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Van de redactie 

Maart 2018 is inmiddels al weer enkele dagen oud. Het was een koude start, maar hopelijk mogen 

we binnenkort weer genieten van de eerste lentezon. Voor vele lopers begint in maart ook weer het 

wedstrijdseizoen met de Venloop als eerste grote wedstrijd. Als redactie waarderen we het zeer dat 

er leden zijn die de moeite nemen om af en toe, of met enige regelmaat, verslag te doen van hun 

loopervaringen. We hopen dat we dit jaar weer veel kopij van onze leden mogen ontvangen. Want 

zonder jullie bijdrage kunnen we geen Orionzin samenstellen. 

Vanaf heden zal de Orionzin enkel nog digitaal verschijnen op de website van Orion. Dit heeft als 

voordeel dat we niet meer beperkt zijn in het aantal pagina’s en foto’s kunnen in kleur geplaatst 

worden 

Wij wensen jullie een heel mooi, sportief en succesvol hardloopjaar toe en zien jullie verslagen en 

foto’s graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

 

Louis Schouren 

Jasper Peeters 

 

 

 



Orionzin___________________________________________________________ Jaargang 2018 Voorjaar  Pagina 2 
 
 

 

 

 



Orionzin___________________________________________________________ Jaargang 2018 Voorjaar  Pagina 3 
 
 
 

Baantraining 29-12-2017 

Zoals de meeste opa’s en oma’s passen ook wij wel eens op de kleinkinderen. Tegenwoordig valt het 

mee omdat ze niet meer zo heel klein zijn. Zo werd mij op een gegeven moment door mijn zoon 

gevraagd om op een vrijdag in de kerstvakantie op te passen. Tja, zeg ik tegen hem, dat zou wel 

kunnen, maar wij, Hans en ik,  gaan op vrijdagmorgen naar de baantraining. Ik denk dat ze wel mee 

mogen doen, als ze dat willen, maar ik blijf er niet voor thuis. 

Nick en Jesse zijn 12 en 10 jaar en al enkele jaren lid van Scopias. Ze weten dus wel het een en ander 

van een training. Maar ze zaten allebei in een dip en hadden hun ouders zover gekregen dat ze in de 

vakantie  niet hoefden te trainen. Ze waren het er dus helemaal niet mee eens! Maar allebei de 

ouders moesten werken en dus hadden ze geen keus. Alléén thuis blijven was geen optie.  

Dus op vrijdagmorgen zijn Hans en ik op tijd in de auto gestapt om ze op te halen. Met een mokkend 

gezicht stapten ze allebei in. Ik dacht ojee, als dat maar goed gaat. Het is veel te koud om langs de 

kant te blijven zitten.  

Toen wij op de baan kwamen was er nog niemand, omdat wij veel te vroeg waren. De kinderen 

kregen alweer hoop dat het niet doorging, maar ik zei: als er niemand komt rennen we zelf wel een 

paar rondjes. Ik ga niet naar huis voordat ik heb getraind! Haha, Het ging goed. Na een paar minuten 

druppelde iedereen binnen en kregen we training van Henk ten Have. 

Ik vroeg aan Henk of ze mee mochten doen en hij vond het goed. Ik heb aan Nick verteld wie meestal 

het hardste rent, en dat hij daar maar in de buurt moest blijven. Dat vond hij wel leuk, dus met 

inrennen lagen ze allebei ver voor ons. Wij rennen niet meer zo hard. 

Toen kwamen de oefeningen en de loopscholing. Henk riep de kinderen en zetten ze pontificaal voor 

de groep! Dat werd al interessant! De eerste 3 oefeningen vertelde  Henk zoals altijd, welke oefening 

we zouden doen en deed de oefening voor. Wij  proberen deze dan, achter elkaar, zo goed mogelijk  

na te doen. Bij de vierde oefening zei Henk dat we hakken-billen gingen doen en wilde aan zetten om 

voor te doen. Nick, die waarschijnlijk geen geduld meer had, sprintte vooruit en deed precies wat 

Henk gevraagd had, en Jesse volgde zijn voorbeeld!  Iedereen lag in een deuk en iemand riep al dat 

Henk een hulptrainer had gekregen.  Dus iedereen maar achter de jongens aan om het na te doen. 

Toen zei Henk: “Kniehef”. En weer wisten ze beiden precies hoe het moest! Zelfs toen Henk: 

‘Kaatsen” riep, kenden ze de oefening en voerden hem perfect uit. Dit is een oefening die voor veel 

mensen problemen oplevert, in elk geval voor mij wel. Ik heb de jongens nog nooit zo goed mee zien 

doen. Op hun eigen trainingen laat het nog wel eens te wensen over. Er werd natuurlijk veel 

gelachen en Nick en Jesse voelde zich geweldig. Je kon ze bijna zien groeien. 

Later hebben we nog rondjes van 800 meter gerend met 200 meter pauze, en ook hierbij lieten ze 

zich van hun goeie kant zien. Jesse hield wat eerder op en is toen blijven wandelen. Nick echter 

probeerde steeds de snelle lopers bij te houden. Dat lukte niet helemaal, maar hij heeft wel de hele 

training vol gehouden. 

Na de training zeiden ze dat ze het erg leuk hadden gevonden en hebben ze Henk bedankt dat ze 

mee hadden mogen doen.  

Wij hebben in elk geval genoten. 

Loes van Dijck 
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N.a.v. de Venloop heeft Sana-Care in de maand maart deze speciale 
aanbieding:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xendurance per stuk 180 tabletten van 44,95€ voor 40,46€. Bij afname van 3 verpakkingen 10% extra 
korting. Bestelcode: Orionvenloop2018 

Xendurance is een productcombinatie voor het verminderen van melkzuur en het versterken van de 
aërobe prestaties. 

Tijdens intensieve trainingen en wedstrijden wordt melkzuur gevormd in de spieren. Het lichaam 
breekt dit melkzuur af en daardoor ontstaat er lactaat en waterstof (H+). Waterstof is het zure 
gedeelte van melkzuur. Hierdoor neemt het zuurgehalte in de spieren en het bloed toe, en dat 
veroorzaakt het brandende gevoel. Xendurance tabletten hebben een neutraliserende werking m.b.t. 
de zuren en maakt lactaat als brandstof beschikbaar. Een sporter kan daardoor langer en intensiever 
trainen of wedstrijd volhouden en zelfs sneller herstellen. 
 
• De trainings-geïnduceerde verzuring wordt verminderd. 
• Het uithoudingsvermogen van uw spieren wordt vergroot. 
• De aerobe drempel wordt verhoogd. 
• Herstel na zware inspanningen wordt versneld. 

Xendurance bevat: magnesium, calcium, kalium, papaine, selenium, chromium, groene thee extract, 
en zwartepeper. 

Xendurance is dopingvrij getest. En te bestellen via www.sana-care.nl 

 

http://www.sana-care.nl/
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Een smakelijke tip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: www.voedingscentrum.nl) 
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“Definitief Ontharen bij Studio-Relax4all” 

 

“Nieuw” bij Studio-Relax4all in Blerick definitief van je 

ongewenste haargroei af. 

De behandelingen zijn voor zowel Mannen als vrouwen 

geschikt.  

Vrijwel het gehele lichaam, waaronder: de rug, borst, 

buik, billen, bikinilijn, armen, oksels en gezicht kunnen 

worden behandeld. 

Ik werk met de Harmony XL laser,  omdat dit apparaat 

zeer veilig is, geen risico op het ontstaan van 

huidschade.  

Het is zeer effectief en efficiënt, waardoor we sneller en 

minder vaak behandelen met hetzelfde resultaat. 

Daarnaast is de behandeling comfortabeler door de 

ingebouwde (koel) techniek waardoor de behandelingen 

veel aangenamer zijn.) 

Wanneer je last hebt van “HAAR” op plekken waar je het 

liever niet hebt, of je bent (de irritatie van) scheren, 

waxen, harsen en epileren beu kijk op de website; 

www.relax4all.info / studio@relax4all.info  

voor meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.relax4all.info/
mailto:studio@relax4all.info
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Handige hardloop weetjes 

Waarom hardlopen? 

1. Lopers leven langer. Drie keer per week lekker joggen kan zes jaar langer leven betekenen 
2. Het versterkt je weerstand. Je wordt minder vaak ziek (vooral griep hou je buiten de deur) 
3. Je voelt je gelukkig. na 20-45 minuten hardlopen krijg je een behoorlijke scheut endorfine, het 

gelukshormoon. Ideaal tegen winterdepressies 
4. Goed getrainde hardlopers leveren betere prestaties in bed 
5. Je ziet nog eens wat van Nederland of je omgeving. Ideale manier om je buurt of nieuwe 

natuurgebieden op een snelle manier te verkennen 
6. Het is een ideale manier om weg te raken van je zorgen of stress  en je hoofd leeg te maken.  De 

volgende dagen ga je weer met frisse energie naar je werk of studie 
 
 

 

Motivatie tips? 

Iedereen heeft er in meer of mindere mate last van: Even geen zin om te trainen. Hier een aantal tips 
om nooit meer een excuus te hebben om een training over te slaan: 

1. Door weer en wind trainen geeft je pas echt een gevoel dat je een prestatie hebt geleverd: jij bent 
een bikkel en overwint de elementen. 

2. Je voelt je altijd lekkerder na, dan voor de training 
3. Pittige trainingen zijn goed voor je figuur en gezondheid 
4. De concurrentie zit niet stil 
5. De sportschool is duurder (en drukker) 

http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/289011/levensverwachting-van-joggers-ligt-6-jaar-hoger.html
https://leukeloopjes.wordpress.com/handige-hardloop-weetjes/Maak%20je%20hoofd%20leeg%20en%20verjaag%20de%20stress!%20De%20volgende%20dagen%20ga%20je%20weer%20met%20frisse%20energie%20naar%20je%20werk%20of%20studie
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6. Doorbreek de sleur: Pak eens een ander rondje dan het standaard parcours (Een andere 

ondergrond is ook wel eens lekker en je traint andere spiergroepen) 
7. Kies een voor jouw leuk hardloopevenement in, dat 1 à 2 maanden later plaats vind. Spreek met 

vrienden af,  en zet je voornemen (met doelstelling) op social media. Niets motiveert meer dan 
naar een doel toe te werken 

8. Je krijgt er weer extra energie en een fris hoofd van 
9. In de zon krijg je ook nog een lekker kleurtje 
10. Een pittige training houdt je slankt of laat je die extra kilo’s kwijtraken 
 

 

 

Wandelen goede training 

De kracht van een goede wandeling stelt je lichaam in staat om kleine aanpassingen te maken die je 
voeten, knieën en heupen versterken. Lange, stevige wandelingen geven je uithoudingsvermogen 
bovendien een boost. En wandelen als alternatieve training geeft je lichaam een welverdiende pauze, 
die kleine pijntjes kan voorkomen. Lees hier hoe je het beste uit een wandeling haalt 

https://leukeloopjes.wordpress.com/2014/10/28/hoe-profiteer-je-van-een-goede-wandeling/
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Zweet het en je weet het… 

Dit jaar was het bij de CPC en in Zandvoort. Maar zo rond het voorjaar gebeurt het elk jaar weer: 
Plotselinge warmte bij een grote wedstrijd of pittige training. Een omslag van het weer!  Je bent dan 
blij als je maar 5 kilometer loopt, maar voor een halve marathon kan je voor de nodige problemen 
komen te staan. 
Je hoofd lijkt wel een rode vuurtoren,  en overal komt het zweet over je lijf lopen. Is dat vervelend 
of gênant? Nee, zweten is prima. Wie veel zweet, is gezond. Zweten helpt je om de overtollige 
warmte die je lichaam produceert tijdens het hardlopen kwijt te raken. 

Zweten opent de poriën en heeft ook een reinigende functie. Bovendien biedt zweet bescherming 
tegen allerlei slechte bacteriën. Duitse onderzoekers vonden in transpiratievocht het aminozuur 
dermicidin. En dat goedje bestrijdt bacteriën. 

Zo word je bijvoorbeeld beschermt tegen de E-coli-bacterie, die maag- en darmstoornissen 
veroorzaakt en tegen candida, een lastige en vaak hardnekkige schimmelinfectie die zowel in mond, 
darm als vagina voorkomt. 

Dus als je zweet, denk dan niet ”help!” , maar “joepie, ik ben en blijf gezond!” 

(bron: /leukeloopjes.wordpress.com/handige-hardloop-weetjes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leukeloopjes.wordpress.com/2014/03/10/40e-city-pier-city-druk-bezochte-slijtageslag/
https://leukeloopjes.wordpress.com/2014/03/31/zandvoort-alleen-maar-toch-samen/
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