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Van de redactie 

Als redactie van de Orionzin waren we blij verrast met de flinke hoeveelheid kopij die 

we voor deze zomereditie aangeleverd kregen. Dat maakt deze uitgave aantrekkelijk 

om te lezen. Bedankt schrijvers!!! In deze Orionzin staan enkele belangrijke 

mededelingen met betrekking tot de trainingen en wordt je zelfs een cursus Zeeuws 

aangeboden. Voor het eerst zal de Orionzin ook een plaats krijgen op de nieuwe 

website van Orion, zodat deze ook digitaal en in kleur te lezen is. 

Wij wensen jullie allen een hele mooie zomer toe en voor diegene die naar andere 

verre of minder verre oorden vertrekken, alvast een prettige vakantie! 

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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Ingezônje sjtök as reaksie op “Lopende babyboomers” 

van Jo Janssen oêt de veurige Orionzin  door Lei Stemkens. 

Ich bèn net 60 gewaore en bèn van de generasie die behuurlik fit is en neet hoof te klage. 

Vreuger deeje we gèn gekke dinge, en laefde zuunig.  

Noe gaon ich mèt mien vrouw winkele, terrasje pikke en 3 of 4 kier per jaor op vekansie 

ômdet ut kèn. 

Ich ren altied met unne zjwarte zjweitbandj (of inmiddels gries), want as dae zjweit in de 

uig kump, is det gen prettig geveul. 

As ich un petje op doot, kenne de miense miene kale aoje kop neet zeen en dao sjaam 

ich mich neet veur.  

Sjörtjes höb ich in alle kleure en die ken ich auch nog good betale. Ich gaon neet met de 

aoje kraom laupe.  

Sjterker nog biej mich thoes ligge zeker gen voetbalkleier mier, die zin allang aafgedrage 

in Afrika.  

Ut leefs ren ich in un sjtrakke tight of un korte bôks met binnebôks. En korte zökskes. En 

det doot ich ômdet de maedjes van mien bein kenne geniete en die moge d’r bes nog 

waal zien. Sjlanke gesjpierde kuûte. 

Ich laup vanaaf ich laup op de rensjoon Brooks Adrenaline GTS Narrow in de kleure wit 

en blauw. Miene Garmin Forerunner 310XT geit auch altied ôm de pols.  

Nao unne wedsjtried krieg ich un medalie en die draag ich met trots de ganse tied in de 

kroeg. Want idderein is unne winnaar en zoë veul ich mich auch. Thoes hingt die medalie 

toet de volgende medalie in de woeënkamer aan de moer. 

Ich waer door nemes gesjponserd. Waal laup ich veur un good doel en det is de 

ROPARUN. 

Jo sjprik zich aardig taege in zien sjtök euver “Lopende Babyboomers” 
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Op biegaonde foto is Jo Janssen te zeen mèt: 

Unne zjweitbandj 

Un felgreun shirt met reclame 

En aan ziene rechterpols (ich dink) unne Garmin 

En as ich mich neet vergis un sjtrakke driekwart tight. 
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Snelcursus Zeeuws 
 
Als we Rowwen Hèze mogen geloven is het een kwestie van geduld dat heel Holland 
Limburgs lult. Zover is het nog lang niet, dus wil je je in het Zeeuw verstaanbaar kunnen 
maken of kunnen verstaan dan is het goed enige woorden Zeeuws machtig te zijn. Voor 
degenen dus die sportief en/of op vakantie naar Zeeland gaan dus hier een minicursus 
Zeeuws. 
 
Z'n lippe íeng op 't derde knopsgat  Hij stond er beteuterd bij. 
Over d'onderdeure 'ange    Staat te niksen 
Beter in d'open lucht as in 'n nauwen buuk Laat maar waaien 
Oesje schiet aoltied op een 'oop  De duvel schijt altijd op de grote hoop 
 
'Ooie en menne da gae nie saemen Multitasken is onzin.(hooien en mennen 
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gaan niet  samen) 

Wie bie d'n beer slaept, kriegt z'n vlooien Ja natuurlijk 
Ze soppe uut één kommetje  Ze zijn het roerend met elkaar eens 
Platte zeug    Schuurborstel 
Oemoemenoedoe?   Hoe moeten we het nu doen? 
Oemoemenoe?    Hoe moeten we nu? (Als je de weg kwijt 
bent). 
Bèjuenoeglatsot?    Ben jij nu helemaal zot? 
Mokokè    Moet ik ook hebben 
Bèl, bèl, bèl, 't is toch vreed éé?  Het is toch erg, nietwaar?  
Lae ma, kè 't alanka   Laat maar, ik heb het allang 
Verabbezakken    Verwaarlozen 
Kakkernisje    Opdondertje, benjamin 
Blie da'k er bin!    Blij dat ik er ben (als je de eindstreep 
gehaald hebt)  
'K bin stikke hroos!   Ik ben hartstikke trots 
Stik 'eet    Hartstikke warm 
Rolkot     Caravan 
 
Ids van der Meulen Bosma 
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De Zomer komt eraan 

Tijd om je huid eens goed te 

laten verzorgen 

Speciale behandeling 

afgestemd op jou huidtype 

Voor je vakantie en zeker 

ook na je zonvakantie 

www.relax4all.info 

studio@relax4all.info 

 

http://www.relax4all.info/
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Uitnodiging Activiteitendag ORION 

Beste leden, 
Zoals in de jaarvergadering al aangegeven, willen we jaarlijks een activiteiten/feestdag 
gaan organiseren  in de maand september. 
Deze activiteitendag is voor Orionleden en hun partners. 
 
Dit jaar vind deze activiteitendag plaats op: 
Zondag 24 september. 
 
De dag gaat er globaal als volgt uitzien: 
11.30 uur-12.00 uur  inloop bij Maashof 
(Maashoflaan 1 Boekend) 
12.00 uur-13.00 uur ontvangst met koffie en 
Limburgse vlaai 

13.00 uur-17.00 uur fietstocht met onderweg de nodige tussenstops en    
opdrachten. (maximaal 40 km) 

17.00 uur-einde aankomst Boostenhof voor een gezellig samenzijn onder 
het genot van een hapje en een drankje 

Buiten dat het bestuur heeft 
aangegeven een fikse bijdrage 
uit de clubkas te doen, vragen 
wij een eigen bijdrage van: 
 
€ 15,00 voor leden van Orion 
€ 25,00 voor partners die geen 
lid zijn van Orion 
 
 

Dit wil je natuurlijk niet missen. 
Opgave kan door uiterlijk vrijdag 8 september een mail te sturen naar: 
jos.wilmer@home.nl 
met vermelding van je naam, en aantal personen. 
En de eigen bijdrage over te maken op: 
IBANnr: NL50SNSB0931443601 t.n.v. J.Wilmer 
o.v.v. naam en activiteitendag Orion 
 
Wij hebben er zin in. 
De organisatie: 
Ger van Rooij 
Louis Schouren 
Jos Wilmer 

mailto:jos.wilmer@home.nl
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Arie Verbaan 
 
Vandaag 8 mei 2017 las ik een artikel in het blad van Veteranen Nederland over Arie 
Verbaan. In 2014 was Arie 88 jaar  

 
Hoewel Arie nooit lid is geweest van Orion, wel vanaf 
1949 lid van Atletiek Vereniging Blerick, later Festina, en 
weer later van Scopias, is hij denk ik een van de 
Atletiekiconen uit deze regio. 
 
Zelf herinner ik me Arie Verbaan nog van zijn viswinkel in 
Blerick(hoek Alberdingk Thijmstraat-Guido Gezellestraat) 
en hij stond altijd met zijn viskraam op de Blerickse 
markt. 
Ook herinner ik me nog dat ik eens naar een 15 km 
wedstrijd ging kijken in Blerick. Start was op de Frederick 
van Eedenstraat bij de toenmalige hbs, vervolgens liep 

men naar de Boekend en weer terug naar Blerick. Volgens mij 2 ronden maar dat weet 
ik niet meer zeker. Arie Verbaan was daar een van de favorieten. Op latere leeftijd liep 
Arie altijd mee bij de Nieuwjaarsloop en de Blerickse Bergencross van Orion. Ik 
herinner me nog dat tijdens het parcours afbreken mensen lachend riepen "Wacht, 
Arie moet nog binnen komen."  
De meeste mensen geen idee wie die man was die altijd als laatste eindigde als 
iedereen al aan het opruimen was.  
 
Ze hadden eens moeten weten. 
In 2001 liep Arie (hij was toen 75 jaar)zijn laatste marathon in Berlijn in 5.43 uur. 
Hij liep 55 marathons waarvan de helft rondom de 3 uur. Beste tijd 2.52.49 uur. 
Zijn 1e marathon liep hij op 5 juli 1958 in Zaandam in 3.23.37 uur 
Zijn beste tijden zijn: 
4.06 op de 1500 mtr       
8.55 op de 3000 mtr 
15.22 op de 5000 mtr 
32.24 op de 10 km 
47.16 op de 15 km 
1.17,58 op de 20 km 
1.50.14 op de 30 km 
2.52,49 op de marathon 
 
 
 
 
 
Let op dit zijn tijden vanaf 1949 tot zo ongeveer 1965 
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En als je dan bedenkt in wat voor kleding en schoeisel er toen gelopen werd. 
Vele van onze (top)Orionners dromen van deze tijden. 
 
Ook lees ik in het artikel van Veteranen Nederland dat Arie ooit in Gothenburg liep. Let 

wel, een 5 km, een 10 km  cross én nog een marathon( in 3.06.08) 
Kort daarna liet hij zich nog overhalen voor een stratenloop in Blerick plus de zondag 
daarop nog een baanwedstrijd. 
En toen was de straf van moeder natuur " een zweepslag in de kuit" 
Hij schreef " na zo'n inspanning kun je ook beter 14 dagen rust nemen" 
 
Onlangs schreef Arie Verbaan nog naar het blad van Veteranen Nederland: 
"Ik wilde even laten weten dat ik 50 jaar geleden mijn eerste veteranen wedstrijd liep 
als veteraan. Het was in Weert rondom het zwembad ,waar ik toen tweede werd. Later 
werd ik voor het eerst Nederlands kampioen veldloop voor Janus v.d. Sande. 
Nu ik 90 jaar ben, loop ik alleen nog met de rollater, maar nog wel uren lang" 
 
Ik heb genoten tijdens het lezen van dit artikel en me verwonderd over de tijden die 
toen gelopen werden met de trainingsmethoden van die tijd (als die er al waren) 
Volgens mij was toen "gewoon" iedere training een wedstrijd. 
Of moeten we gewoon meer vis gaan eten, zoals de visboer Arie Verbaan ongetwijfeld 
gedaan heeft. 
Wie zal het zeggen. 
 
Jos Wilmer 
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Een frisse (her)start bij Orion  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds een aantal jaren bieder wij bij Orion ieder jaar een beginnerscursus aan. Deze is 

bedoeld voor beginners, én herstarters! Want als trainers merken we dat er geregeld 

mensen even tussenuit gaan, meestal niet vrijwillig; blessures en ziekte kunnen aardig 

roet in je loopschema gooien, en rustig aan weer beginnen is dan ook altijd het advies.  

Alhoewel er verschillende mensen met plezier begonnen zijn via de beginnerscursus, 

hebben wij toch gemerkt dat dit aanbod niet meer goed aansluit bij de vraag. De 

beginnersgroep werd steeds vaker een “blessure groep” waarin de vragen ver uit 

elkaar lagen in begeleiding; ervaren lopers met knieklachten, en mensen die helemaal 

vooraan beginnen hebben een andere opbouw nodig. En zo ontstond dan ook het idee 

om mensen een meer persoonlijke begeleiding te geven bij het (het)starten.  

Vanaf 1 juli 2017 gaan we van start! Voortaan is het iedere week mogelijk om te 

starten bij Orion, ook als je nog geen loopervaring hebt, en ook als je terug komt van 

een blessure. De “frisse start uurtjes” worden gegeven op de baan, door onze conditie 

en herstel trainer Bas Basten. De eerste keer stel je je voor aan de trainer, en wordt 

besproken welke aanpak het beste bij jou past; een beginnersschema? of kun je al voor 

een deel met de groepstraining meedoen? extra krachtoefeningen? Je gaat in ieder 

geval meteen aan de slag! dus neem je loopschoenen mee!  

Je begint met een persoonlijk schema of tips, en het doel is om de “frisse start loper” 

na een tijdje op een verantwoorde manier weer te laten aansluiten bij de gewone 

Orion trainingen.  

Wat? beginnen met hardlopen.  

voor Wie? iedereen die wil beginnen met 

hardlopen, of terug komt na een blessure.  

Waar? op de atletiek baan in de Boekend 

Wanneer? vanaf juli iedere dinsdag 19:00 uur en 

vanaf oktober ook iedere donderdag 19:00 in de 

zaal.  

bij Welke trainer melden? Bas Basten of Natascha 

de Groot  
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Het voordeel van deze nieuwe aanpak; Je kunt iedere week instappen, en hoeft niet 

meer te wachten tot er een beginnersgroep start.  

Ben jij, of ken jij een frisse starter? Kom dan gerust een keer meedoen op 

dinsdagavond, en meld je aan bij Bas of Natascha. Voor nieuwe leden geldt dat je vier 

keer op proef mee mag doen.  

 

 

 

Wetenswaardigheden over de Kustmarathon in 
Zeeland 

 
Zo langzamerhand is het traditie dat er meerdere Orionners meedoen aan de 
Kustmarathon in Zeeland. Even een weekendje er tussenuit om gezonde zeelucht op te 
snuiven, met als hoogtepunt de marathon op zaterdag. Overigens het feest begint al op 
vrijdagavond met de ladies run. De dames kunnen kiezen uit 5 of 10 km. Het leuke 
hieraan is dat alle vrijwilligers welke hierbij betrokken zijn ook vrouwen zijn. Mannen 
mogen wel kijken, maar nergens aankomen! Sinds kort is er ook een nightrun op 
vrijdagavond die in Domburg start en in Zoutelande eindigt. De laatste ± 10 (zware) 
kilometers van de marathon. 
 
Zaterdagmorgen vroeg vertrekken de fietsers vanaf Zoutelande naar Burgh Haamstede. 
De lopers volbrengen de tocht in omgekeerde richting. De fietsers zijn al binnen 
voordat de lopers vertrekken. Zodat ze elkaar niet in het vaarwater zitten. De zondag is 
voor de wandelaars. Aan dit evenement doen de meeste deelnemers mee. Wil je hier 
aan meedoen moet je er snel bij zijn. Als in de Nieuwjaarsjacht de site wordt geopend 
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is de kans groot dat deze overbelast is. Op Nieuwjaarsdag is de wandeltocht altijd al 
volgeboekt voor het eerste weekend van oktober. 
 
De Kustmarathon is in 2003 van start gegaan door Lein en Lenie Lievense. 
Wereldrecords zullen er nooit gelopen worden in Zoutelande. Daarvoor leent het 
parcours zich niet van de mooiste, maar ook zwaarste marathon van Nederland. Ook de 
weersomstandigheden spelen een belangrijke rol, meer nog dan bij een 
stadsmarathon. Als je storm tegen hebt, merk je dat echt wel in je tijd. Daarnaast kun 
je geluk of pech hebben met het tij. Bij hoogwater moet je constant door het mulle 
zand ploeteren, bij laagwater kun je hele stukken over het harde zand meters maken. 
Dat de verschillen groot zijn zie je aan de tijden van de winnaars over de afgelopen 
jaren.    
 
    DAMES  HEREN 
2003    3.33.44  2.55.57 
2004    3.03.14  2.46.50 
2005    3.34.38  2.48.03 
2006    3.27.29  2.51.40 
2007    3.28.23  2.40.25 
2008    3.10.52  2.46.57 
2009    3.44.28  2.55.39 
2010    3.13.33  2.33.52 
2011    3.16.38  2.50.10 
2012    3.01.38  2.29.56 
2013    3.11.34  2.40.52 
2014    3.07.22  2.32.58 
2015    2.55.28  2.29.50 
2016    3.05.30  2.36.12 
 
Jan van der Marel won 3x op rij; 2005, 2006 en 2007. Sebastiaan Schletterer won 
eveneens 3x; in de jaren 2004, 2008 en 2009. Parcourrecordhouder is Hamid el 
Mouaziz in 2015. Hij won overigens ook in 2014. 
 
Martine Lust won bij de dames in 2005 en 2006. Ilonka v.d. Hengel won in 2010 en 
2011. Het toeval wil dat haar echtgenoot, Rik Wolswinkel in 2011 bij de heren won. Het 
echtpaar heeft overigens niet samen opgelopen. Er zat meer dan 25 minuten tussen. 
 
Miriam van Reijen is de eerste dame die het gepresteerd heeft binnen de 3 uur te 
eindigen (2015). Hiermee is 2015 het snelste jaar geweest.   
Onze trainer Henk ten Have zal (mits blessurevrij) dit jaar voor de 10e keer op rij mee 
doen. 
 
Zelf heb ik 2x meegedaan, in 2008 en 2010. De derde keer is er niet meer van gekomen 
omdat ik in 2011 een ongelukje heb gehad, waardoor ik voor 21% blijvend invalide ben.  
Ik had me wel al ingeschreven voor mijn 8e marathon. In 2012 de marathon wandelend 



Orionzin  Jaargang 2017 Zomer Pagina 18 

 
volbracht en in 2013 gefietst. Daarnaast ook de Hobbeldebobbelloop uitgelopen, die 
eveneens door atletiekvereniging Dynamica wordt georganiseerd. Voor zover mij 
bekend ben ik de enige Orionner die de marathon op 3 verschillende manieren op 
zijn/haar naam heeft staan. 
 
Ids van der Meulen Bosma 
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Orionzin vakantie 2017 

Soms is rust de beste training  

 

In de maand augustus hebben wij zomerstop, en ruilen onze trainers de loopschoenen 

even om voor slippers.  

Mocht je toch willen trainen in de zomer, hierbij een paar kleine tips:  

- het koelste deel van de dag is ’s morgens vroeg, in de nacht heeft het goed kunnen 

afkoelen daardoor is het bij warm weer ’s morgens prettiger lopen dan ’s avonds. 

- denk aan de beestjes die ook van dit weer houden: controleer jezelf op teken na een 

bosloopje, en laat ook iemand op je rug kijken…  

- relax… iedere km is meegenomen, ga niet te ver en niet te hard bij warm weer, je 

lichaam werkt al hard genoeg.  

- geniet! kies eens een ander rondje, zoek een maatje op die meeloopt, en sla dat 

terrasje niet over! Echt die super goede tijden komen in september wel weer!  

Fijne vakantie! en vanaf september staan we weer fris en fruitig voor jullie klaar. 

   de Orion trainers 
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Zevenheuvelenloop of Hobbeldebobbelloop? 

 
Ieder jaar doen veel Orionners half november mee aan de Zevenheuvelenloop. Een 
groot en  massaal gebeuren. Zelf heb ik er ook een keer aan meegedaan. Opvallend 
was dat de eerste lopers al binnen waren voordat de laatsten gestart waren. Nou stond 
ik niet helemaal achteraan bij de start, toch waren de heuvels al op toen ik er langs 
kwam. Ik kan mij maar een klein, maar steil heuveltje herinneren. 
 
Gezellig was het wel met veel enthousiast publiek langs de kant. Nu hoor ik wel 
geluiden dat het behoorlijk in de papieren gaat lopen om aan dat massa evenement 
mee te doen. Niet alleen het hoge inschrijfgeld, ook de reis er naar toe. Neem je als 
herinnering ook nog een T-shirt, dan ben je al met al een hoog bedrag kwijt. Maar wel 
een dag van de straat, nou ja bij wijze van spreken dan. 
 
(Meestal) een dag eerder kun je op zaterdag in Zoutelande aan de 
Hobbeldebobbelloop meedoen. Hoewel het parcours niet zo lang is als de 15km in 
Nijmegen (11,22km) is het wel een stuk zwaarder. Mijn tijd in Nijmegen was zeker een 
kwartier sneller (lees minder langzaam) dan in Zoutelande. 
 
Geloof me, je krijgt aanzienlijk meer dan 7 heuvels voor je kiezen als je je verplaatst 
door de hoogste duinen van Nederland, afgewisseld door stukken (mul) strand. Je gaat 
heel wat trappen op en af tot wel 150 treden. Een trap van 120 treden mag je zelfs 2x 
beklimmen, zowel op de heen als de terugweg. (hier kun je het parcours desgewenst 
inkorten). Na de tweede keer moet je een steile heuvel, zonder trap op. Dit is echt een 
uitdaging. Om de prijs hoef je het niet te laten. Het inschrijfgeld is vorig jaar verhoogd 
van € 5,-- naar € 6,--. Voor dat geld krijg je een onvergetelijke gebeurtenis. Aan de 
finish word je opgewacht met glühwein en een boterletter of speculaaspop mee naar 
huis als aandenken. Een medaille is niet nodig. De Hobbeldebobbelloop vergeet je 
nooit meer! 
 
Uiteraard ben je wel wat langer onderweg, met de trein naar Middelburg en dan per 
bus naar Zoutelande. Zie je ook wat van het Walchers landschap. Er zijn regelmatig 
spooraanbiedingen, zodat de treinreis niet duurder hoeft te zijn dan naar Nijmegen, En 
gaan we met meer personen, dan kan het ook heel gezellig zijn in de trein! Vergeet de 
gezonde zeelucht niet die je die dag tot diep in de longen zult inademen.    
 
Als ik mag kiezen tussen de Zevenheuvelenloop of het zwaarste parcours van 
Nederland, dan weet ik het wel! In 2017 zal de Hobbeldebobbelloop op zaterdag 18 
november plaatsvinden. De start is om 15.00 uur, dus je hebt ruim de tijd om er te 
komen en 's avonds ook weer redelijk op tijd thuis. 
 
Ids van der Meulen Bosma 
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