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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. 
 

  

Loopagenda mei - juni 
(zie ook de website): 
 
10-5 Dauwrennen, Den Hout 

(06.00 uur!) 
10-5 15 van Smaal 

Standdaarbuiten 
21-5 LELIELOOP 
26-5 Rondje Sprundel 
26-5 Cheltenhamloop 

Stampersgat 
27-5 Haagse Beemdenloop 
27-5 Marikenloop Nijmegen 
6-6 Pagnevaartloop 
8-6 avondje NAC run 
10-6 Overbosloop Prinsenbeek 
16-6 Bavoloop Rijsbergen 
 
 
En voor alle overige 
loopevenementen in het land, zie: 
www.phein.nl/atletiek/loop
agenda 
 
Wist je dat…. 
 
- er weer gekeken wordt naar de 
groepsindeling. 
- dit t.z.t. gecommuniceerd wordt 
naar alle leden 
- de bostrainingen er weer aan 
komen 
- er binnenkort ‘overal’ in Etten-Leur 
weer nieuwe 100-meter streepjes 
staan 
- deze te gebruiken zijn voor 
intervaltrainingen 
- er nog steeds een vacature is voor 
coördinator evenementencommissie 
- de actie “spek de kas” bij de Jumbo 
nog even loopt en de opbrengst van 
de Rabobank clubkas reeds bekend 
is?” 
 
 

 

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


 

 
 

 
Woordje van het bestuur 
 
Op de ALV van 20 Februari jl hebben jullie mij gekozen tot penningmeester van deze gezellige club 
met sportieve en meelevende mensen. Ik was toen niet in de gelegenheid om mij zelf voor te stellen. 
 
Ik ben Ferry Bastiaansen, 53 jaar en vader van drie nog schoolgaande (middelbaar onderwijs) 
kinderen. Mijn oorsprong ligt in Hoeven, waar mijn sportieve “carrière” is begonnen. Een aantal jaren 
gekorfbald bij Springfield en een blauwe maandag getennist. Toen ik in 2006 naar Etten-Leur 
verhuisde ben ik opzoek gegaan naar een nieuwe sportieve uitdaging. Sinds 2008 ben ik actief bij de 
Road Runners. Via de opstapgroep ben ik gekomen tot waar ik nu bij loop (groep 4).   
Sinds een aantal jaren ben ik binnen de club al actief binnen de Evenementen Commissie (Lelieloop). 
Nu kwam binnen het bestuur de functie van penningmeester vacant, gezien mijn baan en het feit dat 
ik wel wat extra voor deze club wilde doen een buitenkansje. 
 
We zijn nu als (deels nieuw) bestuur al bijna een drie maanden onderweg. We hebben dus al een 
aantal vergaderingen achter de rug waarin we onder andere een van de belangrijke zaken, 
huisvesting, nadrukkelijk onder de aandacht is.  
 
Wil ik nog tot slot Petra bedanken voor de uurtjes die zij samen met mij heeft gemaakt om mij weg wijs 
te maken in het systeem waarmee ik mijn functie uitoefen. 
 
Met sportieve groet, 
Ferry 
 
 
 

 

Asperges naar de Zwaan 
 
Wat een mooie dag! Zaterdag 7 april jl brachten Road 
Runners Etten-Leur, vergezeld door burgemeester 
Miranda de Vries, al rennend de eerste asperges naar 
Restaurant de Zwaan. 
Uitgebreid verslag vind je op onze website – 
www.rrel.nl – waar tevens ook foto’s en een filmpje van 
dit evenement zijn te vinden. 
 
 

 
 
 

Rabobank Clubkasactie 
 
De opbrengst van de Rabobank Clubkasactie is bekend! Deze actie heeft voor RREL een bedrag van 

€ 354,84 opgeleverd. Hier zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. We bedanken dan ook iedereen die 

op deze manier onze club heeft uitgekozen om te steunen.  

 
 

 
 
 

http://www.rrel.nl/


 

 
Verslagen 
 
 
Run-Bik-Walk - door Ingrid Voermans 

Op 8 maart krijg ik een appje van Andre. Ad kan helaas niet meelopen met de Running Heartbeat 

Dudes, of ik wil aansluiten bij het team? Op internationale vrouwendag een verzoek krijgen om met de 

dudes mee te doen aan de run-bike-walk zie ik als een teken, dus ja zeker! We bestaan nu uit 6 

personen: Ad, Andre, Ferry, Paul, Ronald en ondergetekende.  

Na een generale repetitie in de stromende regen waren we er klaar voor. Helemaal dankzij de 

doorgewinterde dudes Ronald, Ferry en Andre die vorig jaar ook mee gedaan hebben. 

Zondag 25 maart was het zover. De 

weersvoorspellingen waren goed en mijn kleding lag 

klaar. Verschillende laagjes en natuurlijk het 

jubileumshirt van Road Runners. Dat singletje is wel 

lastig te combineren met al dat roze en een shirtje 

met mouwen was fijner geweest, maar het is gelukt 

om er iets van te maken.  

Onderweg naar de Nobelaer/Witte Paard (oeps 

inschrijvingslocatie gewijzigd) zag ik de helden al 

staan. Maar waar is Ronald? Die had het verkeerde 

shirtje en ging snel wisselen en Paul had een gewoon 

shirtje van Road Runners aan. Kleding is niet alleen 

voor vrouwen een issue blijkbaar. 

De volgorde van lopen bepalen, Andre mag als grote smurf beginnen en het heeft zeker een voordeel 

om als dame deel te nemen bij de dudes, ik mag als vijfde en zal dus finishen. Hop naar de start, wat 

foto’s en gááááááán. Alleen de foto’s al blijkt een succes gezien onze wereldfaam in BN De Stem. 

Het lopen ging goed, wisselen soepel, eten en drinken lekker en het weer was meer dan ideaal. Ik heb 

de eerste zonnestralen opgenomen en heb al wat kleur in mijn bleke gezicht.  

Het is bizar hoe snel die 42 km voorbij gaan, vast ook dankzij ons enorme looptempo.  

Dit is me bijgebleven: oversteken was af en toe lastig, alhoewel lastig? Voorrang dwing je af.. oftewel 

leermoment om toch wat langer af te wachten. Eén keertje rechtdoor waar linksaf toch echt de 

bedoeling was. Wat is ons buitengebied toch mooi. Heel veel lol met elkaar. Mijn sportieve doel 

gehaald en een goed doel gesteund. Wat wil je nog meer? Volgend jaar zijn wij dudes er weer bij! 

Run-Bike-Walk – door Paul Jansen  

Al vroeg in 2017 wordt mij door André Rits gevraagd of ik in maart 2018 wil deelnemen in een nog te 
formeren groep lopers voor de Run Bike Walk. Omdat ik in 2017 wegens verhuisverplichtingen niet 
kan deelnemen lijkt het mij een geweldige uitdaging om in 2018 een sportieve bijdrage te leveren 
vanuit de Road Runners aan de Run Bike Walk. Het doel om met een groepje lopers actief te zijn voor 
het inzamelen van geld voor de aanschaf van een AED-apparaat is natuurlijk een fantastisch initiatief.  
In februari discussiëren wij (Ad, André, Ferry, Ronald en ik) via een app-groepje op ludieke wijze over 
een kansrijke groepsnaam; “Run With Fun” en “Run For Beating Heart” zijn titels die voorbij komen. 
Uitgaande van deelname door Ad, André, Ferry, Ronald en mijzelf schrijven we in onder de naam 
Running Heartbeat Dudes. We denken namelijk van onszelf toch écht vijf stoere kerels te zijn.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
In overleg wordt op 15 maart een training voorgesteld 
vanaf de kantine van ELKV, wat blijkt een ontzettend 
natte avond te zijn. Helaas moet Ad zich in de eerste 
week van maart afmelden voor de Run Bike Walk in 
verband met de griep die hem voor de tweede keer dit 
jaar heeft overvallen (die kleinkinderen toch hè……) 
Zonde. Ingrid Voermans wordt benaderd als serieuze 
vervangster voor Ad. Ingrid dacht geen twee keer na 
en zei direct ja tegen haar rol in de Running Heartbeat 
Dudes-club. Zodoende trainde zij als enige dame op 
15 maart mee voor een oefenrondje van 6 kilometer. 
Na grappen over de vraag of Ferry zijn fietszadel 
alvast een halve meter lager zou willen zetten en Paul 
zijn loopschoenen maar beter zou kunnen meenemen 
naar zijn vakantieadres op Lanzarote voor een aantal extra oefenrondes kan gezegd worden dat we 
als groep ontzettend veel voorpret hebben gehad.  
Ad wordt door André voorgedragen als de ultieme coach nu hij zelf niet mee kan lopen en Ad is 
natuurlijk een Road Runner die aan de finish zeker aanwezig is.  
 
Ik heb op de ochtend van de wedstrijd vier eitjes gebakken voor tussen vier sneetjes brood, verder 
een banaantje ingepakt als ook een zakje paaseitjes voor het uitdelen en het stimuleren van het 
groepsgevoel tijdens de run. Het prachtige weer op de zonovergoten zondagmorgen maakte voor mij 
de aanrijdtijd van “de Leur” naar het centrum van “Etten” aangenaam kort. Ja ja, toch 3,8 kilometer 
fietsen in de benen naar de start. Vervolgens heb ik samen met André bij de organisatie startnummer 
102 gescoord. Daar kregen we een “zet-em-op” -aanmoediging van de dienstdoende dames. Heel 
leuk. 
 
Met minstens vier fotocamera’s op mij gericht bij de start, en in een ‘verkeerd’  Road Runners shirt (ik 
stond daardoor direct al met 1-0 achter ten opzichte van mijn loopcollega’s) werd van start gegaan. Ik 
droeg niet het jubileum-shirt en dat viel niet in goede aarde bij de anderen (sorry sorry sorry, maar heb 
er geen meter slechter door gelopen). Sterker nog, door mijn spectaculaire looptijden heb ik deze 
kleine onvolkomenheid ruimschoots goed kunnen maken.  
 
Ik maakte aan de start van de wedstrijd de keuze om als derde loper te starten. Dat was geen 
verkeerde keuze zo bleek gedurende het verloop van de dag. Immers, ik heb geen enkel hellend vlak 
of brug hardlopend omhoog hoeven rennen, dat was voor mijn collega-dudes weggelegd. Overigens 
viel het me op dat deze collega-dudes geen krimp gaven en geen onvertogen woord lieten vallen toen 
zij in het prachtige buitengebied van Etten-Leur wél de Zwartenbergse brug en de Lamgatse brug 
moesten bedwingen. Respect en petje af voor hun doorzettingsvermogen. Ik kwam na loopsessie 
twee exact aan de voet van de Lamgatse brug bij het wisselpunt. Ik dacht daar op dat moment dat het 
voor mij toch wel een redelijk makkelijk sportdagje zou worden, maar ik vergiste me daar lelijk in; 
zadelpijn werd notabene mijn grootste tegenstander. Ik wist vooraf niet dat het woord zadelpijn 
voorkwam in mijn vocabulaire, maar het bleek toch zo te zijn. En daarover dan klagen is me helaas 
ook niet geheel vreemd. 
 
Ondertussen was het vriend Fred - bewoner van de GGZ-instelling op de Leur en lid van de Losse 
Veeter zo werd me verteld - die ik niet hoorde klagen, enkel zag genieten van het feit dat hij de hele 
route met onze groep kon meefietsen. Hij fietste op verzoek van Vincent 42 kilometer met de groep 
mee, at tussendoor af en toe een bammetje en hield wél van een chocolade eitje zo af en toe. 
Helemaal top dat we Fred als groep een fijne dag hebben kunnen bezorgen.  
 
Onderweg zijn we als groep een enkele keer aangemoedigd, maar soms heb ik zoals in het 
buitengebied van Hoeven mensen ook zelf om aanmoediging verzocht; Lachen was dat.  
 
Ingrid finishte met haar opvallende roze zonnebril op haar hoofd (het blijkt aldus Ingrid geen roze maar 
paarse bril te zijn geweest) als laatste loper rond vier uur bij het Witte Paard. Zonder dat we het wisten 
werd daar gefilmd welke opname te zien was op de BN de Stem-app. Toen we uiteindelijk met een 
biertje in de hand op het terras van het Witte Paard eindigden trof ik mijn oud buurtgenote en oud-
burgemeester Hélène van Rijnbach - de Groot. Mijn collega Running Heartbeat Dudes stelden me de 
vraag of ik via de oud burgemeester niet een lintje zou kunnen regelen voor bewezen diensten. Dat 



 

leek mij na een drankje te veel geen goed idee. Ik dank mijn teamgenoten voor een hartstikke leuke 
ervaring.  

 
 

Lelieloop         
Dit jaar vieren zowel Road Runners Etten-Leur als de Lelieloop een jubileum.  
RREL bestaat 25 jaar en de Lelieloop wordt ook voor de 25e keer georganiseerd.  
Speciaal voor deze editie van de Lelieloop is het dan ook mogelijk om als familie in te schrijven!  
De familieteams bestaan uit 3 lopers welke al deelnemen aan de Lelieloop. De individuele resultaten 

worden samengevoegd en levert een plaatsing op per team. De 
plaatsen 1, 2 en 3 krijgen een mooie prijs.  
Wil je graag meedoen maar binnen de familie is niet iedereen zo 
sportief? Misschien dat de buurman of een andere sportieve kennis wel 
met jullie mee wil doen. 
Op de dag van de Lelieloop kan je dit bij de inschrijftafel aangeven of 
eerder via het e-mail adres lelieloop@rrel.nl. 
Zorg voor een leuke naam, enthousiasme en ga voor Goud! 

 
Via inschrijven.nl kun je je alvast inschrijven voor onze Lelieloop op 21 mei 2018. Wanneer je op een 
op andere manier wilt helpen, meld je dan bij de evenementencommissie: Adrie van Dijk en/of Jolanda 
van Rijckevorsel 

 
 

Bostrainingen         
Op de volgende avonden is er weer gelegenheid om in het bos te trainen: 22 mei, 19 juni, 17 juli  en 
14 augustus. Een leuke manier om eens anders te trainen (zie het stuk over hardlopen in het bos). De 
trainingen worden verzorgd door Wim, Ingrid en Luci en zullen plaatsvinden in de Pagnevaart. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat Luci in ieder geval de bostraining van 22 mei in de Pannenhoef zal 
verzorgen. De overige trainers zijn bij Focus en verzorgen de wegtraining. 
 
 

Hardlopen in het bos 
Bronnen: runnersweb, avtriathlon, run2day 

Geen verkeerslichten die je dwingen te stoppen en geraas van auto’s om je heen. Lopen in het bos 

geeft het ultieme vrijheidsgevoel. De frisse boslucht, de groene omgeving, de dieren die zich af en toe 

laten zien en het sterk afwisselende parcours, haalt je op een aangename manier uit je comfortzone. 

Het verschil dat je ervaart is dat bosgrond meer dempt dan een verhard pad. De bosgrond absorbeert 
als het ware een deel van de klap tijdens je landing waardoor je lichaam bij elke stap minder grote 
klappen te verwerken krijgt. Omdat de parcoursen gevarieerd zijn, met heuvels, bochten en diverse 
soorten ondergrond, loop je vanzelf met een wisselende pasfrequentie en paslengte. De ademhaling 
en hartslag moeten zich continu aanpassen en er is, in tegenstelling tot de training op de weg, nooit 
een ‘steady state’. Je uithoudingsvermogen neemt toe en je wordt sterker en stabieler (enkels, romp).  

Bosgrond is zelden egaal en bij oneffenheden, boomwortels of mul 
zand zul je met een groter deel van je voet contact maken met de 
ondergrond waardoor de contacttijd relatief langer is. Hierdoor wordt 
het kaatsende effect verkleind. Een voordeel is echter dat de gehele 
klap over een groter deel van de voet wordt verdeeld in een langere 
tijd en deels wordt geabsorbeerd door de bosgrond.  De klap is 
hierdoor minder ferm. De landing van de voet op bosgrond geeft een 
klap van ongeveer twee maal het lichaamsgewicht. De landing op 
asfalt geeft een klap van ongeveer vijf maal het lichaamsgewicht. 



 

Wees niet bang voor een beetje modder en accepteer dat je snelheid in het bos vaak iets minder is 
dan op de baan of weg. Het crossen zal je prestaties op de weg echter wel verbeteren. 

 
de Pen 
Mijn naam is Rina Kint. Ik ben sinds 1995 lid van de RREL. Guus, mijn 
man was al ruim een jaar lid. Ik ging mee naar de wedstrijden als 
supporter en dat was heel gezellig. Zodoende kreeg ik ook zin om te 
gaan lopen. Was ook nieuwsgierig, of het mij zou lukken. Er was nog 
geen opstapgroep in die tijd. Maar rustig mee hobbelen met de 
laagste groep, dat beviel goed. Al vrij snel liep ik ook wedstrijdjes. Het 
liefst van 5km, maar kon niet achterblijven als mijn loopmaatjes de 10 tot en met 15km op het 
programma hadden staan. Dat hebben we heel wat jaren gedaan. Het grootste deel van het jaar op de 
weg. Maar het leukste vond ik de crossen in de winter.  
Na een aantal jaartjes gelopen te hebben, ben ik gevraagd om de cursus assistent trainer te volgen. 
Dat heb ik gedaan. Toen Ton Blok opstapgroepen ging begeleiden, was ik erbij als assistent. Dat heb 
ik drie jaar met veel plezier gedaan. Op die manier maakte je als eerste kennis met de nieuwe 
aankomende leden. Zodoende veel leuke mensen leren kennen. Zoals een gezellige groep die op 
zaterdag in het bos traint en een vriendinnenclubje. Op de donderdagmorgen lopen/wandelen wij en 
sluiten we af met koffie drinken. Dat doen we al minstens 15 jaar.  
Ik vind het lopen nog steeds leuk, dankzij de leuke en enthousiaste trainers. Hoop nog een tijdje te 
kunnen lopen. Heb geen ambitie meer wat betreft wedstrijden. Alleen de 5km in de van Oers 
marathon en de clubcrossen nog. Want de jaartjes gaan meetellen hè. Ik ben nu meer gaan wandelen 
en dat is ook erg leuk. 

Met vriendelijke groet, 

Rina Kint (geeft de pen door aan Birgit Voorn) 

 

En verder ... 
* de 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” 
 
* AVG; Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  
RREL is uiteraard druk bezig om de verenging up to date te hebben vanaf 25 mei a.s. 
Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan je je afmelden door een reply te doen naar 
info@rel.nl of secretaris@rrel.nl 
Afmelden kan uiteraard nadien weer gewijzigd worden. 
 
* Vergeet je de datum (22 september 2018) van onze clubkampioenschappen niet in je agenda te 
noteren? Zodra er meer bekend is, word je hiervan op de hoogte gebracht.  
 
* Naar aanleiding van vragen tijdens de ALV over de huisvesting, is het volgende te melden: 

mailto:info@rrel.nl


 

RREL en Focus zijn momenteel met elkaar in gesprek. Focus heeft aangegeven dat met het streven 
heeft om in augustus a.s. het plafond in de accommodatie te isoleren. Hiermee zou het 
geluidsprobleem dan moeten zijn verholpen. Het bestuur van RREL zal de leden zoveel als mogelijk 
op de hoogte houden van ontwikkelingen hierin. 
 


