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Van de redactie 

Beste lezer, 

Voor je ligt de laatste Orionzin van 2017. Het jaar loopt al weer hard op het eind. Met 

de temperaturen van afgelopen weken kan ook de winterhardloopkleding  weer voor 

de dag gehaald worden. We hebben deze keer weer veel kopij mogen ontvangen van 

de leden, waarvoor onze dank. Dit keer dus niet grotendeels reclame, maar ook mooie 

verhalen over gelopen wedstrijden en bezochte hardloopevenementen.  

Tevens is dit de laatste keer dat de Orionzin op papier uitgebracht wordt. De roep om 

een digitale versie wordt steeds groter en past ook prima in de huidige tijd. Daarbij 

komt ook dat onze vaste drukker R&R Group volgend jaar geen Orionsponsor meer is. 

Dit zorgt er mede voor dat er geen papieren edities meer uitkomen. Langs deze weg 

willen we R&R Group hartelijk danken voor de prettige samenwerking en het 

belangeloos drukken van de Orionzin in de afgelopen jaren.  

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018!  

Tot op 7 januari 2018 bij de Accent Covebo Nieuwjaarsloop. 

Namens de redactie, 

Louis Schouren 

Jasper Peeters 
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Sponsorcommissie zoekt nog steeds………… 

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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Wat een dun boekje. 

Wat een dun boekje, was mijn eerste gedachte toen ik de vorige Orionzin in de 

brievenbus vond. Dat moet de volgende keer anders, zo was ik van mening. Dus, ik ben 

maar weer in de pen geklommen. Er is door Orion leden dit jaar op sportief gebied 

heel wat gepresteerd wat toch wel vermeldenswaardig is.  

Dan denk ik in de eerste plaats aan Theo, die zijn PR op de marathon met (bijna) 

anderhalf uur wist te verbeteren. Petje af, Theo! De rollen zijn nu omgekeerd, was mijn 

langzaamste marathon (Kustmarathon Zeeland in 2008) nog ongeveer een kwartier 

sneller dan jouw oude PR, Jouw nieuwe PR is ongeveer een kwartier sneller dan mijn 

snelste marathon (Wenen 2007). Omdat ik in 2011 mijn laatste marathon heb gelopen, 

zal ik geen aanval meer doen op jouw PR. Zo zie je maar weer, op het eind wordt de 

race bepaald.  

Sta eens stil bij wat het verbeteren van een PR op de marathon van anderhalf uur 

betekent. Dat komt neer op 2 minuten per kilometer sneller. 

Een ander sportief hoogtepunt van een Orionlid wat niet onvermeld mag blijven was 

de 2e plaats bij de Ladiesrun in Zoutelande op de 5 kilometer door Karin Nieuwenhuis. 

Een dag later liep Karin in 4 uur en 2 minuten (nog 7 minuten sneller dan het PR van 

Theo!) onder aanmerkelijk zwaardere omstandigheden de Kustmarathon van Zeeland. 

Ook voor Karin, petje af! 

Zelf was ik dit jaar, net als vorig jaar, de snelste Orionner bij de Hobbeldebobbelloop in 

Zoutelande. In tegenstelling tot Theo was ik geen anderhalf uur, maar slechts 

anderhalve minuut sneller dan de vorige keer.  

Er zijn nog veel meer sportieve hoogtepunten geweest van Orionners, maar waarom 

lezen daar zo weinig van terug in dit blad?   
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Fietstocht 24 september 
 

Zondag 24 september aan het einde van de morgen druppelen de deelnemers binnen 

bij Maashof in de Boekend. Zo’n 70 leden en niet-leden hebben zich opgegeven voor 

de activiteitendag; deze keer een fietstocht. De koffie en vlaai staat klaar en Ger (van 

Rooij) en Jos (Wilmer) kijken of iedereen er is. Samen met Louis (Schouren) hebben zij 

de organisatie van deze dag op zich genomen. Na de koffie met vlaai gaan er steeds 

twee groepen gelijk weg. Vanaf de start gaat er steeds een groep linksom en de andere 

rechtsom. De zon staat hoog aan de hemel en de temperatuur is ook niet verkeerd. Al 

bij het eerste terras in Maasbree zitten er al Orionners aan de drank. En dat zal 

verderop niet anders zijn. 

 

Strikvraag 

Onderweg moeten er opdrachten worden uitgevoerd. Sommigen nemen dit serieus en 

gaan ermee aan de slag. Zo moeten bijvoorbeeld de gevellampen bij Niens in 

Maasbree worden geteld. Pff, wat een strikvraag. Er hangen zoveel lampen dat 

niemand weet wat nu precies wordt bedoeld. Ik zie Iris (Simons) met Ger smoezen om 

hem het juiste antwoord te ontfutselen. Ger is niet te vermurwen. “Ik zeg niks”, zegt 

hij en daar houdt hij zich ook aan. 

 

Geen omkoperij 

Vanaf Maasbree mag iedereen zelf een route naar Kessel zoeken. Ook daar op de 

terrassen zitten weer veel deelnemers.  Dan gaat het richting Boostenhof. Groepen 

komen elkaar onderweg tegen en fietsen samen hier naartoe. Rond 17.30 uur is 

iedereen bij  “de Boos” en dat was ook de bedoeling. De jury, bestaande uit de 

organisatie, gaat de opdrachten nakijken. “Over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd”, licht Jos lachend toe. De groep waar Ger als “aanhanger” 

meefietste is uiteindelijk winnaar geworden. “Daar is geen omkoperij aan te pas 

gekomen”, zegt een van de leden van deze groep. “Wij zijn gewoon een sterk team en 

willen bij een volgende activiteit ditzelfde team, zodat we weer kunnen winnen.” 

 

Er volgt nog een lekker buffet waar de deelnemers hun buikje rond kunnen eten. En 

tegen 20.00 uur gaat iedereen huiswaarts. “Het was een leuke dag en zeker voor 

herhaling vatbaar,” was een veelgehoorde opmerking.  

 

Organisatie bedankt en tot… 

 

Een deelnemer 
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De kustmarathon van Zeeland.  

Bekeken door een toeschouwer. 

In 2008 en 2010 heb ik de Kustmarathon van Zeeland uitgelopen. Voor 2011 had ik mij 

ook ingeschreven, maar een ongeluk gooide roet in het eten. Een marathon heb ik 

daarna nooit meer  gelopen. Wel heb ik in 2012 dezelfde marathon gewandeld en in 

2013 gefietst.  

Omdat het wandelen op zondag is, was ik in 2012  er op zaterdag op tijd bij in 

Zoutelande om de hardlopers te zien finishen. In 2013, toen de hardlopers nog aan het 

ontbijt zaten, zat ik al op de fiets naar Burgh Haamstede. (De fietsers rijden de 

marathon in omgekeerde richting). Omdat de hardlopers met de bus naar de start 

worden gebracht en de bussen een kortere route nemen, komen de fietsers ongeveer 

tegelijkertijd met de hardlopers in Burgh Haamstede aan. Op de terugweg kun je als 

fietser een kortere en snellere route nemen dan de hardlopers. Daardoor ben je mooi 

op tijd om de snelste hardlopers ook te zien finishen.  

In 2014, 2015 en ook dit jaar ben ik met de trein naar Vlissingen gereden en vandaar 

uit naar Zoutelande gewandeld. Een wandeling van ongeveer 2,5 uur. Je hoeft dus niet 

extreem vroeg op om de snelste lopers te zien finishen. Op de heenweg eet ik altijd 

een gebakken visje met een frietje in een strandtent. Scheelt in tijd op de terugweg.  

Mijn ervaring is dat de hardlopers van Orion en de Lopersgroep uit Velden het altijd 

bijzonder waarderen als er supporters uit Venlo hun feliciteren met hun prestatie als 

ze net zijn binnengekomen. Toegegeven, het is een hele rit met de trein, maar zo'n 

strandwandeling doet iedereen goed. En met een actiekaartje van het spoor, heb je 

voor een low-budget tarief een dag vakantie. Vind je de wandeling van Vlissingen naar 

Zoutelande wat teveel van het goede? Je kunt ook vanaf Middelburg met de bus naar 

Zoutelande. Zeker voor de terugweg kan dat een uitkomst zijn, want het is nog 

ongeveer 3 uur met de trein naar Venlo. Dus loop je om 17.00  uur uit Zoutelande 

terug, dan ben je pas rond 22.30 uur in Venlo. (Met de bus doe je er een half uur over 

om in Middelburg te komen, de bus doet allerlei dorpjes onderweg aan). 

Ik heb wel even getwijfeld of dit jaar wel zou gaan. Er was windkracht 5 en regen 

voorspeld. 's middag droog en later op de avond weer regen. 's Ochtends besloot ik 

alsnog te gaan. Een sneldrogende broek aangetrokken en een regenjas over de 

gewone jas. Helpt ook tegen de wind.  Toen ik in Vlissingen uit de trein stapte 

spetterde het een beetje. Geen reden voor mij om de regenjas aan te trekken. 
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Eenmaal op de dijk veranderde ik al snel van mening. Door de harde wind kwamen die 

spettertjes toch veel harder aan.  

Ik had al snel door dat het voor de hardlopers een zware marathon zou worden. Ik had 

de wind opzij. Dat betekent dat de lopers, zodra ze de Oosterschelde over waren tegen 

de wind in zouden moeten lopen. En dat met regen. In 2008 waaide het weliswaar 

harder, maar toen was het wel droog. De hardlopers (en loopsters!) hadden dus de 

wind tegen tot de tank in Westkapelle. Met alleen het stuk bos tussen Oostkapelle en 

Domburg als enige beschutting.  

Vlak voordat ik in Zoutelande aankwam zag ik op enige afstand de snelste loper al 

binnenkomen. Maar ik was mooi op tijd om de eerste Venlonaar (Maris Jacobs) te 

verwelkomen. Maris heeft de zelfde marathon ook wel eens meer dan een half uur 

sneller gedaan, maar kwam toch uitgeput over de finish. Even later kwam ook Karin 

Nieuwenhuis binnen, die de avond ervoor nog tweede was bij de Ladiesrun. Dan mag 

je ook wel moe zijn ook. Onvoorstelbaar hoe snel zij zich wist te herstellen. Opvallend 

monter kwam Rini Ebisch over de finish. Ondertussen zijn er nog enkele andere 

Orionners binnengekomen, maar soms komen er zoveel tegelijk binnen dat je er wel 

eens een mist.  Rond half vijf kreeg ik het koud, ik had er toch al vanaf kwart voor drie 

gestaan, en besloot terug te gaan. Anders zou je met die wind nooit meer warm 

worden op het strand. Een goede ingeving, zo bleek later, want toen ik in Vlissingen in 

de trein stapte regende het weer flink. Ondanks de regen toch weer een mooie dag 

gehad!  

Ids van der Meulen Bosma           

 

 

 



Orionzin  Jaargang 2017 Winter Pagina 12 

 

 

 



Orionzin  Jaargang 2017 Winter Pagina 13 

 

Wij, een achttal leden van Orion zijn sinds een aantal jaren (vooral `s zomers) actief op 
de racefiets. Nu lijkt het ons leuk om allemaal in hetzelfde shirt te fietsen en hierdoor 
is het idee ontstaan om een eigen wielershirt te ontwerpen. 
Omdat wij ook Orionleden zijn hebben wij  het bestuur toestemming gevraagd en 
gekregen om hierbij het Orion logo te gebruiken. 
Omdat wij weten dat veel Orionleden ook weleens op de fiets stappen willen wij 
iedereen in de gelegenheid stellen om het shirt aan te schaffen. 
Wij hebben gekozen voor uiteraard Orion-blauw 
N51074-MS20 Wielertrui ELITE 20 | Elastico   € 62,92 incl.  
21%BTW 
N50124-MN03 Mouwloos Wielervest ELITE 03   € 62,32 incl.  
21%BTW 
 
Uiteraard is het ook mogelijk om alleen het shirt te bestellen. 
 
Op de mouw staat KM, Wat staat voor  
KM team 
 
Wij hebben bewust gekozen om geen sponsoren te zoeken 
omdat wij niet als reclamezuil willen fietsen, maar heb/ben 
je een goede sponsor die zijn (klein) Logo erop wil hebben 
en hiervoor een substantieel bedrag over heeft, dan 
kunnen we dit overwegen. 
 
Wij willen graag eind februari gaan bestellen. 
Heb je interesse in een shirt eventueel met windstopper 
geef dit dan uiterlijk 30 december aan door een mail te 
sturen naar jos.wilmer@home.nl 
Na inventarisatie  plannen wij  een drietal momenten 
waarop je kunt passen en waarna je ook definitief kunt 
bestellen en betalen. 
 
Let op dit is geheel vrijblijvend en het is niet zo dat Orion er 
een wielerafdeling bij krijgt. 
 
Dit is een initiatief van het KM-team 
 
Frank Houben, Jacquie Gough, Theo Lichteveld,  
Herman Lemmen, Arthur Willems, Bart Denessen, Paul op de Laak, 
Jos Wilmer 

 

mailto:jos.wilmer@home.nl
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Highway to hell 

 

Dinsdag 5 sept stap ik samen met Bart in de auto voor ons jaarlijks uitstapje. Dit jaar 

gaan we voor het Jungfrau marathon avontuur. We rijden weg en het eerste liedje dat 

op de radio wordt gedraaid is  "Highway to Hell" .... We kijken elkaar aan en denken 

hetzelfde de komende dagen worden highway to heaven. We hebben namelijk onze 

motors bij ons en gaan er mee de komende 3 dagen over de Zwitserse bergpassen 

cruisen. Als toetje loop ik zaterdags de Jungfrau marathon. Bart is helaas geblesseerd 

geraakt en durft het niet aan met zijn knie. Aangekomen op de camping in Zwitersland. 

Stippelen we de routes uit die we de komende dagen willen rijden. Dit valt niet mee, 

de meeste bergpassen lopen dood. We weten toch de mooiste wegen, passen en 

bergen te vinden in deze schitterende omgeving.  

 
 

 

We genieten volop en voelen ons echt in Heaven. Vrijdagmorgen halen we eerst het 

startnummer op en gaan naar de marathonbeurs. Het gevoel begint langzaam te 

komen...  We doen nog een rondje op de motor en genieten van het prachtig weer en 

omgeving dat we tot dan toe hebben gehad. ‘s Avonds gaan we naar de pastaparty in 

de tent. Ongelofelijk hoe dit alles in de puntjes is verzorgd.  

Nog wat rondgekeken in het dorp en daarna terug naar de camping om alles voor te 

bereiden voor de bestorming van de Jungfrau.... Op tijd naar bed, de wekker gaat om 6 

uur zodat ik op tijd bij de bus ben. Het lukt me om de bus te missen omdat deze te 

vroeg is en ik precies op tijd. Ik ren nog net als in de film achter de bus aan maar helaas 

hij rijdt door. Zit niets anders op dan op de volgende bus te wachten. Dit voelt niet 

helemaal lekker omdat ik dan pas een half uur voor de start op het station aankom en 
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mijn tas met droge kleding nog moet inleveren voor als ik finish op de 2000 meter 

hoger gelegen Jungfrau. Maar alles verloopt vlekkeloos en ik heb nog tijd genoeg over. 

Om precies half 9 klinkt met de alpenhorn en een kanonschot het startschot. Waarmee 

de 25e Jungfrau marathon gaat beginnen. 

  

We lopen nadat we eerst een ronde door het centrum hebben gelopen richting de 

bergen. Na 8 km worden we getrakteerd op een hels kabaal van koeienbellen. Voor 

degenen die Battice eens gelopen hebben. De trommelaars en herrie daar vallen in het 

niet! Bij km 10 tot 12 krijgen we het eerste serieuze heuveltje. Daarna gaat het tot km 

25 weer vlak over grind, bos en weilanden langs een mooi beekje en een prachtige 

waterval.  
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Ik voel me sterk en loop heel lekker. Heb nog nooit zo lekker de eerste 25 km gelopen 

tijdens een marathon. Echter dit is voorbij vanaf 25,5 km. Daar begint de muur van 

Wengen. Het begint harder te regenen en wordt heel mistig. Tegen de muur valt niet 

op te rennen voor mij. En ik pas mijn trailtactiek toe door stukjes te wandelen, 

afgewisseld met rennen. Alleen hier is het zo steil dat ik tot 27 km alleen maar 

gewandeld heb. Van het uitzicht kon ik ook niet genieten vanwege de mist. Ik voelde al 

aankomen dat dit een zware tocht zou gaan worden. Mede omdat de organisatie het 

niet meer nodig vond om vanaf 25km met 1 km af te tellen maar met 250 meter 

borden... tot 36 km kan ik nog af toe een stukje rennen en heb ik nog geen last van de 

kou en regen. Wel heb ik het idee dat iedereen mij inhaalt (achteraf gezien ben ik 

vanaf 25 km door maar liefs 500 mannen/vrouwen ingehaald).  Bij 36 km gaat het een 

stukje omlaag maar hier is en krijg ik het zo koud dat het er niet leuker op wordt. Ik 

ben blij dat ik Bart zijn tip op heb gevolg om een regen poncho mee te nemen. Deze 

besluit ik aan te doen.  
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En langzaam voel ik me weer warmer worden. Het klimmen en klauteren gaat immers 

verder. Bij 40 km nadere we de Drakenrug. Hier heb je normaal een schitterend 

uitzicht. Alleen helaas door de natte sneeuw en regen gaat dit letterlijk de mist in. Er 

zou aan de rechterzijde een mooi meer moeten liggen. Helaas heb ik dit ook moeten 

missen. Bij 41.5 km kom je op het hoogste punt van de marathon daar staan 2 

doedelzakkers te spelen. Een van hen ziet dat ik helemaal er doorheen zit en probeert 

me op te peppen door me aan te moedigen en te zeggen dat hij dit nummer speciaal 

voor mij speelt. Erg attent maar ik ben er helemaal klaar mee. Als een slak ren ik vals 

plat omlaag de laatste 500 meter over de "highway to hell" naar de finish in de hoop 

dat ik Bart zie of hoor in de mist. Maar ook dat gaat de mist in.... 

 Tot het moment van schrijven van dit stuk denk ik nooit meer! Wat heb ik moeten 

afzien en wat was het koud! Maar wat moet deze loop mooi zijn met mooi weer….. 

 VOOR DE LIEFHEBBER DIE VOLGEND JAAR MEE WIL DOEN HIERBIJ DE LINK VAN DE 

LOOP VAN 2016 MET MOOI WEER... 

   

https://m.youtube.com/watch?v=KvWL6kQQsoc 

 

https://m.youtube.com/watch?v=KvWL6kQQsoc
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  Trainingsweekend Orion 2018(Alleen voor leden) 

Omdat het afgelopen trainingsweekend in Zoutelande zo’n succes was hebben we 

besloten om in 2018 een trainingsweekend te organiseren in de Belgische Ardennen. 

Wij hebben gekozen voor groepsaccommodatie Le Mont Saint Jacques 

www.groepsaccommodatie-ardennen.be in de buurt van Trois Pont. 

Omdat deze superlocatie zo gewild is hebben wij nu al moeten reserveren en wel van: 

Vrijdag 8 t/m zondag 10 juni 2018 

 

 

 

 

 

 

We vertrekken vrijdagmiddag 8 juni rond 15.00 uur met eigen auto’s om dan na 

aankomst rustig de eerste training te lopen. Daarna warme maaltijd en gezellige 

avond. Op zaterdag 9 juni begint de dag met een ochtendtraining met accent op 

techniek. Na de lunch is vrije keuze, mountainbiken (op eigen kosten) of lange 

duurloop of gewoon relaxen. Zondagmorgen 10 juni werken we nog een training af 

waarna na de lunch de terugreis wordt aanvaard. 

Onze chefkok Ger en zijn assistent Xander zullen weer voor culinaire hoogstandjes 

zorgen 

De groepsaccommodatie Le Mont Saint Jacques beschikt over 34 slaapplaatsen die we 

kunnen uitbreiden tot maximaal 60 slaapplaatsen. Verder is er een sauna, jacuzzi en 

een zwembad aanwezig om te stramme spieren te verwennen. 

De kosten voor dit unieke aanbod zullen ongeveer € 150,00 bedragen. Deze aanbieding 

geldt alleen voor Orionleden. 

Opgave kan door een e-mail naar jos.wilmer@home.nl en aanbetaling van 75 euro 

http://www.groepsaccommodatie-ardennen.be/
mailto:jos.wilmer@home.nl
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Vermeld hierbij je : Naam, geboortedatum en woonplaats (verplicht voor de Belgische 

toeristenbelasting) en of je beschikking hebt over vervoer. 

Opgave is definitief na aanbetaling van € 75,00 op ibannr. NL50 SNSB 093.14.43.601 

t.n.v. J.P.H. Wilmer Venlo  

We gaan ervan uit dat we makkelijk 34 deelnemers hebben maar bij 60 zit het echt vol 

dus reageer op tijd. 

 

Namens de organisatie,  

Jos Wilmer 

Hans Franssen 

Herman Lemmen 

Xander Wassen (assistent kok) 

Ger van Rooij (kok) 
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Wie zijn wij?  

We groeien mee met deze tijd, dit is de laatste Orionzin op papier, van nu af aan 

worden er geen bomen meer gekapt voor ons clubblaadje maar gaan we modern 

“online”. Dat zette mij aan het denken, en mij niet alleen, er werd zelfs een commissie 

toekomstvisie voor opgericht, die een aantal bijeenkomsten hebben gehad om samen 

te brainstormen over onze toekomst, en onlangs brachten zij hun adviezen uit aan het 

bestuur. Alles over de vraag: Wie zijn wij eigenlijk, als Orion in 2017 ?  

Is er veel veranderd sinds de oprichting in 1983? gaan we wel genoeg met onze tijd 

mee? en willen we dat wel? hoe is de loopsport veranderd? en hoe verandert ook 

Orion?  

Hoe het begon met Orion 

De recreatieve atletiek vereniging Orion werd vernoemd naar het sterrenbeeld Orion 

(betekenis: groot jager) Op 23 september 1983 was de oprichtingsvergadering in café 

de Gouden Tijger in Venlo. Van de 17 aanwezigen werden er 15 als leden 

geregistreerd. De clubkleur blauw is hier in 1997 goed zichtbaar… 

 

En in 2017 nog steeds… (al zijn de broeken zwart geworden)  
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Er verandert veel in 34 jaar. Ons doel is nog steeds hetzelfde: we willen hardlopen, en 

we zoeken daarbij ook de gezelligheid van de groep. De grootste verandering is 

letterlijke groot: de vereniging groeide van 15 leden naar ongeveer 500! Dat vraagt om 

iets meer organisatie, zo is er in 2017 een bestuur en verschillende commissies. Vele 

vrijwilligers zetten zich in voor de vereniging, onder andere bij de twee wedstrijden die 

Orion organiseert. We hebben inmiddels 20 trainers, waarvan de meesten de opleiding 

bij de atletiek unie hebben gevolgd, en er wordt ieder jaar aandacht besteedt aan 

bijscholing van de trainers. En waar er in 1983 één gezamenlijke training per week was, 

is er nu een ruime keuze, er kan bijna iedere dag getraind worden bij Orion. 

Orion is een atletiekvereniging, maar richt zich op het hardlopen, en dan vooral de 

lange afstanden. Er wordt een marathonklassement bijgehouden, de snelste man op 

dit moment is Rob Linders, met een tijd van 2:42 uur in Amsterdam (2016) en de 

snelste vrouw is Milou Gorissen met 3:16 uur in Rotterdam (2016).Mooie prestaties! 

om trots op te zijn, maar dat wil niet zeggen dat iedereen deze enorme afstand gaat 

lopen. De Venloop is  voor veel Orionners de belangrijkste wedstrijd, en dat kan de 

halve marathon zijn, maar ook de 5 km of de 10 km, of misschien wel alles achter 

elkaar? Zo ver als je wilt, en iedereen doet dat in zijn eigen tempo, met steun van de 

groep. 
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veranderingen in de loopsport 

De loopsport is ook veranderd sinds 1983, én enorm gegroeid! Laten we eens kijken 

naar een paar leuke vergelijkingen… 

In 1983 was de derde editie van de marathon van Rotterdam, winnaar was de 

Australiër Robert de Castella met een tijd van 2:08:37, de snelste Nederlander was Cor 

Lambregts (2:12:40)  In totaal finishten 276 marathonlopers.  

In 2017 werd deze wedstrijd gewonnen door Marius Kimutai met een tijd van 2:06:04, 

en het zag er heel anders uit in Rotterdam! Ook nu was en een snelle Nederlander: 

Abdi Nageeye die de 9e plaats haalde met een mooie tijd van 2:09:34, en de snelste 

Orionner dit jaar was Marcel van der Werf met een tijd van 4:07 wat ook een prachtige 

prestatie is. Daarnaast zijn er nog 13.060 marathon lopers over de finish gekomen op 

de Coolsingel. En ja, de laatste jaren lopen daar bijna altijd een aantal “blauwe” 

Orionners tussen…  

En niet alleen Rotterdam kent een snel groeiend hardloopevenement: In 2004 gaan 62 

mensen uit Venlo trainen voor een geweldige uitdaging: de New York City Marathon. 

Op initiatief van Erik Schnock gaan ze een jaar lang samen trainen, en de ervaring in 

New York is onvergetelijk. Al op de terugweg naar Venlo begint het dromen; zoiets 

moesten we in Venlo ook kunnen organiseren… En het blijft geen droom! in 2006 gaat 

de eerste Venloop van start, het geeft hardlopend Venlo een enorme opkikker! Ieder 

jaar groeit de Venloop en Orion groeit mee. In 2006 zijn er 2.460 deelnemers aan de 

verschillende wedstrijden, op de halve marathon komen 1.502 mensen over de finish. 

Bij de 10e editie in 2015 staan er ruim 19.500 lopers aan de start van de Venloop, 

alleen al op de halve marathon zijn er 8.250 deelnemers.  

Gaan we ook sneller? nu er zoveel meer lopers zijn? nou… nee. Kijken we naar de 

gemiddelde tijden in de New York Marathon, dan zien we dat deze fors achteruit 

gegaan zijn. In 2017 kwam de gemiddelde New York City Marathon loper na 4:39 uur 

over de finish. In 1997 was dat nog 4:33 uur, en in 1983 was de gemiddelde finish tijd 

hier 3:58 uur! De toppers zijn niet zozeer langzamer geworden, de gemiddeldes gaan 

omlaag door de enorme groep recreanten daar achter. Dat deelnemersveld is 

veranderd, het zijn niet alleen maar de afgetrainde mannen tussen de 20 en de 30 die 

een marathon lopen, mannen en vrouwen van 18 maar ook van 84… je komt ze nu 

allemaal tegen, en allemaal hebben ze een grote liefde voor het lopen.  

Dat is ook wat we bij Orion zien: een groei van het aantal lopers, en een kleine groep 

“toppers” die echt competitief voor de goede tijden gaan. We zijn trots op onze 
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toppers die het podium halen en daar kei hard voor gewerkt hebben. En we zijn net zo 

trots op de mannen van (bijna) 70, die nog steeds binnen 2 uur de halve marathon 

lopen, we zijn trots op alle marathonies die deze enorme afstand lopen, we zijn trots 

op onze beginners (frisse starters) die aan hun eerste wedstrijd meedoen… eigenlijk 

zijn we trots op iedereen die zijn nest uit komt en door weer en wind met ons mee 

loopt!  

Orion in de toekomst 

Kort geleden kwamen de commissie toekomstvisie en het bestuur bij elkaar om te 

praten over de toekomst. Dat was weer erg gezellig bij de Paerdskoel! En eigenlijk 

illustreert dát ook heel mooi de toekomst van Orion: de gezelligheid. We hebben 

allemaal een liefde voor het lopen, en dat kunnen we allemaal op ons eigen niveau 

doen bij Orion; er zijn niveaugroepen, en er zijn trainers die motiveren en aansluiten 

bij de groep. Maar vooral is het ook altijd erg gezellig; na afloop bij de H&R aan de 

koffie, op de activiteiten-dag, tijdens maar vooral ook na de wedstrijden, en niet te 

vergeten tijdens het trainingsweekend! We lopen samen, en we eten, drinken en 

lachen samen, en dat hoop ik nog heel lang zo te blijven doen.  

Sportieve groetjes, en een goed lopend, gezond, en gezellig 2018 gewenst!  

Natascha  
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Hobbeldebobbelloop 2017 

Net als vorig jaar heb ik ook dit jaar weer de Hobbeldebobbelloop in Zoutelande 

(Zeeland) volbracht. Naar men zegt is het parcours van deze loop de zwaarste van 

Nederland. Feit is dat ik 7 marathons heb uitgelopen en de eerste keer dat ik hier aan 

mee deed (in 2013) halverwege rechtsomkeert gemaakt heb. Toch jeukte er iets in me. 

Dit zou mij toch ook moeten kunnen lukken? 

In 2014 wilde ik het nogmaals proberen. Echter met een zware verkoudheid leek mij 

dit geen goed idee. Bovendien kon ik die dag ook een bierbrouwerij bezoeken, met 

uiteraard daarbij aansluitend een proeverij. Het jaar daarop was het wederom niet 

verstandig om van start te gaan vanwege een achillespeesblessure.  

Vorig jaar lukte het wel! Het hele parcours van trappenlopen, steile duinen beklimmen 

en weer afdalen afgewisseld door stukken mul zand op het strand. Totaal 11,22 

kilometer. Dat ik als laatste binnenkwam vond ik niet erg. Het voelde aan als een 

overwinning.  

Dus dit jaar weer, de zaterdag voorafgaand aan de 7-heuvelenloop in Nijmegen. De 

klok rond van huis. Om 8.45 van huis, om met de trein naar Middelburg te gaan. Daar 

moest ik een half uur op de bus naar Zoutelande wachten. Dus de tijd nuttig besteed 

om een gebakken visje met een frietje te nuttigen. Om 13.00 uur was ik in Zoutelande. 

Ruim op tijd voor de loop die om 14.30 uur zou beginnen. Bij de start de tas ingeleverd 

en het nummer opgespeld. Nog even ingelopen op de zeedijk. Ook nu weer was ik wat 

verkouden geweest, maar met de neus in de zeewind, de zilte lucht opsnuiven dat 

doet een mens goed. Daarom kom ik zo graag in Zeeland! 

Dus toen ik een uurtje later echt aan de start verscheen voelde ik mij al een stuk beter. 

Ook nu weer liep ik al snel achteraan, maar dat duurde niet lang. We waren nog maar 

net Zoutelande uit, hoewel we al een stukje strand achter de rug hadden toen we lang 

stuk duin mesten beklimmen. Daar liep een vrouwtje te wandelen. Ik heb haar 

aangemoedigd met mij mee te komen. Ze vond het zwaar,  vertrouwde ze me toe. Ik 

reageerde daarop door te stellen dat het ergste nog moest komen. Klonk misschien 

niet erg bemoedigend, maar leuker kon ik het niet maken. Bergafwaarts wilde ze me 

toch weer voorbij. “Herstel naar beneden.” adviseerde ik haar. Ze vertelde met de 

ladiesrun (aan de vooravond van de Kustmarathon, ruim een maand eerder) de 10 

kilometer had gelopen. Die kilometer extra kon er nog wel bij. Met de woorden “Dit is 

wel wat anders” was ze het al snel met mij eens.  
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Bij het punt waar de snellere en langzamere lopers elkaar kruisen koos ze er voor met 

de snellere lopers mee te gaan. Dat deed ik de eerste keer zelf ook. Overigens dit kon 

nu ook officieel. Er deden veel meer mensen mee dan vorig jaar, hoewel er minder 

meededen aan de lange afstand. Commercieel gezien dus een goede zet voor 

Dynamica, de organiserende vereniging.  

Net als vorig jaar was ik ook dit jaar weer de snelste Orionner. Veel mensen zien op 

tegen het parcours, weer anderen vinden de treinreis zo vreselijk lang duren voor een 

dag op en neer. Dat is waar, maar je kunt die treinreis ook nuttig besteden door stukjes 

zoals dit te schrijven. Ik heb zelfs een heel boek geschreven (Besparingsomnibus; meer 

info op www.meer-besparen.nl) in de trein. 

Het leuke is dat ik dit boek zelf al 50x heb terugverdiend aan verzekeringen en 

belastingen. Maar dit terzijde. Ga je met zijn allen in de trein dan kan het heel gezellig 

zijn. Weet je dat ik een koeltas bij me heb met daarin een paar blikjes bier voor de 

terugweg?   

Dat ik ook dit jaar als laatste zou binnenkomen had ik al ingecalculeerd. Zat er vorig 

jaar nog bijna 8 minuten tussen de een na langzaamste en mij, dit jaar was het nog 

maar 2,5 minuut. Komt ook doordat ik 1.28 minuut sneller (lees minder langzaam) was 

dan vorig jaar. De glühwein aan de finish smaakte weer heerlijk, net als de 

speculaaspop van een halve kilo die je als aandenken meekrijgt. Wordt volgend jaar 

geprolongeerd! 

 

Ids van der Meulen Bosma 

 

 

 

http://www.meer-besparen.nl/
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Orion bedankt… 

Orion bedankt al haar sponsoren en adverteerders voor de prettige samenwerking in 

2017. Wij hopen ook in 2018 weer op uw steun te mogen rekenen.  

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018! 

Bestuur en leden RAV Orion 

 

 

 

 


