
 

  

Loopagenda  
(zie ook de website): 
 
17-12-17 Bergen op Zoom  
29-12-17 Breda Runnersworld 

Nightrun  
31-12-17 Hoeven RREL Boscross  
14-01-18 Hoeven RREL Boscross  
14-01-18 Haagse Beemden trimloop  
21-01-18 Bergen op Zoom 
 
En voor alle overige 
loopevenementen in het land, zie: 
www.phein.nl/atletiek/loop
agenda 
 
 
 
Wist je dat…. 
 
- er weer een kledingpasmoment 
aankomt. 
- de datum hiervoor nog niet bekend 
is 
- Birgit Voorn een 2e plaats behaalde 
in de stratenloop in Waspik 
- traillopen inmiddels ook populair is 
onder een aantal ROAD runners 
- in Nijmegen tijdens het 
zevenheuvelenevenement de 
vereniging goed vertegenwoordigd 
was 
- je op de website verschillende 
uitslagen kunt zien 
- daar ook foto’s te bewonderen zijn 
van onze huisfotograaf 
 

 

Nieuwsbrief december 2017 
 
** BELANGRIJK: dinsdag 26 december 2017 is er GEEN training! ** 

 
 

 
 
 
Deze maand in de nieuwsbrief: 
 

- woordje van het bestuur 
 

- de boscrossen zijn weer gestart. Kom je ook? 
 

- nieuwjaarstraining/receptie op 9 januari 2018 
 

- gezocht: coördinator evenementencommissie  
 

- nieuwe bestuursleden 
 
 
 

en verder: 
 

- verslag van de vrijwilligersavond  
 

- Rabo Clubkas actie 
 

- 1e aankondiging 2e Run-Bike-Walk 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Beste Road Runners, 

We naderen de donkere dagen voor Kerst, een periode waarin je terugkijkt op het afgelopen seizoen. 

Automatisch gaan de gedachten uit naar Adrie, Marika en Edith wiens partners dit jaar zijn ontvallen. 
Het zal voor hen zwaar zijn om juist in deze donkere periode, met de aankomende feestdagen in het 
vooruitzicht, de kracht te vinden het verlies van hun dierbaren een plekje te geven. Fijn is te 
constateren dat er zoveel Roadrunners zijn die hen opvangen en bijstaan daar waar nodig. Het tekent 
het sociale aspect van de club wat je bijna als vanzelfsprekend vindt terwijl het best bijzonder is. 

Marja en ik hebben diezelfde warmte ook kunnen ervaren tijdens het, onvoorziene langdurig, verblijf 
van haar in het UMC Maastricht. Een heftige periode vol onzekerheid waar gelukkig een einde aan is 
gekomen. Ze kijkt nu reikhalzend uit naar haar terugkeer in de wandelgroep. 

Met de deelname van zo'n 115 Roadrunners aan de Marathon Brabant is het jubileumjaar gestart. 
Vervolgens zullen extra activiteiten met Nieuwjaar, Lelieloop en Clubkampioenschappen plaatsvinden 
en wie weet heeft de jubileumcommissie nog meer in petto!  

Voor bestuur en jubileumcommissie een prachtig gezicht om zoveel Roadrunners in het jubileumshirt 
te zien rennen tijdens de Marathon Brabant. Met een eigen honk in vorm van een partytent op de 
markt konden de Roadrunners zich tegoed doen aan wat versnaperingen en werden er diverse 
groepsfoto's gemaakt door Adrie Raaijmakers. Al met al een groot succes die wellicht een vervolg gaat 
krijgen. 

Goed om te weten dat jubileumcommissie en evenementencommissie samenwerken om alle 
activiteiten tot een groot succes te maken. 

Zowel bij trainers als bestuur gaan een aantal mutaties plaatsvinden of zijn reeds achter de rug. Bij de 
trainers heeft Erik Landesbergen zijn functie neergelegd en hebben Henk van Gammeren en Wim 
Burger aangegeven hun lidmaatschap op te zeggen. We gaan hen op een of andere wijze bedanken 
voor de jarenlange inzet voor de club. Zonder iemand tekort te doen, extra dank aan Wim die in 
diverse hoedanigheden aan de ontwikkeling en continuïteit van Road Runners Etten-Leur heeft 
bijgedragen. 

Sonja en Petra treden na 3 jaar terug als resp. secretaris en penningmeester. Al in een vrij vroeg 
stadium hebben zich een tweetal kandidaten gemeld voor de opengevallen plaatsen. In deze 
nieuwsbrief worden zij nog nader voorgesteld. Helaas is de zoektocht naar een bestuurslid die 
evenementencommissie vertegenwoordigt nog steeds gaande. Het 
bestuur hoopt dat er zich iemand op korte termijn meldt maar zal zelf 
ook nog actief onder de leden gaan polsen. 

Namens bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en een gelukkig maar 
vooral een gezond 2018. 

Graag tot na de nieuwjaarstraining. 



 

Met sportieve groet Ad van Gils, voorzitter 

 

 
De jaarlijkse boscrossen in het Pagnevaartbos zijn 
inmiddels gestart. Kom ook gezellig met het gezin, 
vrienden, kennissen meedoen! De volgende crossjes zijn 
op 31 december 2017, 14 januari, 4 en 25 februari 
2018. Op de website vind je meer informatie. 

RREL Nieuwjaarsreceptie 2018 
Op dinsdag 9 januari 2018 wordt de RREL Nieuwjaarsreceptie gehouden. De receptie begint vanaf 
20.30 uur met een hapje en een drankje. We zullen kort terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit 
kijken naar wat het jaar 2018 ons zal gaan brengen. 
Voorafgaand aan de receptie wordt er een ludiek “trainingsevent” georganiseerd door de trainers 
waaraan iedereen kan mee doen, ook de wandelaars. Binnenkort meer informatie hierover. 
Op deze sportieve en gezellige avond is ieder RREL lid van harte welkom om elkaar een gezond en 
sportief nieuwjaar toe te wensen! 
 

>>> Let op! dinsdag 9 januari begint de training om 19.00 uur !! <<< 
  
Over de nieuwjaarstraining kan alvast het volgende verklapt worden: 
- het betreft een gezamenlijke training  
- iedereen kan meedoen (inclusief de wandelgroep)  
- trainers stellen groepen samen 
- wandeling door de wijk 
- opdrachten uitvoeren 
- punten verzamelen en inleveren 
- resultaat: WINNAAR! 
 
De details worden z.s.m. bekend gemaakt. Het belooft een gezellige training te worden waarbij het 
sociale aspect voorop staat!  

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 afgelopen periode hebben zich 2 kandidaatsbestuursleden gemeld. André Rits voor de functie van 
secretaris en Ferry Bastiaansen voor de functie van penningmeester. Zij hebben reeds op proef een 
bestuursvergadering bijgewoond en zich daarna verkiesbaar gesteld. Zoals in de statuten wordt 
vermeld kunnen zij pas op de Algemene Ledenvergadering worden verkozen. Er hebben zich geen 
andere kandidaten gemeld.  

Op vrijdagavond 17 november jl heeft het bestuur een 
bedankavond georganiseerd voor alle vrijwilligers. De avond 
stond in het teken van ‘Zilver’. Onder het genot van een 
drankje, overheerlijke hapjes en een feestelijk aangeklede 
‘zilveren’ kantine hebben we van 20:30-23:30 uur bijgepraat 
over van alles en nog wat. De avond werd opgevuld met een 
fotoreportage van alle foto’s die Adrie Raaijmakers afgelopen 
jaar gemaakt heeft. 

 
 
 
Vanuit de feestcommissie, (Fer en Joost) was er voor de gelegenheid een 
kennisquiz over 25 jaar RREL gemaakt. Omdat de vragen soms gingen over 
feiten van de beginjaren, was het voor sommigen toch lastig.  Aansluitend 
werd er ook nog een kleine tombola gehouden.  

 
Al met al een geslaagde avond en nogmaals een dank je wel aan alle vrijwilligers.  

Graag alvast aandacht voor de Rabobank Clubkas Campagne. Als vereniging hebben we ons wederom 
aangemeld, omdat we hier een behoorlijk geldbedrag mee kunnen ophalen. Je kunt nog niet 
stemmen, maar om te kunnen stemmen is het wel belangrijk dat je lid bent van de Rabobank. Dit 
lidmaatschap is gratis. Leden van de Rabobank krijgen automatisch bericht wanneer ze kunnen 
stemmen. We hopen uiteraard dat veel leden net als voorgaande jaren hun stem zullen uitbrengen op 
RREL. Het geld komt voor een groot deel ten goede aan de organisatie van de Lelieloop en dit jaar ook 
deels aan de viering van ons 25-jarig jubileum. Alvast bedankt! 



 

Met een iets andere opzet, gaat er weer een Run-Bike-Walk plaatsvinden. 
Zie hier een 1e aankondiging van de organisatie voor de 2e RBW, Etten-Leur: 
 
 
 
’Dag Lente’ 
 Een sportieve start van het vroege voorjaar. 
 zondagmiddag 25 maart 2018. 
 Een familie evenement: 

o Wandelroutes van 5-10-20 km. 
o Fietsen 10-23-42 of 65 km. 
o Sponsorloop voor de jeugd. 
o Run-Bike-Run voor teams. 

 Opbrengst: meer AED’s in Etten-Leur 
 Centrale locatie: het winkelhart. 

 
 

(bron: runmagazine, decathlon-blog, runnersweb) 
 

 Doe een warming-up. 
 

 Veel lopers hebben moeite om kleding 
af te stemmen op de 
buitentemperatuur. In bijgaande tabel 
een leidraad om je te kleden bij diverse 
temperaturen. Let op: dit is natuurlijk 
heel persoonlijk! (houd ook rekening 
met de z.g. “windchillfactor”: meer wind 
betekent lagere gevoelstemperatuur). 
 

 Koude lucht geeft een droge keel en 
droogt uit. Drink voldoende. Hoewel je 
minder vocht verliest dan in de zomer, 
heb je juist meer glucose (de benzine voor je spieren) nodig in de winter. 
 

 Enorm belangrijk tijdens deze donkere dagen. Zorg dat je opvalt! Kies voor kleding met reflecterende 
elementen of een opvallend hesje. Heldere verlichting zorgt er tenslotte voor dat je niet meer te missen 
bent. 



 

 
 Schrijf je in voor een wedstrijd in het voorjaar, of spreek met iemand af om 
samen te lopen. Met een stok achter de deur blijf je ook lopen als de 
temperatuur (en je motivatie) wat lager is. 
 
 Tegen de wind in rennen koelt je lichaam sneller af, start dus met tegenwind 
en zorg dat je op de terugweg wind mee hebt. Je lichaamstemperatuur stijgt 
met de wind in de rug. 
 
 Met een cooling down voorkom je dat je lichaam te snel afkoelt na het 
hardlopen. Door rek- en strekoefeningen stabiliseert je lichaamstemperatuur. 


