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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 3 (maart 2021)
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Remy trapt af
Beste allemaal,
We zitten nu bijna één jaar na de start van de eerste lock-down. Op vrijdag 13 maart
2020 stuurden wij als bestuur een e-mail naar alle leden dat alle trainingen tot nader
order afgelast werden. Er stond ook nog bij: in ieder geval tot 31 maart 2020 ….
Tussendoor zijn er nog enkele versoepelingen geweest, maar we weten nu allemaal
hoe het sindsdien verlopen is.
Maar enig zicht op verbeteringen komt er nu wel aan lijkt het. Door alle maatregelen
die genomen zijn, en zeker de vaccinaties, ontstaat weer zicht op momenten waar
meer mogelijk is. Ook voor buitensporten lijken er weer mogelijkheden te komen.
Uiteraard allemaal onder de voorwaarde dat de besmettingscijfers niet verder stijgen.
Het blijft spannend. In de komende weken zullen we meer gaan horen.
Hierbij in ieder geval weer de Nieuwsbrief, met alle vaste onderdelen. Loopschema’s
van Mirjam, bootcamp oefeningen van Rieta en de heerlijke gerechten van Resto
Rake. En deze keer, als speciale gast, Cees Hoekstra. Cees zal vertellen hoe hij
deze tijd doorkomt en vooral hoe hij dat de komende periode wil gaan doen. Allemaal
lezen!
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=10034641
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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

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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Hoe loopt het bij ... Cees Hoekstra?
In elke nieuwsbrief stellen we 5 vragen aan een van onze loopgroepleden. Hieronder
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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de antwoorden van Cees Hoekstra.
Hoe ziet jouw (werk)week eruit in het corona tijdperk?
Bij mij is door Corona eigenlijk niets veranderd: ik ben gewoon elke week op de
Bloemenveiling in Duitsland (tussen Venlo en Düsseldorf), ook na de uitbraak van de
Coronapandemie in maart vorig jaar. We zijn een echt 24/7 bedrijf met de piektijden
‘s morgens vroeg. Dat betekent dat ik ook meestal 2-3 dagen vroeg op het werk ben,
tussen 6 uur en half 7. Maandags rijd ik heen, donderdags weer terug, vrijdag werk ik
thuis. Dat laatste doe ik al een jaar of 9 en daar werd vroeger nog wel eens lacherig
over gedaan – alsof het een extra vakantiedag is. Uitleggen dat je thuis vaak meer
werk kunt verzetten dan op het werk, kwam meestal niet aan. En sinds Corona doen
diezelfde collega’s of ze hebben uitgevonden dat thuis werken ‘wel zo efﬁciënt’ is.
… En over een klein deel van mijn werk kan ik helaas geen mededelingen doen –
het is inmiddels algemeen bekend waarom importbloemen (uit met name Ecuador,
Colombia) zo populair zijn de laatste tijd

😉

Op welke manier zorg je ervoor dat je in conditie blijft?
Ik heb eigenlijk al jaren hetzelfde patroon: hardlopen op zondag – maandag –
woensdag – vrijdag en tussendoor wandelen, met de hond of met een luisterboek.
Als er ijs ligt dan ben ik altijd van de partij. Dit jaar is me dat niet zo goed bevallen, of
beter gezegd, ben ik goed gevallen. Of eigenlijk: slecht gevallen. Midden op mijn
gezicht, ﬂink opengeschaafd, neus kapot, hele ijs rood van het bloed. Ben nog wel,
als een soort klein duimpje een rood spoor op het ijs achterlatend, naar huis
geschaatst (we wonen aan het ijs). Verstand komt met de jaren, dus volgende keer
toch maar een helm op met schaatsen! Een ﬁetser ben ik niet echt – krijg ik een zere
kont van (komt doordat er te weinig vet op zit, volgens mijn vrouw). Qua hardlopen
ben ik eigenlijk iemand van de lange afstanden, want van 10 km of halve M
wedstrijden wordt ik altijd best moe. Ben eigenlijk ook wel een ‘luie’ loper – ik maak
mijn kilometers wel, maar doe (zeker in mijn eentje) nauwelijks snelheidsoefeningen
#saaaaai. Ronald roept al jaren dat ik meer uit mijn Marathoncarrière kan halen als ik
eens fatsoenlijk ga trainen! Maar aangezien niemand naar hem luistert, doe ik dat
ook niet …

😊

En hoewel mijn werk door Corona niet beinvloed is, geldt voor het hardlopen het
tegenovergestelde: doordat alle marathons afgelast werden heb ik er wel een beetje
de P in gekregen en heeft sluipenderwijze ook mijn hardloopmotivatie wel een beetje
ondermijnd. Uiteindelijk blijft het een beetje hangen op 40-50 km per week. PreCorona zat ik iets hoger en was ik altijd wel klaar voor een marathon – ik heb er wel
eens eentje tijdens vakantie gelopen (Brisbane, Australie) door zaterdag in te
schrijven en zondag te lopen. Daarnaast was onderdeel van mijn “masterplan
marathonlopen” dat ik elke marathon eenmalig zou lopen – zo kom je nog eens
ergens was mijn idee, van Zuid-Europa (Turijn, Rome) tot Noord-Europa (Odense,
Hamburg), van ver weg (Beijing, Brisbane) tot dicht bij (Groningen, Oldenburg). Ik
hoop dat ik er nog een paar aan mijn verzameling kan toevoegen, te beginnen in
2021 (de Berenloop heb ik helaas in 2009 (de ‘mist-editie’) al gedaan, heb er het
lichtblauwe shirt nog aan overgehouden).
Hoe vul je alle extra vrije tijd in tijdens de semi-lockdown?
Ik heb dus helemaal geen extra vrije tijd – ik kom eerder tijd te kort! Mijn reistijd naar
Duitsland is daar ook mede debet aan en dus hebben we besloten te gaan
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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verhuizen. We hebben een huis gekocht in het Nationaal Park De Maasduinen in
Noord-Limburg zodat ik gewoon dagelijks een half uurtje woon-werkverkeer heb en
niet meer de hele week van huis ben. Ik kijk er al enige tijd halsreikend naar uit om
na 9 jaar meerdere avonden per week op mijn appartementje/B&B/stacaravan een
ping-maaltijd te nuttigen, straks gewoon elke dag lekker thuis te kunnen eten! Of ik
daarmee dan ook echt meer vrije tijd krijg is nog maar de vraag, want we nemen ook
de 2 ezels, 2 varkens, 3 geiten, 5 schapen en een hok kippen van de huidige
bewoners over – we zouden er bijna een soort kinderboerderij van kunnen maken.
Alleen de 3 bijenvolken nemen we niet over, dat wordt te ingewikkeld. Er moet
immers ook nog tijd overblijven om bv te kunnen golfen. We dragen de sleutel in
Kropswolde op 30 april over, dus dat is al snel – hopelijk hebben we nog net voor die
tijd een verruiming van de Corona-regels zodat ik nog een keer gedag kan zeggen
tijdens een zondags loopje. En zolang mijn moeder nog in Haren woont kom ik
misschien nog wel eens langs op zondag.
Hoeveel zwaarder ben je geworden in het afgelopen half jaar? En waarom
(niet)?
Ehh … in kilo’s niets, maar de verdeling is wel wat veranderd: op mijn benen zit geen
grammetje vet, maar op mijn zwembandje des te meer … ik geef natuurlijk niet de
wijn en de toastjes met kaas de schuld, maar medeschuldig zijn ze in ieder geval
wel. Johan zei ook al “wat je niet in huis hebt, kun je ook niet opeten” en misschien is
dat in dit geval de beste aanpak. Ik houd natuurlijk wel mijn hart vast voor de
verhuizing naar het meer ‘Bourgondische Zuiden’ als het gaat om de kilo’s. Maar met
een eigen stuk bos, een grote tuin, veel weiland en dus een hele veestapel, kan ik
waarschijnlijk alle benodigde ﬁtnessoefeningen wel in en om het huis doen. En
anders zal ik mijn best moeten doen in de bossen van de Maasduinen om de
verbranding hoog te houden.
Welke gouden tip(s) heb je voor de loopgroep-leden?
“Ondanks alle beperkingen toch proberen op creatieve manieren dingen samen te
doen”. Vandaag (zondag 7 maart) is daar het ultieme bewijs voor geleverd: we
hebben met ongeveer 15 leden de 1e DACMSK gelopen, georganiseerd door Kor B.
Volledig Corona-proof, zie de foto’s in de appgroep als bewijs. De afdronk van de
deelnemers is unaniem dat we a) het onderlinge contact node gemist hebben, b) de
bijdehandste opmerkingen nog steeds gemaakt (kunnen) worden en c) we niet
kunnen wachten tot de lockdown-versoepelingen het groepsgewijs buitensporten
over 3 weken weer mogelijk zou kunnen maken! En aan ieders enthousiasme en
conditie te zien deze morgen, hebben onze loopgroep-leden verder geen tips nodig;
iedereen zag er blakend gezond en ﬁt uit. Misschien als extra gouden tip naar
aanleiding van vandaag: na aﬂoop van elke zondagse (duur)loop vanuit DDA een
klein lusje langs het huis van ‘Bartender-Dick’, die vandaag een professionele
uitstalling van de meest uiteenlopende vloeibare oppeppers op zijn inrit had verzorgd
– hulde!
Tenslotte zijn we heel benieuwd aan wie je het stokje wilt overdragen. Aan welk
lid van onze loopgroep moeten we deze vragen de volgende keer voorleggen?
Aan Altjo Weessies – de diesel die een mooie comeback heeft gemaakt na zijn
hartproblemen.

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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Mirjam houdt ons in beweging
Training schema week 10, 11, 12 en 13

7-3
10-3
14-3
17-3
21-3
rustige
week

12/16/19 km Z1
2 x (10’ heen, 9 ‘ terug), P 5’ dribbel-Z1
13/18/21 km Z1-2
6 x : Afwisselen 1’Z3-4, P 1' dribbel, 2’ Z3-4, P 2' dribbel
12/14/16 km Z1, met in laatste 2 km 5 x 15” versnellen, P 1’
Gezamenlijke training: 35’ Rondje Hertenkamp + laddertjes
e.d.

24-3

28-3

31-3

Omdat we allemaal 27 plus zijn gaat dit nog niet lukken … je
mag hier zelf creatief zijn; een leuke fartlek, een rondje met
iemand waarbij je om beurten het tempo bepaalt of….? Maak
het niet te gek want het is een rustige week!
12/17/20 km Z1-2
Zwerven door bos en hei - Start Drentsche Aa Hesjes aan!
Zo staat hij op het schema. Ook hier mag jezelf creatief zijn;
ga bijvoorbeeld na elke bocht versnellen tot de volgende
bocht, of versnel bij elke 3e boom, of ga gewoon 8 of 10 keer 3
minuten snel.

Loopscholing
10-3 Geen loopscholing
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641

7/16

9-3-2021

Campaign Overview | Mailchimp

17-3 Anti-rotatie
Als we het hebben over anti-rotatie, dan hebben we het over het roteren van de
schouders en het bovenlichaam. Deze rotatie is ongunstig voor de
hardloopbeweging, hij kost extra energie en versterkt een lang grondcontact.
Alhoewel het natuurlijk net zo goed andersom kan zijn, dat je doordat je lang
grondcontact en een overdreven haklanding hebt juist gaat roteren. Iets met een kip
en een ei. Het kan in elk geval nooit kwaad je rompspieren te versterken en te
oefenen met het stilhouden van je bovenlichaam.
Bekende oefeningen zijn: lopen met je armen voorwaarts gestrekt waarbij je armen
niet of nauwelijks van links naar rechts bewegen. Dit kan ook met je armen gestrekt
boven je hoofd, of met je armen gekruist voor je borst. Dezelfde oefeningen kun je
doen met een half hoge skipping. Om te proberen de transfer naar de loopbeweging
te maken kun je ook een stukje skipping met armen gestrekt, vanuit daar hardlopen
met armen gestrekt en dan de overgang naar de loopbeweging maken.
Je hebt ook rotatie in het heup gebied, deze is juist wel gunstig voor de
loopbeweging, het zorgt ervoor dat je een mooie lange pas kan maken en goed uit
kan strekken. Wil je hier meer over lezen kijk dan eens op
https://www.prorun.nl/training/looptechniek-zijn-jouw-heupen-soepel-genoeg/
24-3 Lenigheid
De vorige keer schreef ik bij lenigheid een stukje over yoga oefeningen, dit keer
eens stukje over rekken en strekken. Over rekken en strekken is inmiddels veel
geschreven, de meningen zijn nog steeds verdeelt en je hoort soms tegenstrijdige
geluiden.
De volgende punten wil ik jullie graag meegeven:
Rek nooit met koude spieren, dit kan kleine scheurtjes veroorzaken en dat is
niet wat je wilt. Dus liever na dan voor de training.
Misschien een vanzelfsprekende; luister goed naar je lichaam, bij rekken mag
je wel wat spanning voelen maar het mag niet echt pijn toen.
Rekken kan zorgen voor wat vergroting van de beweeglijkheid in de
gewrichten, dit kan bv zorgen voor een grotere souplesse.
Rekken kan blessurepreventief werken. Bij bepaalde pijntjes zal de fysio je
daarom rekoefeningen mee geven (denk bv aan achilles en kuitspier). Echter
rekken kan ook blessures veroorzaken, wees dus voorzichtig en vraag
desnoods even aan een fysio wat het meest handig is.
Dynamisch losmaken zorgt ook voor grotere souplesse, kan ook in de
warming-up en levert veel minder risico’s op dan rekken.
31-3 Trail- running
Een rondje trail-runnen is zeker goed voor je looptechniek. Bij trail-running wordt er
veel meer beroep gedaan op alle kleine spiertjes rond je enkels, knieën en heupen
waardoor dezen sterker worden en je ook op asfalt gemakkelijker zult gaan lopen.
Zelfs je rompstabiliteit kan door al het draaien en keren verbeteren. Dit kan heel
goed helpen om blessures te voorkomen. Maar let op als je al ergens klachten hebt,
dan kan het er juist ook voor zorgen dat dezen verergeren.
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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Verder heb je bij trail-runnen lang niet zo’n eenzijdige belasting dan bij het lopen op
asfalt waardoor je minder snel last zult krijgen van overbelasting. Een ‘zachte’
ondergrond kan daar ook aan mee werken. Je lichaam zal zich ook steeds aan
moeten passen; aan andere ondergrond, aan bochtjes, aan heuveltjes op en af, en
aan oneffenheden. Hierdoor ‘leert’ je lichaam snel te reageren en automatisch te
zoeken naar de ideale pas. En natuurlijk is trail-runnen gewoon leuk

😊 . Lekker

dwars door de natuur, je ‘kop’ leeg maken, genieten van de modder, zand,
herfstbladeren, sneeuw of wat er ook maar op je pad komt.
Wil je meer lezen?

Kijk dan eens op: https://www.prorun.nl/training/trailrun-tips-voor-beginners/ of
https://www.asics.com/nl/nl-nl/running-advice/8-ways-trail-running-can-improve-yourroad-times/

Lekker thuis eten in tijd van corona
Peter ontfutselt Wilma de lekkerste recepten
Gemiddeld éen 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!
Deze keer een gerecht uit de Aziatische keuken om je vingers bij af te likken.
STICKY KIPPENVLEUGELS:
INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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750 gram kippenvleugels
7 eetlepels lichte sojasaus
2,5 eetlepel lichtbruine basterdsuiker
1,5 eetlepel oestersaus
1,5 eetlepel mirin
2 tenen knoﬂook
6 cm gember
1 bosui
BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 220 graden C.
2. Spreid de kippenvleugel in één laag uit op een met bakpapier beklede
bakplaat.
3. Bak de vleugels circa 25 minuten totdat het vel knapperig is.
4. Haal de kippenvleugels uit de oven en verlaag de temperatuur naar 200
graden C.
5. Maak ondertussen de saus:
6. Doe de lichte sojasaus, basterdsuiker, oestersaus en mirin in een steelpan.
7. Pel en rasp de knoﬂook en de gember erboven en roer goed door.
8. Verwarm het geheel op halfhoog vuur en laat circa 5 minuten lekker pruttelen.
9. Meng de kippenvleugels door de saus en leg ze weer op de bakplaat.
10. Bak de kippenvleugels 15-25 minuten totdat de saus ingedikt en kleverig is.
11. Draai de vleugels af en toe om en zorg dat ze niet verbranden.
12. Snij de bosui in dunne ringen, strooi over de kip en serveer.
Als je (net als ik) niet van vieze handen houdt, zet dan een schaaltje water met
citroen en servetten in de buurt.
EET SMAKELIJK !!!

Word ook een KRACHTPATSER
Bootcampoefeningen van Rieta om sterk te blijven
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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Oefeningen in serie van 3 x (gevorderden aantal keer 1½

😉)

Start Warming Up
Run in place, bij 5 de stap, tik aan grond links, 5, tik aan rechts(10x)
Oefening 1: Corestabiliy. Inchwurm – 10 x (volg alle 7 stappen, zie onder)
Oefening 2: sterkt je bovenbenen en bilspieren. Walking lunge, 20 stappen (dus 10
linker been voor, 10 rechter been voor) bovenlichaam recht houden, zet je handen in
je zij, denk aan het touwtje omhoog aan je kruin.
Oefening 3: core stability, om je loophouding te verbeteren en je buikspieren te
versterken. Cross crunch, handen aan je hoofd (NIET IN JE NEK), rug op de grond,
je navel naar beneden drukken, benen heffen, als onderstaand linker elleboog, naar
rechter knie en visa versa, 7 links, 7 rechts
Oefening 4: oefening voor je schouders en bovenlichaam, belangrijk omdat je die
spieren gebruikt bij het lopen, om je bovenlichaam recht te houden en schouders niet
op te trekken. Push Up, 10 x, handen op schouder breedte, alsof je in de plank
staat; lichaam rechthouden en door je ellebogen zakken; mocht de oefening te zwaar
zijn, steun dan op je knieën
Oefening 5: sprongkracht, voor je benen en stabiliteit. Jumping Squat 10 x
Oefening 6: volledige corestabiliy oefening. Burpees 10 x
Hieronder vind je de bijbehorende plaatjes.

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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ZET HEM OP !!!

VOORJAAR 2021

NIEUWSFLITSEN
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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LOOPGROEP ACTIVITEIT BERENLOOP 2021
Beste mensen, hierbij het laatste nieuws over onze loopgroepactiviteit Berenloop
2021. We gaan zoals bekend met de klipper Aldebaran op vrijdag 5 november naar
Terschelling en doen daar op zaterdag of zondag mee aan de Berenloop. Dick heeft
de zware onderhandelingen met de klipper verhuurder in ons voordeel weten te
beslechten, dus de boot is geregeld. Nu maar hopen dat de Berenloop ook echt
doorgaat. De organisatie is daarover zeer positief gestemd, als Hugo een beetje
vaart blijft maken met vaccineren dan gaat deze prachtige loop vast door. Kortom, er
is perspectief!!!!
De inschrijving voor onze groepsactiviteit kwam ineens in een zodanige
stroomversnelling dat de boot helemaal is volgeboekt met 30 deelnemers. Als je nog
heel graag mee wilt kun je je aanmelden bij Dick (tromp39@hotmail.com), hij plaatst
je dan op een wachtlijst. Helaas is onze ervaring dat er als gevolg van loop blessures
die tijdens de training ontstaan altijd een paar mensen moeten afhaken. Die plekken
worden dan opgevuld met mensen die op de wachtlijst staan. Wie het eerst komt…..
NB. Mocht de Berenloop onverhoopt niet door gaan dan vervalt de huur van de
klipper

😊

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
https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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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
News of the World (2020) - Netﬂix
In het Texas van 1870 heeft Jefferson Kidd een opvallend beroep: hij reist van
plaats naar plaats om aan betalende toehoorders de krant voor te lezen.
Tijdens een van zijn reizen stuit Kidd op het jonge meisje Johanna.
Oorspronkelijk van Duitse afkomst maar opgevoed door een indianenstam die
inmiddels is uitgemoord, is zij geheel alleen op de wereld en onbekend met de
talen van haar witte medemensen. Het meisje is even onhandelbaar als
onverstaanbaar en dus probeert Kidd zo snel mogelijk van haar af te komen.
Maar wanneer hij inziet dat ze van niemand anders hulp hoeft te verwachten,
besluit hij het meisje naar haar enige nog in leven zijnde familieleden te
brengen. De resulterende reis van dik zeshonderd kilometer zou nu een
kwestie van uren zijn, maar duurt anno 1870 enkele weken en is niet zonder
gevaren. Een op ouderwetse leest geschoeide western vol mooie
landschappen.
https://youtu.be/bynTxpyd6eQ

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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De jongen, de mol, de vos en het paard - Charlie Mackesy
Dit prentenboek, vertaald door Arthur Japin, is een prachtig verhaal over
vriendschap, liefde en jezelf zijn.‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de
mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ is een
moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten
vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de
drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk
levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and
the Horse’ is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog
dichterbij komen. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.
https://www.bruna.nl/boeken/de-jongen-de-mol-de-vos-en-het-paard9789026623844

https://us4.admin.mailchimp.com/reports/show?id=10034641
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Website Loopgroep de Drentsche Aa
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