
 

  

Loopagenda  
(zie ook de website): 
 
5-10-17 St Jozefloop, Essen (B) 
 
8-10-17 Rondje Seppe, 

Bosschenhoofd 
 
22-10-17Kluiskenshofloop, Rucphen 
 
29-10-17v Oersmarathon, Etten-Leur 
 

 
 
Wist je dat…. 

- we 3 nieuwe 
clubkampioenen hebben? 
 

- dit Merijam, Luci en Dinie 
zijn 

 
- zij zich een jaar lang 

KAMPIOEN mogen noemen 
 

- Kees Timmermans in ’t 
Oagje de 5 km. In 25.14 
heeft gelopen? 
 

- de jaarlijkse vrijwilligers- 
avond gehouden wordt op 
vrijdag 17 november a.s.? 
Vrijwilligers hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging 
krijgen? 
 

- de bestelavond voor de 
kleding in oktober niet is 
doorgegaan ivm actie van 
jubileumshirt? Het 
volgende pasmoment is in 
maart/april 2018 

 
- groep 2 is verwend met 

een postkaartje inclusief 
gelukshanger? 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2017 
Woordje vooraf 
 

- De dagen worden weer korter. Graag allen tijdens de training een 
reflecterend hesje aan. 

 
 
- Op 10 oktober a.s. is de kantine van Focus niet voor ons beschikbaar 

vanwege de Algemene Ledenvergadering van Focus. De kleedruimtes 
zijn wel beschikbaar. 

 
- De jubileumshirts zijn binnen en kunnen op 10 en 17 oktober worden 

opgehaald na de training. De startnummers volgen op een later 
moment. 

 
- Er zijn 2 vacatures binnen het bestuur. Verderop in deze nieuwsbrief 

vind je de omschrijving hiervan en wat de procedure is bij interesse. 
 
- Nog heel even en dan is de aftrap van ons Jubileumjaar! RREL bestaat 

25 jaar en het 1e evenement vindt plaats tijdens de van Oers Marathon 
Brabant. Een nieuwsflits met details hierover volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 
 
- Michel Bego; 35x aan de start van de Van Oers Marathon Brabant. Het 

verslag op de website van Marathon Brabant vind je verderop. 
 

- Reserveer alvast in je agenda: 9 januari 2018 voor een gezamenlijke 
Nieuwjaarstraining en borrel! 

 
- Lees je graag hardloopverhalen? De redactie is 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 
(info@rrel) zodat het geplaatst kan worden in de volgende nieuwsbrief. 



 

 
 

Door Petra van Eikeren, Penningmeester 
 
Wij staan aan de vooravond van een bijzonder jaar waarin wij vieren dat onze vereniging 25 jaar 
bestaat. Dit mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. Alle jaarlijks terugkomende evenementen 
worden in een feestelijk tintje gegoten en wij hopen dan ook op veel medewerking en deelnemers aan 
deze evenementen.  De feestcommissie is al druk bezig met al de 
voorbereidingen. 
 
In juni hebben 8 opstappers hun examen afgelegd en 7 daarvan 
hebben besloten om lid te worden van onze vereniging. Wij heten hen 
van harte welkom en wensen hen veel loopplezier. 
 
Op vrijdag 17 november willen wij als bestuur extra stil staan bij alle 
vrijwilligers die zich dit jaar hebben ingezet om onze verenging levendig te houden. Zij zullen een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het wordt een avond met een 'feestelijk' tintje. Noteer alvast de 
datum in je agenda. 
 
 
 

 
Binnen het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als penningmeester maak je 
samen met de voorzitter en secretaris deel uit van het dagelijks bestuur. Je bent verantwoordelijk voor 
alle financiële zaken met betrekking tot de vereniging. Voor de financiële administratie wordt, 
gekoppeld aan de ledenadministratie, een computerprogramma gebruikt. Dit programma biedt de 
nodige ondersteuning, maar enige boekhoudkundige kennis is wel een pré. Ben je daarnaast 
geïnteresseerd in cijfers en tabellen? Vind je het leuk om alles tot in de puntjes uit te rekenen? Is jouw 
boekhouding altijd op orde? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? En wil je mee leiding 
geven aan een gezellige hardloopvereniging van zo’n 200 leden? Meld je dan nu aan via info@rrel.nl. 
Indien je oprechte interesse hebt zal er een nadere taakomschrijving worden toegestuurd.  
Er heeft zich reeds een serieuze kandidaat gemeld.  

 
Binnen het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris. Als secretaris maak je samen met de 
voorzitter en penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur. Je bent verantwoordelijk voor alle 
secretariële werkzaamheden binnen de vereniging. Herken jij jezelf in onderstaande tekst, meld je dan 
aan voor deze uitdagende functie. 
Heb jij wekelijks nog een uurtje over? Vind je het een uitdaging om teksten op te stellen en verder uit 
te werken? Kun je deze verslaglegging goed archiveren? Wil je mee leiding geven aan een gezellige 
hardloopvereniging van zo’n 200 leden? Meld je dan nu aan via info@rrel.nl. Indien je oprechte 
interesse hebt zal er een nadere taakomschrijving worden toegestuurd.  
Er heeft zich reeds een serieuze kandidaat gemeld.  



 

 

Zondag 24 september jl. was een schitterende dag. Het weer was goed, de sfeer geweldig. Na een 
toch wel competitieve strijd zijn er 3 nieuwe clubkampioenen! Dinie Megens, Merijam van Eekelen en 
Luci Verhoeve mogen zich, tijdens ons jubileumjaar, oprecht Kampioen noemen. Gefeliciteerd!  
Voor de foto’s verwijzen we je naar www.rrel.nl 
 
 
De kampioenen aan het woord: 
 
Eindelijk is het gelukt. Na 23 jaar lidmaatschap Clubkampioen 2017!!! 
Natuurlijk dankzij ons geweldig, enige vrouwenteam, Merijam van Eekelen, 
Luci Verhoeve en mijzelf. De kunst is om je van te voren opgegeven 5 km tijd zo goed mogelijk te 
benaderen. Altijd een leuke uitdaging. 7 seconden was het verschil van ons drieën samen met de 
opgegeven tijd. Of dat ooit nog eens zal lukken, weet ik niet, want 7 seconden is wel heel bijzonder. 
Maar het gaat natuurlijk ook om het clubgevoel en de gezelligheid. De onderlinge competitie tussen de 
11 teams en het strategische overleg maken ook deel uit van het plezier met de 
clubkampioenschappen. De locatie van de clubkampioenschappen was opnieuw De Menmoerhoeve in 
het buitengebied van Etten-Leur. Het is een ideale locatie voor de start en finish, maar ook perfect als 
uitvalsbasis voor de afterparty. Lekker gezamenlijk napraten met een drankje en daarna BBQ-en. Het 
weer was bijzonder goed en zonnig. Voor sommige lopers mocht het wel een paar graadjes minder. 
Voor andere clubleden bood het een mooie gelegenheid als gezinsuitje. De organisatie willen wij 
bedanken en zeker complimenteren. Alles was prima geregeld. CHAPEAU!! Dinie Megens en Luci 
Verhoeve.  
 
Ik sluit me aan bij Dinie en Luci. Wat een mooie, gezellige vereniging hebben wij. Trots zijn wij ook op 
de organisatie en de vele vrijwilligers die wederom geholpen hebben om dit evenement weer te laten 
slagen. Zonder vrijwilligers, geen verenigingsleven.  
 

Onze uitslag was echt zo super :  
Merijam van Eekelen 8A 0:27:21  0:27:36  0:00:15  
Dinie Megens 8B  0:25:07  0:25:13  0:00:06  
Luci Verhoeve 8C  0:23:56  0:23:28  0:00:28  
Ook de individuele uitslag was top: 
Ronald Demmers 3B  0:24:51  0:24:50  0:00:01  
Dinie Megens 8B  0:25:07  0:25:13  0:00:06  
Ilse Janssen 6A  0:29:20  0:29:26  0:00:06  
 
Na afloop was er weer een heerlijke barbecue. Ook het vochtgehalte 
moest weer op peil komen natuurlijk. Na een voldaan gevoel, weer 
heerlijk op de fiets naar huis gereden en wij kunnen weer terugkijken 
op een mooie sportieve zondag. Op naar een bijzonder feestelijk jaar 
2018. Lieve sportgroetjes, Merijam van Eekelen 

 
 



 

(bron: www.marathonbrabant.nl) 
 
De Van Oers Marathon Brabant is voor veel hardlopers uit West-Brabant en vér daarbuiten al 
jarenlang vaste prik. Maar er zijn slechts weinig mensen die bij alle 35 edities aan de start verschenen. 
Michel Bego (64) uit Etten-Leur is één van hen en hij vertelt over zijn ervaringen door de jaren heen. 
 
Minder afstanden 
“Bij de eerste editie van wat toen nog de Herfstmarathon heette, heb ik de halve marathon gelopen. 
Dat deed ik in 1.38.35 uur. Ik heb de speciale Marathonkrant van mijn eerste hele marathon in 1985 
nog bewaard en daarin valt te lezen dat er toen ongeveer 3.200 deelnemers waren, terwijl er maar 
twee afstanden waren: de hele en de halve marathon. Nu zijn 
het er iets meer dan 4.000, maar zijn er veel meer afstanden 
en doen de meeste  
mensen mee op de kortere afstanden. Ik denk dat dat verschil 
te verklaren is uit het feit dat er tegenwoordig veel meer hele 
en halve marathons worden gehouden.” 
 
Sport 
Michel koos er echter al die jaren voor om in Etten-Leur aan 
de start te verschijnen. “Het is een tot in de puntjes 
georganiseerd evenement, heel prettig. En wat ik heel leuk 
vind: het is niet zo’n commercieel gebeuren als veel andere 
marathons, het draait echt om de sport. Ik heb bijvoorbeeld ook jaren geleden een keer meegedaan 
aan de marathon van New York en dat is een unieke ervaring, maar daaraan doe je niet mee om je 
persoonlijk record te verbeteren. Het is heel druk en je mag er een hele dag over doen, dus doen er 
meer gelegenheidslopers mee. In Etten-Leur is dat toch een stuk minder.” 
 
Negentien marathons 
In zijn lange loopcarrière heeft Michel in totaal negentien hele marathons gelopen, waarvan negen in 
Etten-Leur. “Tijdens de derde editie van marathon in Etten-Leur heb ik mijn eerste hele marathon 
gelopen, toen was mijn eindtijd 3.41.29 uur. Mijn snelste marathon was gek genoeg een behoorlijk 
zware: de Berg-tot-Bergrace waarbij je zowel de Grebbeberg als de Wageningse berg meerdere malen 
op en af moet. Die liep ik in 3.14.50 uur. Mijn snelste marathon in Etten-Leur was die in 1987: toen 
liep ik 3.15.35 uur. Ik heb trouwens ook vijf keer in Rotterdam meegelopen; mijn snelste tijd daar was 
3.16.15 uur.” 
 
Hele en halve marathons 
Naast negen hele marathons en dit jaar voor de vierde keer tien kilometer vanwege blessures, heeft 
Michel voornamelijk halve marathons gelopen. “In mijn trimloopboekjes, die je in de jaren ’80 kon 
kopen en kon laten stempelen wanneer je een loop had afgerond, kun je precies mijn deelnames en 
tijden zien. In het boekje van 1983 zie je bijvoorbeeld dat ik de halve marathon in Etten-Leur in 
1.38.35 uur heb gelopen. Mijn snelste halve marathon was samen met Fer van Bergen, die liep ik in 
1.25 uur.” 
 
 
 
 



 

 
 
Mooie herinneringen 
In 35 jaar tijd maak je als loper heel wat mee. “Bijzondere edities, zoals die in 2002, waarbij ik 
ingeschreven was voor de halve marathon maar waarbij we uiteindelijk vanwege harde storm niet 
mochten starten. Hagel, regen, natte sneeuw, hitte: ik heb het allemaal meegemaakt. Maar de 
allermooiste herinnering is toch wel mijn eerste hele marathon in 1985. Ik heb na de finish mijn 
zoontje op mijn schouders genomen en samen zijn we zo naar huis gewandeld. Dat is me altijd 
bijgebleven, het was zo’n mooi moment.” 
 
Plezier in het lopen 
Dit jaar hoopt Michel – die als zwemleraar in de Banakker meerdere generaties Etten-Leurenaren 
heeft leren zwemmen – de tien kilometer te voltooien. “Helaas moet ik regelmatig naar de 
fysiotherapeut om het hardlopen vol te kunnen houden. Hopelijk ben ik 29 oktober fit genoeg om 
binnen het uur te finishen. De tijd dat ik de tien kilometer in minder dan 40 minuten liep, ligt achter 
me, maar ik vind het nog steeds heerlijk om hard te lopen en te sporten. Dat is ook wat ik beginnende 
lopers zou willen meegeven: zorg ervoor dat je er plezier in hebt, luister naar je lichaam in plaats van 
naar je hartslagmeter en sluit je aan bij een hardloopgroep zodat je onder begeleiding kunt trainen. Of 
dat nu Achilles is, de Road Runners Etten-Leur – waarvan ik 25 jaar geleden samen met Fer van Bergen 
een van de medeoprichters was, we lopen dit jaar met honderd leden en in speciale jubileumsinglets – 
of een andere vereniging: rustig opbouwen is belangrijk. Dan kun je het beter volhouden en presteer 
je ook beter.” 
 
 
 

Een prachtig seizoen, de Herfst; nog niet te koud en zeker niet te warm, vaak nog lekker in een 
najaarszonnetje. Voor het lopen op de weg brengt dit echter wel wat aandachtspuntjes mee. De 
dagen worden korter, het is vroeg donker. En bedenk: nat blad is glad!  
 

 Zorg dat je voldoende zichtbaar bent voor medeweggebruikers. Dit kan door lichte kleding, 
een reflectiehesje en/of armlampjes te dragen. 

 Vermijd tijdens of na een regenbui (kleine) plassen. Een schoenzool zuigt zich langzaam vol 
met water. Dit gaat ten koste van de demping en functionaliteit van de schoen. Haal daarom 
na het lopen de binnenzool eruit en stop kranten in de schoen. Dit absorbeert het vocht. 

 Kies de juiste kleding. Hoewel het in de herfst niet altijd koud hoeft te zijn kunnen wind en 
regen je behoorlijk afkoelen. Een dikke 
katoenen trui voert de warmte niet goed af 
waardoor je het juist koud krijgt. Kies voor 
laagjes (een functioneel, dry-fit shirt met lange- 
of korte mouwen met daarover eventueel een 
dun jasje tegen de wind) zodat je eventueel bij 
warmte iets uit kunt trekken 

 Trek na het lopen direct droge kleding aan of 
beloon jezelf met een warme douche of warm 
bad. Je spieren koelen snel af en je bent 
vatbaarder voor een verkoudheid en virussen. 

 


