrijven gaat als volgt te werk. Je stuurt een mail naar info@rrel.nl. Je geeft aan 

wat je naam is, voor welke afstand je wilt inschrijven, welke maat singlet je wenst te 

ontvangen en of je man of vrouw bent.  

 

Hieronder vind je informatie over de kosten en de te lopen afstanden (zie ook 

marathonbrabant.nl) 
Inschrijfgelden 2017 

 

Leeftijdscategorieën 

Senioren 

10 km vanaf 14-34 jaar                  

halve marathon vanaf 16-34 jaar 

hele marathon vanaf 18-34  jaar 

Masters op 10 km, halve en hele marathon: 

Masters 1            35-44 jaar 

Masters 2            45-54 jaar 

Masters 3            55-64 jaar 

Masters 4            65 jaar en ouder 

 

Let op: je schrijft dus niet in via de site van de marathon, maar gezamenlijk via RREL. 

Vanaf 1 mei kun je inschrijven via info@rrel.nl. Inschrijven kan tot 1 augustus. Betaling 

kan t.z.t. door het inschrijfgeld over te maken op een rekeningnummer van RREL. Wij 

zorgen er dan voor dat je deel kunt nemen aan dit evenement en dat je het 

jubileumshirt vooraf ontvangt. 

We verwachten wel dat je in het jubileum singlet deelneemt aan deze editie van de 

herfstmarathon. Zo zijn we goed zichtbaar als groep. Loop je normaal gesproken niet in 

een singlet? Doe er dan een shirt onder. Een jasje erover kan ook, maar niet bij start en 

binnenkomst.  

 

Jij komt toch ook? 
 
 
 
 
 

mailto:info@rrel.nl
mailto:info@rrel.nl


 

Verslag Run Bike Walk 2017 

 
Geschreven door Sonja Gordeijns Mathijssen (secretaris) 
 
Aan mij de eer om deze nieuwsbrief een kort stukje te schrijven. Sinds 2 jaar ben ik secretaris 
binnen de vereniging. De secretaris vormt samen met de penningmeester en voorzitter het 
dagelijks bestuur van de vereniging. Dat is een eervolle taak. Maar wat doet zo’n secretaris 
nu precies. In de eerste plaats handel ik alle ingekomen en uitgaande post af. Daarnaast 
beheer ik het (digitaal) archief. Op dit moment ben ik nog verantwoordelijk voor de uitgave 
van de nieuwsflits en nieuwsbrief, maar dat dat deel heeft Esther Mohunlol van me 
overgenomen. Als bestuur vergaderen we ongeveer 8x per jaar. Deze vergaderingen, 
evenals de ALV, bereid ik voor en worden door mij genotuleerd. Dat is het wel zo’n beetje. En 
als je denk dat lijkt me ook wel wat… vanaf februari 2018 is deze functie vacant. Geef het dus 
gerust aan als je interesse hebt! 
 
Sonja Gordeijns-Mathijssen 

 
1. Weet waar jij slecht op reageert 
Probeer te achterhalen wanneer en waar de symptomen opspelen. Als je precieze informatie hebt kun 
je hiermee naar je huisarts gaan, leg de zaak uit en vraag om een allergie-onderzoek. 
2. Plan je training  
In de ochtend is het pollenniveau vaak het ergst. Probeer dus je looptraining in de avonduren te 
plannen. Regen maakt de lucht schoon, na een regenbui kun je dus meteen hardlopen, want dan is de 
lucht zo goed als pollenvrij. Let wel: vlak voor een onweersbui zitten er echter juist veel pollen in de 
lucht. 
3. Check de hooikoortsverwachtingen 
Controleer vooraf de hooikoortsverwachting op Weeronline.nl of pollennieuws.nl  
4. Medicatie 
Als je een allergietest hebt gedaan kun je vervolgens ook informatie inwinnen over wat voor jou de 
beste medicatie is. Neem je medicatie in voor je run. 
5. Douche en wassen 
Was na iedere loop al je kleding. Pollen blijven makkelijk op natte kleding zitten. Douche dus meteen 
na afloop van je run en was ook je haren, zodat er geen pollen achterblijven (Runnersworld, 2017).  
 
 

Inmiddels zal het bekend mogen zijn dat we op 2e pinksterdag (maandag 5 juni) ons jaarlijkse 
hardloopevenement houden: de Lelieloop. Langs deze weg meteen een oproep voor 
vrijwilligers. Lopen en vrijwilliger zijn gaan heel goed samen. Je kunt je aanmelden via 
lelieloop@rrel.nl. Inschrijven voor de Lelieloop gaat via de site. Met het uitkomen van deze 
nieuwsbrief zal er ook een nieuw evenement op facebook worden aangemaakt.  
 
 
 

 

 

http://www.weeronline.nl/europa/hooikoorts-nederland/135
http://pollennieuws.nl/
mailto:lelieloop@rrel.nl


 

 

Run Bike Walk  2017  
 
 

Op 25 maart jl vond de RunBikeWalk voor het eerst in Etten-Leur plaats. Van RREL 
waren 4 teams actief op verschillende afstanden. Hieronder lees je reacties en 
verslagen van deelnemers: 
 
"Wat hebben we genoten van het principe en de route van de RBW! We hadden geen idee hoe zoiets 
ging, met fietswissels en korte stukken lopen, maar we deden het gewoon. Slingerend kaartlezen? 
Ach, we hadden er lol in. Onze teamspirit was fantastisch en de sterrenhemel maakte alles net iets 
mooier. Volgend jaar meteen weer!" 
 
Deelnemer, ARV Achilles 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
“Wat doe je als je nieuwsgierig bent naar de RopaRun? Je probeert het gewoon eens zelf, in het klein. Tijdens 
de allereerste Run-Bike-Walk in Etten-Leur. Oké, als je eigen trainsters in de organisatie zitten en vol 
enthousiasme over zo’n evenement praten, kun je bijna niet anders. Maar toch, ons clubje is wel in voor wat 
nieuws. Ongeveer 43 kilometer fietsen afwisselen met lopen. Zonder enig idee wat ons precies te wachten 
stond, stonden we zaterdagavond aan de start. Fietsen verlicht, tassen gevuld met eten en drinken, eerste 
loper klaar. Nog snel de laatste afspraken: in deze volgorde wisselen we en om het kwartier. Om half 7 ‘s 
avonds gingen we… 
Onderweg bleek hoe lastig zo’n fiets-loop-route is als je er niet goed bekend mee bent. Dat kwartier werd bij de 
eerste loper al 10 minuten. Niet eens zo erg, want tijd om ècht moe te worden is er niet bij. Tassen vol eten en 
drinken hadden we na afloop over. Het was veel te onhandig om steeds af te moeten stappen om iets uit je 
fietstas te graaien. Die fietswissels leken al nergens op. Laat staan op dat moment je dikkere jas pakken en 
aantrekken, de fiets opstappen en heel hard naar de rest toe fietsen… helemaal als dan ook nog de mouw 
binnenstebuiten zit en je dat fietsend niet goed krijgt… en dan ook nog af en toe op andermans fiets zitten… 
uitdaging! 
De dikkere jas voor op de fiets was wel weer slim bekeken. Ons looptempo kun je toch geen fietstempo 
noemen, dus je koelt snel af. Koud beginnen aan jouw tien minuten hardlopen bleek minder prettig. Maar dat 
hardlopen was heerlijk. Wat krijg je op de fiets toch een zadelpijn te verduren. Hoe vaak ik wel niet dacht: laat 
mij lopen, ik wil. De rest had het net zo zwaar. Je bent toch meer dan 4 uur onderweg. In het donker 
welteverstaan. Over de Markdijk, zie je ons al gaan? Gelukkig hadden we een hoofdlampje bij ons voor het 
kaartlezen. Dat kon dan weer niet het vele slingeren op de fiets voorkomen. Gelukkig kwamen daar geen 
ongelukken van. 
We hebben wel een extra stukje gelopen vanwege een foutje in de Verloren Hoek. Gelukkig kwamen we daar 
snel achter en zaten we snel weer op het juiste spoor. Om kwart voor 11 bereikten we de finish, moe maar 
tevreden. Nog een laatste kilometer hardlopen met alle deelnemers en we konden aan ons welverdiende 
biertje (of een paar meer…). 
Nu denk je misschien: afzien, daar heb ik geen zin in! Geloof me, dat wordt ruimschoots goedgemaakt door 
teamspirit, gezelligheid en veel grapjes. Wat hebben wij onderweg genoten en gelachen, samen. En dan die 
sterrenhemel boven je zien. Mooier kon het niet. Volgend jaar doen we absoluut weer mee, dan beter 
voorbereid!” 
 



 

Marloes Nijland/ARV Achilles 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Impressie van het Run-Bike-Walk evenement op zaterdag 25 maart 2017 
Het is zaterdag 25 maart 2017, 17.00 uur. Bij de Nieuwe Nobelaer verzamelen de Run Bike Run Friends (het 
dreamteam bestaande uit Marc Hoskens, Ferry Bastiaansen, Daniel van den Hooven, Andre Rits en Ronald 
Demmers, mental coach Ad van Gils) zich. We spelden de borstnummers op onze RREL-shirts en doen de 
polsbandjes om. De sfeer is ontspannen en we hebben er zin in! Daarna begeven we ons naar ’t Witte Paard 
om even met de organisatoren te praten. Tevens krijgt de aanwezige pers de gelegenheid om wat foto- en 
video-opnamen te maken en even met de “matadoren” te praten. De 22 jaar (!) oude fiets van Ronald maakt 
zo’n kabaal bij het remmen dat we vrezen tijdens de tocht klachten van geluidsoverlast te krijgen, dus die laten 
we achter. De andere fietsen worden gekeurd en in orde bevonden. 
Rond kwart voor zes gaan we op pad voor onze 45 km. hardlopen en fietsen. Andre en Marc nemen de eerste 
shifts van elk 2 km. op zich en hebben het zwaar. De zon schijnt, maar er waait een harde en koude wind uit het 
noordoosten en die hebben ze op weg naar het Liesbos pal op kop. Ronald heeft een makkie door het Liesbos 
want daar loop je lekker uit de wind. Daniel en Ferry nemen het daarna over en lopen soepeltjes en keurig op 
schema over de Zanddreef en de Strijpenseweg. Het wisselen gaat relaxed en zonder problemen. Op de 
Elshoutweg pauzeren we even om wat te eten en te drinken. De avond gaat vallen en het wordt koeler. We 
kleden ons goed aan en de verlichting en hesjes gaan ook aan. Andre gaat weer vol energie lopen, dit keer 
lopen we elk een shift van 2,5 km. Marc heeft weer pech want hij mag op de Zevenbergseweg het viaduct over 
de Mark oplopen. “Allez, das gin probleem, he” en inderdaad zonder problemen slecht hij deze heuvel in het 
parcours. We gaan de Markdijk op, de polder tussen Hoeven en Zevenbergen in. Gelukkig wind mee en nog niet 
donker, want anders is het oppassen geblazen op dit stuk waar geen enkele verlichting is. Ronald neemt over 
van Marc en loopt het stuk naar de “top” van de fietsbrug. Het uitzicht is geweldig en we zien de zon prachtig 
ondergaan aan de horizon. We voelen ons gelukkig en bevoorrecht om dit mee te maken. Bij de fietsbrug 
neemt Daniel het weer over. We twijfelen even of we de juist weg hebben genomen. Andre vraagt bij een 
boerderij of we op de Poldersdijk zitten. “Ich bin nicht bekannt hier” krijgt hij te horen van de dame bij de 
boerderij die de hond uitlaat. Deze taal verwachten we niet in de Hoevense polders. We vragen ons ook even 
hardop af wat er in die boerderij gebeurt. We zijn dus even uit het veld geslagen. Daniel ook, want hij moet 
kort achter elkaar een sanitaire stop en dichtgaande spoorbomen overwinnen. Turbo Ferry neemt het stokje 
over en loopt met zijn lange stelten in dezelfde kadans als waarmee de windmolens boven ons hoofd 
ronddraaien. Nooit geweten dat die dingen zoveel lawaai maken. Dankzij onze geweldige navigator Andre 
komen we bij het middelpunt van onze route. We pauzeren weer even bij de blaffende hond, praten wat en 
lachen veel en maken ons weer op voor het vervolg, de aanstaande intocht in Hoeven. Onderweg genieten we 
nog even van de skyline van Oudenbosch, Hoeven en Etten-Leur die vanuit het polderlandschap goed te zien is. 
Wat ons allen direct opvalt is dat de tijd zo snel gaat, we schrikken als we het er over hebben dat we al 2,5 uur 
onderweg zijn. Whauw, het geeft ook aan hoe lekker het loopt, hoe goed de sfeer is en hoe we elkaar hebben 
leren kennen. Na de hond tot ziens te hebben gezegd vervolgen we ons pad. De wind is hard en koud, het 
schema geeft weer een shift van 2,5 km aan. We naderen het centrum van Hoeven en Marc neemt het stokje 
over. Éénmaal in het centrum is de route oppassen geblazen, want bij de President Hopstakenlaan vergeten we 
af te slaan. Marc krijgt extra meters te verwerken, gelukkig hebben we een rasechte Hoevenaar (Ferry) bij ons 
die de weg goed kent. Hij loodst ons snel door de wir war van straten en Marc kan zonder veel extra meters zijn 
shift uitlopen. Ondertussen krijgen van Ferry wat details over Hoeven. In Hoeven komt ons een bijzonder en 
langzaam rijdend voertuig tegemoet, het bleek een motor te zijn van de organisatie met wel heel erg veel licht 
er op. Zijn eenvoudige vraag was of wij als team de laatste zijn. Verrast reageren we van nee, we hebben al die 
tijd nog niemand gezien. De motor vertrekt verder het parcours op en laat ons in de schemer achter. Ronald is 
de volgende loper en hij stapt af van de verhoogde fiets van Ferry. Ronald is blijkbaar de enige die zonder 
aanpassing het stalen ros kon berijden. Voor hem dus een extra 
training tijdens het fietsen. Het ritme zit er snel in en zijn km’s vreet hij lekker weg. Dan zijn Daniel en Ferry 
weer aan de beurt. Eenmaal op de Hoevenseweg merken we dat weer een team achter ons aan komt, ze 
komen steeds dichterbij en een korte tijd lopen we gezamenlijk over de Hoevenseweg. Ze zijn sneller en ieder 
gaat zijn eigen weg. Als we alle 5 onze ronde hebben gedaan zijn we op het 35 km punt beland en zijn de we 
aan de Haansberg. Daar treffen we weer het andere team, ook zij hebben hun wisseling van loper. Zoals we 
gewend zijn nemen we iets meer de tijd, eten wat en drinken op ons gemak. We bespreken hoe het gaat, wat 
ons nog te wachten staat en genieten van de mooie avond. 



 

  
 
Ondanks de kou hebben we veel plezier en lachen we veel. De laatste serie komt er aan, een shift van 2 km per 
persoon. We starten weer en vanaf de Haansberg gaan we richting de buitenkant van Etten-Leur. Bij de 
wisseling op de Rijsdijk komt er een 3e team dat aanhaakt. Marc ziet hier een uitdaging om te zien hoe lang we 
kunnen aanhaken met de andere 2 teams. In vol galop loopt hij zijn 2 km parcours op naar de kant van de 
Westpolderplas. Wie kon trouwens toen vermoeden wat er diezelfde nacht nog zou gebeuren aan de Ouwer 
(red; bomaanslag bij huis van Johan V.). Als Ronald het overneemt zijn we de 2 andere teams kwijt, zij hanteren 
een ander wisselschema. Langs de pottenbakkerstraat naderen we de spoorovergang bij de “oude Magnifique” 

en steken we de 
liesbosweg op. Helaas 
zit het er voor Ronald 
ook op en neemt Daniel 
het weer over. Hij is zich 
bewust van het laatste 
stukje parcours en zet 
een flink tempo in, met 
de wetenschap dat de 
wisseling plaatsvindt op 
de Anna van 
Berchemlaan zet hij nog 
even extra aan en geef 
het stokje over aan 
Ferry. Met vol elan 
begint hij aan de laatste 
km’s die we als team 
Run-Bike-Run friends 
zijn aangegaan. Op de 
markt zie je de 
ontspanning op de 
gezichten van iedereen, 

we zijn er, de muziek horen we en we ruiken de stal zoals dat zo mooi heet. Bij het ingaan van de laatste bocht 
naar de Oude Bredaseweg hebben we alle 5 een grote lach op het gezicht, we gaan naast onze loper Ferry 
fietsen en als team nemen we het applaus van het publiek in ontvangst. 
De organisatie begeleidt ons naar de bewaakte fietsenstalling en we genieten van alles om ons heen. Uit de 
fietstas van Marc komen spontaan 5 Juupkes, waarmee we onze tocht vieren met een grote proost. 
Het vieren van de tocht is iets dat de organisatie als doel heeft. Het goede doel waar we voor gelopen en 
gereden hebben is namelijk stichting Roparun. Laten we dat niet vergeten, geld inzamelen voor hen die het 
nodig hebben. En dan mag je vieren dat we het zo goed hebben. 
Nadien hebben we met vele sporters nagepraat bij het Witte Paard, beregezellig om de sfeer van sporters zo 
bijeen te zien. 
Volgend jaar zijn we weer van de partij, dat hebben we elkaar diezelfde avond al toegezegd. We hopen dat er 
vele Road Runners als team in de volgende versie meelopen/fietsen want het is een machtig leuk evenement. 
Met sportieve groet, 
 
Ronald Demmers & André Rits 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Op 25 maart 2017 werd voor het eerst in Etten-Leur de Run, Bike, Walk evenement gehouden. 
De opbrengst van dit doel gaat naar de stichting Roparun. 
Tijdens deze loop wissel je lopen en fietsen af in een team van 4 personen elkaar af. Er is 1 voorfietser die zorgt 
voor de goede wegwijzing en veilig oversteken van wegen/ kruispunten. Er is altijd 1 persoon aan het 
hardlopen. 
Al snel nadat dit evenement bekend werd ontstond al snel bij een aantal Road runners het idee om mee te 
doen. We hadden verschillende teams in verschillende afstanden. Namelijk 4 teams van  23 km en 2 teams van 
45 km. Ook deden een aantal wandelaars van de Road runners mee met de speciaal uitgezette wandelroute. 
Nadat we persoonlijk onze voorkeur hadden uitgesproken aan welke afstand je mee wou doen hebben een 
aantal personen van de Road runners de teams verdeeld. Dit ging naar ieders tevredenheid. 
Iedere groep regelde zelf de inschrijving en verdere afspraken. 
Gelukkig was het weer ons goed gezind, het was droog. Een beetje fris maar wel goed om te doen. 
Het was een superavond, we hebben het allemaal gezellig gehad onderweg, de organisatie was super. Een 
goede beschrijving van de route. Er was muziek bij binnenkomst, er werd voor thee/ koffie gezorgd. Ook 
fantastisch hoe spreker Kees Maas iedereen binnen haalde met soms een persoonlijke boodschap erbij. 
Al bij al het was een zeer geslaagde avond, zeker weer een om volgend jaar weer over te doen. 
Superleuk om te doen met zoveel teams van de Road runners! 
 
Annemieke, namens de Running Girls 


