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Loop groe p Hank
Gerard blikt terug met “Mijn Loopgroepje”

High lights
Het einde komt in zicht de kalender wordt steeds



Voorbereidingen
Nieuwjaarsreceptie
23 januari 2011

dunner, er is al sneeuw gevallen en er staan al

Toen ik op 19 oktober een afspraak had voor een

kerstbomen. Ik ben nu ruim 7 jaar trainer van
Loopgroep Hank en als ik nu terug kijk naar al die
jaren is voor mij 2010 toch het mooiste jaar als
trainer. De groep blijft groeien en natuurlijk er



Vervelende operatie
voor Gerard (lees
zijn relaas)

Grote teleurstelling
voor teamleden.
Inschrijving Roparun
loopt op fiasco uit.

redenen. Maar het mooie is dan als ik die mensen
nog tegen kom dan praten ze nog altijd heel

Lopers Loopgroep
boeken uitstekende
resultaten in de
Zevenheuvelenloop
Nog te weinig atleten
op web-site (vraag
info aan Gerard)

www.loopgroephank.nl

een jonge god, “ top fit”. Tijdens het onderzoek wordt
niet goed was en na een gesprek met de arts zakte ik
door de grond. Mijn wereld stortte in, en je gaat
dingen in hoofd halen als dit, als dat.
“Ik voelde me eigenlijk bedonderd door mijn eigen

getraind en wordt veel gelachen. Eenieder is bezig

lichaam: je leeft gezond en bent sportief en krijg je dit

met zijn eigen doel. Een extra stimulans voor mij is

koud op je dak”.

natuurlijk de jeugd als ik dan terug blik op afgelopen

De onderzoeken om een juiste diagnose te stellen zijn

zomer dat er soms 13 kinderen lopen dan is het

gelukkig snel uitgevoerd en op 2 november kreeg ik

voor mij echt genieten. Gelukkig helpt Opa Koos

telefonisch de uitslag, daar had ik zelf op aangedrongen

mee, want alleen is het wel heel druk.

om nog niet langer in spanning te zitten. Na een goed

Prestaties

gesprek op 9 november met de Uroloog over de

Sportief gezien begon 2010 perfect mijn doelstelling
was een lage 35 min te lopen op de 10 km en tijdens
doel al gerealiseerd. Daarna nog leuke uitslagen
gelopen, waaronder een 5e plaats tijdens de
Marathon van Apeldoorn (2.57.00). Een week voor
de marathon van Hank werden de plannen gewijzigd



te Utrecht was ik niet gespannen want ik voelde me

sfeer in de groep uitstekend en er wordt serieus

de Brabantse Biesbosloop, op 2 januari, was mijn



jaarlijkse routine controle voor mijn blaas in het UMC

er niet veel gezegd maar ik zag op het scherm dat het

vallen ook mensen af door blessures en andere

enthousiast over Loopgroep Hank. Daarnaast is de



Toetje

want me loopmaatje Martin kreeg een blessure en
kon de marathon niet lopen. Tijdens de evaluatie
van tijden van Molenkadeloop, onder het genot van
een pilsje, hebben ze me omgepraat om de
Marathon van Hank te lopen, dat kun je wel zonder
specifieke voorbereiding werd er gezegd. Ik van
start met me haas Jacco en het ging perfect tot 30
km en toen kon ik mijn voet niet meer afwikkelen.
Mijn voet was op twee plaatsen (bovenste

operatie en de gevolgen ben ik op 23 november onder
het mes gegaan. De operatie is gelukkig meegevallen
maar ik ben wel heel bang geweest, hoe word ik
wakker en wat hebben ze nog meer gevonden, heb ik
nog wel alles in mijn lichaam zitten. Tijdens het
evaluatiegesprek op 7 december waren de doktoren
positief over de uitvoering van de operatie. Ze hebben
de tumor volledig met de stam kunnen verwijderen.
Om het risico te beperken dat het weer terug komt
krijg ik de komende maanden een aantal
chemospoelingen en de controles beginnen weer van
voor af aan. Het is balen maar van andere kant door de
controles de afgelopen jaren heb ik op dit moment een
beetje geluk gehad dat we nu er op tijd bij waren, zo
zie ik het nu zelf. Ik hoop dat de spoelingen niet voor
niets zijn maar die garantie krijg je niet.

spronggewricht en middenvoetsbeentje) gescheurd.

Bedanken

De oorzaak was achteraf dat ik een paar dagen voor

Ik was wel heel erg blij met al de leuke kaarten,

de marathon tijdens een training in een gat ben

mailtjes, telefoontjes, huisbezoeken en lekkere

gestapt. Hierdoor ruim 8 weken niet kunnen lopen

traktaties dat doet me goed. Ik wist niet dat ik zoveel

waarvan 5 weken in het gips. De maanden hierna

vrienden en vriendinnen had. Namens Tanja en mezelf

heb ik alles op alles gezet om zo snel mogelijk terug

wil ik eenieder bedanken voor de steun in welke vorm

te komen op mijn niveau en eind september was ik

dan ook zowel voor, tijdens en na de operatie. Het

weer redelijk op mijn oude niveau.

heeft me enorm geholpen bij het herstel en verwerken

De mooie uitslagen volgende, waaronder een 2
plaats tijdens het Cross Festival in Ommen.

e

van mijn ziekte. Daarnaast wensen wij jullie:
“Een Zalig Kerstfeest en een sportief maar vooral
een gezond 2011.”
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Prima georganiseerde Zevenheuvelenloop door Toon de Jongh voor atleten
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Uitstekende
resultaten
Zevenheuvelenloop

Tijd voor een feestje
Op 23 januari 2011

Zondag 21 November vertrok er een ploeg van 9

een beetje zon. Wat kan je nog meer wensen.

lopers en enkele supporters naar Nijmegen om deel

Na de start zijn we via een smalle fuik gestart.

te nemen aan 1 van de grotere evenementen van

Hierna ben ik de meeste van ons team uit het oog

Nederland namelijk de 7 heuvelenloop.

verloren. Samen met Jan Broeders en Corne

Iedereen was er op gebrand om een goede tijd weg

Peeters zou ik de eerste 10 km proberen te hazen.

te zetten, dit kon je tijdens de trainingen al merken.

Helaas na 5 km moest Jan er af (hij had nog last

Bijna iedereen was gearriveerd en als laatste kwam

van de week er voor de wedstrijd in Batis was

Toon aan (zoals gewoonlijk) de ontvangst was goed

toch zwaarder dan verwacht) Ik voelde me op dat

een ieder werd ontvangen met koffie of thee met

moment nog steeds goed en ging met Corne

iets er bij. Alle deelnemers van onze groep kregen

verder maar op de 8 km moest hij ook lossen wat

een shirt en een groene startchip die ze mochten

ik niet helemaal meer begreep omdat ik de laatste

behouden zodat ze een volgende keer geen nieuwe

tijd ook niet goed loop. Ik kon lekker mijn tempo

hoefde aan te vragen.

vast houden en de laatste 3 km is het alleen nog

Er heerste wel wat spanningen ook al wisten de

maar uit bollen wat ik dan ook lekker gedaan heb.

atleten dat er toch niets meer aan veranderd kon

Na afloop van de wedstrijd werden we weer goed

worden en dat ze hun kilometers al getraind

ontvangen door het VGZ met soep en broodjes

hadden.

om weer op kracht te komen. Naar een kleine

Nadat iedereen zijn loopkleren aangedaan had, zijn

inventarisatie bleek dat iedereen het goed naar zijn

we als groep naar de startvakken gelopen wat

zin te hebben gehad en tevreden waren met hun

tegelijk een goede opwarming was. Christine en haar

tijd.

dochter hadden besloten om met de bus te

Ik zal voor de deelnemers van dit jaar volgend jaar

gaan(deze stond klaar om de deelnemers en

weer proberen om startplaatsen te krijgen.

supporters 200 meter van de start af te zetten.

We zijn als team als twintigste geëindigd van de

De kleuren op het nummer bepaalde het startvak

781 teams knap gedaan jongens.

waarin je thuis hoorde, dit hield voor de meeste van
ons in dat we vlak achter de prominenten mochten
starten. Het weer was ideaal, weinig wind en zelfs

Helaas is door gebrek aan ruimte de looptijden
niet te plaatsen.

Vanuit de redactie


Zien en gezien
worden

Ook de redactie is aan vakantie toe na toch volgens

De damens Tanja en Marielle hebben het er druk

ons een geslaagd 2010.

mee.

De nieuwsbrieven werden op tijd gemaakt en

Helaas moeten wij nog steeds jullie bijdrage vragen

daardoor ook alle leden op de hoogte gebracht over

om e.e.a. te organiseren. Maar dat het altijd gezellig

bepaalde zaken.

is staat als een paal boven water.

Een ding willen wij graag op ieders hart drukken.

Afdeling sterke verhalen komt naar boven en de

Het is jammer dat er nog steeds lopers in de avond

looptijden worden besproken.

uren trainen zonder dat zij een reflecterend hesje

Dit alles onder een hapje en een drankje en

aan te hebben. Het is zeer belangrijk dat je gezien

natuurlijk goede muziek.

wordt en niet denken van ze zien mij wel want ik zie

Namens de redactie wensen wij alle leden

hem toch ook.

met hun familie fijne feestdatgen toe en een

Er wordt ook weer hard gewerkt aan de 9e

heel gelukkig 2011.

nieuwjaarsreceptie.

