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Nieuwsbrief Loopgroep De Drentsche Aa
Vol met updates, blogs van trainers, leuke
looptips, krachtoefeningen en nog veel meer

Jaargang 2, nummer 2 (februari 2021)
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Remy trapt af
Beste allemaal,
Op de dag dat ik dit schrijf gaat Nederland gebukt onder een sneeuwstorm. Harde
wind, sneeuw die voortraast en zeer lage gevoelstemperaturen. Gelukkig is het
zondag. Mooie plaatjes en een land even gericht op het plezier dat sneeuw biedt.
Maar voor de hardlopers is het niet ideaal. Je kunt wel lopen, maar ﬁjn is anders. En
met de avondklok is ’s avonds lopen ook beperkt. En gezamenlijk trainen hebben we
al maanden niet meer gedaan. Bijzondere tijden. Maar er is licht aan het einde van
de tunnel.
Vandaar ook deze Nieuwsbrief. Zo kunnen we in deze bijzondere tijden toch met
elkaar in contact blijven. Hopelijk bieden de verschillende onderdelen inspiratie en
ideeën voor het hardlopen. Maar ook een oproep aan eenieder: wil je wat delen
zoals foto’s, verhalen, tips of recepten? Geef het door aan de redactie van de
Nieuwsbrief. Het zou mooi zijn als dit een Nieuwsbrief is zowel vòòr de leden als ván
de leden. Alle bijdragen zijn welkom.
Nu we elkaar niet meer twee keer in de week (minstens) in het echt kunnen
ontmoeten, is het ﬁjn om op een andere manier iets van elkaar te horen,. Strava
wordt ook actief gebruikt merk ik, maar deze Nieuwsbrief is voor alle leden. De
komende weken zullen de mogelijkheden om samen hard te lopen nog beperkt
blijven. We kijken allemaal uit naar de verruiming van maatregelen. Dan kunnen we
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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weer samen trainen en gezamenlijke duurlopen doen. Voor nu: houd vol en blijf
lekker genieten van het hardlopen op de manier zoals nu mogelijk is. Blijf gezond, let
om elkaar en blijf lopen!
Sportieve groet, Remy

Hoe loopt het bij ... Johan Kregel?
In elke nieuwsbrief stellen we 5 vragen aan een van onze loopgroepleden. Hieronder
de antwoorden van onze altijd opgewekte Johan Kregel.
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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1. Hoe ziet jouw (werk)week eruit in het corona tijdperk?
Er is in principe niet veel veranderd. Zoals velen van jullie weten werk ik in de 5
ploegen bij Philips in Drachten en heb dus veel variatie in de weken, heb 2 x in de 5
weken een echt weekend en de andere 3 weken vallen mijn weekenden midden in
de week. Heerlijk vind ik dit en helemaal in deze coronatijd, lekker vrij als andere
mensen aan het werk zijn dus overal heerlijk rustig en geen ﬁlewandelen door het
bos of over de heide.
2. Op welke manier zorg jij ervoor dat je in conditie blijft?
Had in het begin veel moeite met de anderhalvemeter regel en wou zo niet lopen in
de groep, het lopen in mijn uppie werd ook steeds saaier omdat ik bijna ieder kuiltje
of steentje zo langzamerhand wel wist te vinden op mijn routes. Ook het trainen
zonder doel, omdat door corona alles werd afgelast, viel mij zwaar dus ben ik meer
gaan ﬁetsen om toch de nodige beweging voor mijn diabetes te krijgen. Ik had
bedacht om ritjes van rond de 100 km te gaan maken, zo kwam ik op het idee om de
VAM-berg bij Wijster te vereren met een bezoekje. Staan er twee wielrenners boven
op die dikke bult en wijzen naar mij "kijk nou" zegt die ene "iemand op een gewone
ﬁets" waarop die ander begint te lachen en zegt "maar hij ﬁetst wel in één keer
omhoog" en klopt die andere wielrenner lachend op de schouder. Mocht de
loopgroep een keer heuveltraining op het programma hebben, Wijster is de place to
be

😁

Heb als goed voornemen om over het hele jaar 2021 km te gaan lopen en las dat de
50 km van Gieten terug komt en aangezien de 50 km nog steeds een keer binnen 5
uur gelopen moet worden heb ik nog heel wat trainingskilometers te gaan
3. Hoe vullen jullie alle extra vrije tijd in tijdens de lockdown?
Huh? Extra tijd, de dagen hebben nog steeds 24 uur en de invulling daarvan is niet
veel anders dan voor de lockdown
4. Hoeveel zwaarderen jij geworden in het afgelopen half jaar?
0,0 0 niks. Heb als motto "wat je niet in huis hebt kun je ook niet opeten" dus direct
na het eten naar de winkel zodat je alleen dat ophaalt wat je nodig bent. Maar soms
kan ik er niets aan doen en belanden er toch "verkeerde" dingen op de lopende
band bij de kassière, het moet tenslotte ook geen straf worden om al dat lekkers te
zien liggen.
5. Welke gouden tip(s) heb je voor de loopgroep-leden?
Blijf vooral bewegen, daag elkaar uit via Strava of een andere app bv. een 5 km in
zone 2 challenge, wie loopt deze het dichtst bij de tijd die van zijn/haar groep:
C loper zou er 35,29 minuten over mogen doen
B lopen zou er 30 minuten over mogen doen
A loper zou er 27,27 minuten over mogen doen
Op dit moment (week 5) zijn Gerrit van Dam en ik bezig met een stappen challenge,
leuk om te proberen de ander voor te blijven.
Tenslotte zijn we heel benieuwd aan wie je het stokje wilt overdragen. Aan welk
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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lid van onze loopgroep moeten we deze vragen de volgende keer voorleggen?
Cees Hoekstra

Mirjam houdt ons in beweging
Training schema week 6, 7 en 8

Gezamenlijke training: cross, parcours Arnoud Magnin Winter
Cross

7-2

10-2

14-2
17-2

Helaas kan de enige echte AMWC (zie foto hieronder) niet
doorgaan dit jaar maar onder het mom van; ‘doen wat wél
kan’ , kun je natuurlijk je eigen Wintercross lopen. Iedereen is
bekend op het parcours rond de vennetjes en bij Zeegse. Zoek
leuke, hobbelige en natte en vieze weggetjes uit, loop 8
kilometer of 45 minuten op een lekker tempo, maak een mooie
foto van wat je het leukste, vieste of natste weggetje vond en
plaats deze in de WhatsApp groep! De mooiste foto komt in de
volgende nieuwsbrief.
Dobbelsteenloop 35’ ( A 40’)
De cijfers van de dobbelsteen corresponderen met
respectievelijk 45”, 1’30”,2’15”,3’,3’45”, en 4’30”. Mocht je in je
upje niet zo’n zin hebben om een dobbelsteen mee te nemen
dan kun je ook in willekeurige volgorde de tijden lopen totdat
de 35’ hebt vol gemaakt. Neem voor de pauze de helft van de
gelopen tijd.
12/17/20 km Z1
2’,3’,4’,4’,3’,2’, Z3-4, P idem (dribbel-Z1)
De A/B groep zou hier best een dubbele piramide van kunnen
maken met in het midden dan 1 keer 4’.

21-2
Rustige
week

12/15/18 km Z1, na elke 5’ 15” versnellen

24-2

Rondje Dorp, je kunt stukjes versnellen tussen lantaarnpalen,
stoplichten, kruispunten etc. Maak het niet te gek want het is
een rustige week

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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Loopscholing
7-2 Kracht benen
Maak na het inlopen wat verschillende sprongen; teenstreksprong, jumping jacks,
kleine schaatssprongetjes.
Daarna wat zwaardere oefeningen: maak een aantal squats (10 tot 20 herhalingen)
https://www.youtube.com/watch?v=tV7ngpcGvYA
Maak een aantal kikkersprongen. Hierbij zak je door de knieën tot de boven en
onderbenen een hoek van ongeveer 90 graden maken. Spring maximaal hoog op
(10 herhalingen). Maak 10 tot 20 uitval passen.
https://www.youtube.com/watch?v=CJ3fIo8oUfc
Deze laatste 3 oefeningen kun je 2 keer herhalen.
Deze kracht oefeningen zijn heel zinvol, maken je sterker en kunnen zelfs blessures
helpen voorkomen. Maar pas op, ze kunnen ook blessures veroorzaken. Doe je dit
voor het eerst ga dan uit van 10 herhalingen. Voel je ergens een pijntje doe de
oefening dan niet!
14-2 Balans
Tijdens een looptraining train je ongemerkt ook je balans. Bij elke pas is je lichaam
druk bezig om te voorkomen dat je valt. Vooral op oneffen ondergrond ben je, zonder
dat je het weet, druk bezig om de juiste weg voor je voeten te vinden. Je
proprioceptie – je ervaring van waar je eigen lichaam zich in de ruimte bevindt – is
hierbij erg belangrijk. Deze balans is van belang om gemakkelijker te lopen. Als je
goed in staat bent met je voeten snel contact te maken met de (oneffen) ondergrond
kun je ook sneller weer afzetten en de volgende pas maken. Ben je langer bezig met
het zoeken van balans dan verlies je wat van je elastische energie die nodig is om
snel te kunnen lopen. Daarnaast helpt ook een goede balans om blessures te
voorkomen, je zult bv. minder snel verstappen of verzwikken.
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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Begin met een eenvoudige oefening, zoek je evenwicht staand op een been. Kun je
dit gemakkelijk, schrijf dan met de voet van je andere been de letters van het alfabet.
Daarna natuurlijk wisselen. Zoek vervolgens weer je evenwicht op een been, breng
je lichaam naar voren en je losse been recht naar achter, houdt dit ongeveer 10
tellen vast en wissel van been (zie foto hieronder).
Hinkelen waarbij je steeds naar voor, opzij en naar achter hinkt, beide benen 20
keer. Halfhoge skipping met steeds de 3e pas een ‘freeze’ blijf drie tellen staan en
weer door. Schaatssprongen met een ‘freeze’, blijf ook hier drie tellen op een been
staan.
21-2 Paslengte/frequentie
In de vorige nieuwsbrieven heb ik al het een en ander verteld over het belang van
een hoge pasfrequentie en de metronoom, nu dus alleen een paar oefeningen:
Loop 100 meter met kleine, snelle pasjes (2 keer)
Doe een lage skipping en voer de frequentie steeds verder op, totdat je niet
sneller kunt (2 keer)
Zet denkbeeldig hoedjes op een rij waar je met kleine hoge passen over heen
moet, doe dit ongeveer 30 meter (2 keer)

Lekker thuis eten in tijd van corona
Peter ontfutselt Wilma de lekkerste recepten
Gemiddeld een keer per maand organiseren wij met ons gezin Resto Rake. We
komen bij elkaar om samen uitgebreid te koken en te eten. Hieronder een recept dat
door ons allemaal als uitzonderlijk lekker en origineel is bestempeld. Probeer het zelf
ook eens, eet smakelijk!
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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Deze keer een bijgerecht van een vergeten groente: pastinaak.
PASTINAAKPUREE MET TIJM EN KNOFLOOK:
INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)
400 gram pastinaak, geschild en in niet te grote stukken gesneden
150 ml slagroom
300 ml volle melk
3 knoﬂookteentjes, grof gehakt
2 eetlepels boter
de blaadjes van 3 takjes tijm, ongeveer een theelepel aan verse tijm
peper en zout naar smaak
BEREIDINGSWIJZE
1. Zet de pastinaak met de knoﬂook en de tijm samen met de slagroom, boter en
de melk op niet al te hoog vuur op.
2. Laat met de deksel op de pan 15 minuten rustig pruttelen (zorg dat de melk
niet gaat overkoken).
3. Na 15 minuten haal je de deksel van de pan en laat je het zonder deksel nog 5
minuten doorpruttelen.
4. Als het goed is zijn je blokjes pastinaak nu mooi zacht en gaar.
5. Schep met een schuimspaan de blokjes pastinaak/knoﬂook/tijm in de blender
en voeg eerst de helft van het kookvocht toe.
6. Laat de blender even draaien en kijk of de massa al ‘pakt’. Is dit niet het geval,
voeg dan stapsgewijs meer kookvocht toe tot je ziet dat het een mooie zalf
begint te worden.
7. Laat dan nog 1 minuut goed doordraaien zodat er geen klontjes meer inzitten.
8. Als je bang bent voor klontjes kan je de pastinaakpuree ook altijd nog door
een zeef gieten.
9. Giet de puree in een pannetje, maak op smaak met peper en zout en warm
nog even door als je de puree gelijk gaat serveren.
Omdat er geen zetmeel in pastinaak zit (en wel in aardappel) kan je deze
pastinaakpuree heel mooi glad draaien in de blender. Dan krijg je een prachtige
zachte structuur. Heerlijk!
EET SMAKELIJK !!!

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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Word ook een KRACHTPATSER
Bootcampoefeningen van Rieta om sterk te blijven
30-30-60 – serie 3 x (beginners 20, 20, 40 sec)
- 30 sec. squats
- 30 sec. jumping squats
- 60 sec. plank (geen plaatje)
-------------------------------------------------------- 30 sec. alternating reverse lunges
- 30 sec. jumping lunges
- 60 sec. side plank (right)
-------------------------------------------------------- 30 sec. push ups (geen plaatje)
- 30 sec. mountain climbers
- 60 sec. side plank (left) *zie side plank right
-------------------------------------------------------- 30 sec. alternating side lunges
- 30 sec. skater lunges
- 60 sec. plank on elbow (geen plaatje)
-------------------------------------------------------- 30 sec. air jacks
- 30 sec. jumping jacks (geen plaatje)
- 60 sec. spiderman plank
Hieronder zie je de bijbehorende plaatjes (de benen komen ﬁjn aan bod):
Squats
Reverse lunges
Jumping squats
Side plank
Jumping lunges
Air jacks
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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Alternating side lunges
Skater lunges
Spiderman plank

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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ZET HEM OP !!!

WINTERPRET IN BEELD

De redactie is nog actueler dan de krant, plaatjes van zondagse sneeuwpret.

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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NIEUWSFLITSEN
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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OPROEP
Heb je een idee voor een rubriek in deze nieuwsbrief of wil je een bijdrage leveren
aan de inhoud, neem dan even contact op met de redactie via peter.rake@wxs.nl

WHATSAPP GROEPEN
Inmiddels zijn er verschillende WhatsApp-groepen opgezet. Een aantal zijn in klein
verband, maar er zijn er ook enkele met een groter verband, zodat we op die manier
met elkaar verbonden blijven. Er zijn onder meer een:
WhatsApp-groep voor de C-lopers. Ben je C-loper bent, en nog geen lid bent
van deze app-groep, benader Ellen Wagenaar hiervoor
WhatsApp-groep voor de A/B-lopers. Deze wordt beheerd door Ronald
Apeldoorn en je kan hem hiervoor benaderen
Het is ook mogelijk om een mail te sturen
naar trainers@loopgroepdedrentscheaa.nl en dan regelen wij het voor je!

Kijk- en leestip van de maand februari
De hel van '63 (2009) - Pathé Thuis
Hoe toepasselijk in een week waarin de echte winter in Nederland weer volop
beleefd kan worden.
Gebaseerd op ware gebeurtenissen uit de roemruchte Elfstedentocht van 1963
vertelt deze avonturenﬁlm van de Fries-Nederlandse regisseur Steven de Jong
hoe de schaatsers uitzonderlijk barre weersomstandigheden trotseren om de
tocht der tochten uit te schaatsen. Tussen de duizenden die een startbewijs
veroveren bevinden zich soldaat Henk, boerenzoon Sjoerd, arbeider Kees en
verpleegkundige Annemiek. Allevier hebben ze hun eigen sterke motivatie om
de eindstreep te halen. De verhalen van deze doorzetters worden afgewisseld
met de gekte bij de pers en de spanning in de vergaderkamer van de
ijsmeesters. Zij moeten de keuze maken of de tocht wel door kan gaan bij de
extreme weersomstandigheden met een noord-noordoosten wind en zo'n
negentien graden onder nul, vele verraderlijke scheuren in het ijs en
sneeuwduinen. Op de televisietoestellen zijn ﬂitsen te zien van de werkelijke
journaalbeelden van toen, zoals van de rokende presentator Koos Postema en
koningin Juliana die per helikopter arriveert.
https://www.pathe-thuis.nl/ﬁlm/6591/de-hel-van-63
De jongen in de sneeuw - Samuel Bjørk
In een bergmeer wordt een 21-jarige ballerina gevonden, bruut vermoord. De
politie vindt in het bos vlakbij een camera op een statief, precies gericht op de
plaats delict. Het nummer ‘4’ is in de lens gekrast. Inspecteur Holger Munch is
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10016201
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met verlof om te zorgen voor zijn dochter, maar besluit om terug te komen voor
het onderzoek naar de ballerina. Mia Krüger, net ontslagen uit een afkickkliniek,
is op weg naar een welverdiende vakantie in de Cariben wanneer Munch
opduikt en haar vraagt om zich over de zaak te buigen. Ze besluit haar vakantie
uit te stellen en te helpen met het onderzoek. Als Mia ook nog een van
corruptie verdachte collega in de gaten moet houden, komt alles in een
levensgevaarlijke stroomversnelling…
https://www.bookspot.nl/boeken/de-jongen-in-de-sneeuw-dwarsligger9789049806866

Peter worstelt met de lok-down

Website Loopgroep de Drentsche Aa
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