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Van de redactie 

Bij deze de derde Orionzin van 2017. We hopen dat jullie allemaal een mooie 

zomervakantie hebben gehad. We hebben wel gemerkt dat het komkommertijd was, 

aangezien er maar weinig kopij is aangeleverd door de leden. Hierdoor is deze Orionzin 

helaas wat minder goed gevuld dan de vorige uitgave. Hopelijk is de wintereditie weer 

goed gevuld met mooie verhalen en wedstrijdverslagen. Er liggen in elk geval weer 

genoeg wedstrijden in het verschiet. Wij wensen jullie veel succes bij de komende 

wedstrijden (waaronder onze eigen Gebroeders van de Laar Bridge 2 bridge run) en 

bovenal veel hardloopplezier. 

Namens de redactie, 

Louis Schouren 

Jasper Peeters 
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Sponsorcommissie zoekt: 

Zoals je weet doet de sponsorcommissie erg hun best om ieder jaar weer voldoende 

sponsoren aan te trekken. Zo hebben we sponsoren die adverteren in de Orionzin, hun 

naam verbinden aan bijvoorbeeld de Bridge to Bridgeloop, of de Business Run. Ook de 

sponsoren die in natura sponsoren zijn voor ons als club onmisbaar. Ieder jaar vallen er 

sponsoren en adverteerders af en komen er weer nieuwe bij. Regelmatig wordt de 

sponsorcommissie getipt door Orionleden. Daarvoor zijn we dan ook zeer erkentelijk.  

Mocht je een potentiële sponsor kennen die onze club financieel of in natura wil 

ondersteunen, neem dan contact op met Hennie van den Brand, of Louis Schouren. Dit 

kan via sponsorcommissieorion@gmail.com. 

Alvast hartelijk dank. 

De sponsorcommissie 
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Running in het buitenland 

Hallo Orion-vrienden, 

Eind 2016 heb ik jullie geïnformeerd over het bestaan van “running tour guides” in 

sommige steden in het buitenland. Deze keer neem ik jullie mee naar een 10 km 

wedstrijd in Los Angeles in mei  jl.  Ik was toen met mijn vrouw   

 

 

 

 

 

 

 

in de gelegenheid om ca. 10 dagen in Californië rond te reizen.  We waren onder meer 

rondom 14 mei (moederdag) in Los Angeles en bij de voorbereidingen van deze trip 

was ik enkele maanden terug  gestuit op een “run” in Los Angeles.  Hoe leuk is dat ? 

Heb me uiteindelijk via een site ingeschreven en ontving tijdig voor vertrek 

aanduidingen en informatie voor deze loop.  Het weer kan daar al best warm zijn dus 

de start was die zondag om 07.30 u. 

Wat ik me niet goed had gerealiseerd was dat LA zo groot is.  Van de plek waar wij ons 

logies hadden tot deze locatie was ca 40 km rijden door de stad (interstate) …was geen 

probleem; ik moest alleen vroeg op ….  

10 km kunnen wij Orion-ers natuurlijk allemaal best lopen, dus ik had me 

voorgenomen om vooral te genieten van die USA (sport) mentaliteit.  Het accent lag op 

de fun en zeker niet op de prestatie.  Ik had zelfs een NL vlaggetje aan mijn shirt 

vastgemaakt en dat leverde uiteraard ook vele reacties op.  “He, where do yoú come 

from …..?” . 
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Enkele dagen daarvoor kwamen we door een stadje waar een “run-event” was en ook 

allerlei kraampjes.  Bij één ervan kwamen we in gesprek met deze mensen en die 

verwezen me naar een site die ik niet kende https://raceraves.com . 

Men legde uit dat dat een site is a la “tripadvisor” waar je erg veel run evenementen 

op de wereld kunt ontdekken.  

Kortom Orionners, als jullie naar het buitenland gaan en je loopschoenen en je tenue 

gaan mee, kijk even of er een loop is die je in je vakantie kunt en wilt inplannen. 

Onze volgende reis gaat in september as naar Namibië, Botswana en Zuid Afrika; 

duizenden kilometers door woestijn en dorre landschappen.  We sluiten af in Zuid 

Afrika waar ik op zondag 15 oktober mee doe aan een 10 km – loop in de wijnstreek 

van Franschhoek.  Ik kijk er naar uit. 

Heel veel loopplezier allemaal. 

 

Jack Opheij 

 

https://raceraves.com/
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Fris Aan de Start! 

Ook zo blij dat de Orion-trainingen weer zijn begonnen en de regelmaat in jouw 

wekelijkse kilometers opnieuw wordt opgepakt? Heerlijk toch om weer met zo’n nieuw 

loopseizoen te starten? Misschien heb je voor de komende periode wel een doel 

gesteld. Gewoon lekker met jouw eigen groep mee kunnen rennen, of deelnemen aan 

de Gebr. Van de Laar Bridge to Bridge Run op 22 oktober of onze Nieuwjaarsloop op 7 

januari 2018 of de volgende Venloop of misschien wel een marathon of…….. 

Genoeg keuzes dus om voor te trainen. Onze trainers zijn er klaar voor. Met een brok 

ervaring en een goede opleiding begeleiden zij jou weer graag in dit nieuwe seizoen. 

En over opleiding gesproken, Orion blijft hierin investeren: Johan v/d Eertwegh en 

Harold Kegel starten dit najaar met de trainersopleiding.  

Wat staat er nog meer op het Orion-programma? 

Op 24 september onze Orion activiteitendag. Misschien hebben wij de dag al achter de 

rug als deze Orionzin uitkomt en kunnen wij allemaal nagenieten van een ongetwijfeld 

gezellige dag welke door Louis Schouren, Jos Wilmer en Ger van Rooy is georganiseerd. 

Zoals jullie weten is er een werkgroep Toekomstvisie in het leven geroepen. Deze 

groep, welke is samengesteld uit leden en een vertegenwoordiging uit het bestuur, 

brengt in november een advies uit aan het Orion bestuur. En met deze adviezen gaat 

het bestuur aan de slag. Een prachtige uitdaging voor het bestuur en alle commissies in 

de komende tijd.  

En met het vallen van de woorden ”bestuur” en commissies” raak ik nog een ander 

punt. 

Wij hebben nog een aantal vacatures voor de komende tijd. Voor het bestuur zoeken 

wij een PR-medewerker/ster.  

Maar ook voor de wedstrijd- en de sponsorcommissie zijn wij nog op zoek naar nieuwe 

leden. Heb je interesse of een vraag hierover, stuur een mail naar 

secretaris@orionvenlo.nl. Misschien wil je eerst eens een vergadering meemaken? 

Geen enkel probleem. Een mail en het wordt geregeld. 

Bestuursleden, commissieleden en alle andere vrijwilligers zorgen er voor dat bijna 500 

leden actief zijn en zich thuis voelen bij Orion. 

 

mailto:secretaris@orionvenlo.nl


Orionzin  Jaargang 2017 Najaar Pagina 12 

 
En nu jij! Zorg je dat je ook Fris aan de Start komt? 

 

Namens het Orion bestuur, 

Jos Wijnhoven 
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Met Orion naar de Venloop 

Bij Orion heeft de lange rustige duurloop een bijzonder plekje; wij zijn (voor een groot 

deel) lange afstand lopers, en veel Orionners doen dan ook mee aan de Venloop. In 

aanloop naar de Venloop zijn de duurtrainingen heel belangrijk, en de populairste 

training is de zaterdag. Graag wil ik hierbij wat meer vertellen over onze zaterdag 

training.         

Op zaterdag draait het om lang… en langzaam lopen, en ook een beetje om de koffie 

daarna. Té langzaam lopen kan eigenlijk niet, je oefent je hart-long systeem, en dat 

gaat het beste in een tempo waar je nog lekker bij kunt kletsen. Maak je niet druk als 

je niet zo hard loopt als je in de wedstrijd zou willen, relax, en geniet van de mooie 

omgeving! Want dit is geen wedstrijd maar een training. Té hard lopen kan heel 

gemakkelijk. Dan duurt je herstel langer en is je volgende training minder effectief, 

overtraining ligt dan op de loer. Dus doe het rustig  aan in de lange duurloop, en 

train je tempo's in een interval training, bijvoorbeeld op de baan of in het bos. 

  

De opbouw loopt steeds 3 of 4 weken op en 1 week af (rustweek). Ook dit is om 

overtraining en blessures te voorkomen, dus neem je rust  in deze week, al hoef je niet 

stil te zitten. We noemen dat "actieve rust" dat wil zeggen: een kortere rustige 

duurloop, en ook fietsen, wandelen en (rustig) zwemmen vallen onder actieve rust. 

Het zorgt ervoor dat je lichaam de komende opbouwende trainingen weer goed 

aankan.         

          

Voor de mensen die toch hun wedstrijdtempo willen oefenen, of zich eens willen 

meten met anderen, zijn er drie wedstrijden in de voorbereiding opgenomen: de 

Bridge2bridge, de Nieuwjaarsloop en de Voorjaarsloop. Wil je geen wedstrijd lopen? 

Probeer dan je duurloop deze week iets sneller te lopen dan anders.   

         

      

De groepen 1, 2 en 3 zijn niveau groepen op tempo, ze lopen gemiddeld 11, 10 en 9 km 

per uur. Het doel van deze groepen is de Venloop Halve Marathon. Groep 4 is er altijd 

op zaterdag! Deze groep kent eenzelfde soort opbouw maar dan met minder km's, ook 

is er meer aandacht voor de warming up. Het is een perfecte groep als de langste 

duurloop nog te lang voor jou is, of als je wil trainen voor de 10 km.  
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Alleen de lange duurloop is niet genoeg als voorbereiding op een halve marathon. 

Probeer minimaal 3x in de week te trainen; 2 duurlopen en 1 interval training. Kijk op 

de trainingskalender voor trainingen die jou aanspreken, wil je op de baan trainen? Of 

liever in het bos? Als je twijfelt, vraag dan advies aan een van onze trainers welke 

training bij jou past.        

      

Ik wens jullie alvast heel veel plezier met trainen de komende tijd, en hoop weer veel 

mensen te zien op onze zaterdag training, of een van de andere mooie Orion 

trainingen. Zie hiervoor de trainingskalender op de Orionsite.  

         

Sportieve groetjes, Natascha       
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