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2e Editie ENGELEN Run 2016 

Engelen heeft er een fantastisch 

evenement bij! De Engelen run! 

Weer of geen weer, we genoten 

met bijna 500 (!) lopers van een 

prachtige route. 

 

Er was zoveel animo dat de 

inschrijving voor de kidsrun al 

ruim voor tijd gesloten moest 

worden. Ook de 6 en de 12 km-

startnummers waren op. 

Er was een mooie warming up 

door Top Fit. Overal was er 

muziek om ons loopfeest 

compleet te maken. 

Maandenlange voorbereiding 

hebben geleid tot een goed 

georganiseerde loop.  

91 vrouwen en 89 mannen 

gaven alles wat ze hadden in 

een kletsnatte 6 kilometer.  

VETTE, HELE VETTE, 

COMPLIMENTEN voor onze 

beginnersgroep!  

35 vrouwen en 72 mannen 

deden hun uiterste best op de 

Auto Haarsteeg 12 km-afstand. 

175 kinderen zetten 1200 meter 

lang hun beste beentje voor op 

de Plus Mulder Kidsrun. 

 

Toeschouwers hadden gehoor 

gegeven aan de oproep om onze 

lopers toe te juichen. Matching 

Pool had een mooie fanzone 

verzorgd tegenover Kasteel 

Holterveste.  

De allersnelsten werden beloond 

met een mooie beker en 

iedereen heeft zo’n prachtige 

medaille boven zijn/haar bed 

hangen. 

Voor foto’s en video’s van je 

topprestatie, verwijzen we je 

naar de website: 

www.engelenrun.nl/fotos-en-

videos/ 

Deze loop was onmogelijk 

geweest zonder onze 

enthousiaste hardlopers, onze 

fantastische sponsors, de fijne 

vrijwilligers die zelfs ondanks de 

regen onze lopers nog konden 

toejuichen en een zeer 

enthousiaste groep 

organiserende leden van onze 

hardloopclub. We zijn trots op 

wat we in Engelen met elkaar 

voor elkaar kunnen krijgen met 

zijn allen! We hopen dat jullie 

allemaal 11 juni 2017 in jullie 

agenda zetten. We rekenen ook 

volgend jaar weer op jullie! 

Judith 

 

Afscheid van onze voorzitter 

 

Beste Hardlopers 

En dan komt het moment dat je 

een ander huis gaat kopen 

buiten Engelen. Dan toch niet, 

dan weer wel, dan toch weer 

niet en uiteindelijk wel. 

Dat betekent dat ook dat je je 

woning in Slot Haverleij te koop 

gaat zetten en dat je, gezien de 

verkooptermijnen van woningen 

in de buurt, nog wel even de tijd 

hebt........denk je! 

 

Het is eigenlijk als een soort 

achtbaan. Tergend langzaam 

word je omhoog getrokken en 

ineens is het moment van 'los' 

daar en stort je naar beneden. 

Het ene moment staat je huis op 

Funda en de volgende dag heb 

je de eerste kijkers.....als die 

kijkers vervolgens een bod doen 

waarmee je tevreden bent, is 

daar het ongeloof. Daarna het 

besef dat je snel moet 

schakelen. Je zit in het karretje 

en wordt van links naar rechts 

gegooid, daarbij ga je ook nog 

eens drie keer over de kop en in 

één bocht zit ook nog een 

kurkentrekker! 

Binnen 24 uur is je huis 

verkocht!!! Ongeloof, 

verbazing........blijdschap. 

 

Wat nu? Nieuwe school 

uitzoeken voor de huispuber, 

tijdelijke woning zoeken tot het 

nieuwe huis klaar is! Huis in 

Engelen uiterlijk op 1 november 

opleveren aan de nieuwe 

nieuwsbrief@hardloopclubengelen.nl
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bewoners!  

 

Bouw van onze nieuwe woning in 

Waalwijk start in oktober en zal 

zomer 2017 worden opgeleverd. 

Deze nieuwe woonplaats 

betekent dat ik afscheid ga 

nemen van de Hardloopclub 

Engelen! 

 

In 2010 ben ik lid geworden van 

de Hardloopclub.  

Samen hebben we veel plezier 

gehad. Lief en leed gedeeld! 

Blessures opgelopen en 

overwonnen, ieder zijn eigen 

uitdagingen aangegaan, onszelf 

overwonnen en verbeterd! 

Gesprekken gevoerd over van 

alles en nog wat.... 

Ook teleurstellingen gekend en 

afscheid genomen van mensen, 

al dan niet gedwongen door 

omstandigheden! Indrukken 

opgedaan, onvergetelijke 

uitspraken gehoord, en 

misschien ook wel gedaan! 

Samen gelachen om de leuke 

dingen, samen gehuild om het 

verlies binnen de club. 

 

Hoogte-en dieptepunten en de 

manier hoe je hiermee omgaat 

bepaalt uiteindelijk wie je bent. 

Als mens, maar ook als club. 

 

Enige tijd geleden vroeg men mij 

hoe het nu verder gaat met mij 

en de Hardloopclub, was mijn 

antwoord:"Marco Borsato zong 

het jaren geleden al.....Als er 

iemand bij je weggaat, even 

slikken en weer doorgaan!" 

 

Het leven gaat verder en er 

staat uiteindelijk wel weer 

iemand op die mij als voorzitter 

vervangt.  

Als mens en persoon ben ik er 

van overtuigd dat iedereen 

vervangbaar is, behalve de 

persoon als mens. 

 

Waalwijk is niet het einde van de 

wereld en wellicht meld ik me zo 

af en toe als ik zin heb om weer 

eens mee te lopen of behoefte 

heb aan jullie geklets, om te 

horen welke uitdaging jullie voor 

ogen hebben of gewoon om 

iedereen weer eens te zien. 

 

Ik ga mijn lidmaatschap per 

aankomende contributieperiode 

opzeggen en heb het bestuur al 

geïnformeerd over mijn vertrek 

als voorzitter per 31 december 

2016. Door de snelheid van 

verkoop zal dat misschien eerder 

worden. 

 

Ik hoop dat jullie het bestuur 

zullen blijven helpen en 

ondersteunen om de club haar 

toekomst te geven die ze 

verdient. Een mooie club van 

prachtige mensen, ieder met 

zijn/ haar eigen karakter, 

nukken en eigenschappen, maar 

allemaal met dezelfde passie: 

hardlopen en het beste uit jezelf 

halen op je eigen kunnen. 

 

Beste allemaal, bedankt dat ik 

jullie voorzitter mocht zijn en 

bedankt voor jullie vertrouwen in 

de afgelopen vier jaar! 

Het was me een eer en 

genoegen dat ik het mocht doen. 

 

Ik wens jullie veel veilige en 

plezierige hardloop kilometers! 

Groet, 

Wilbert 

 

Beginnerscursus voorjaar 

2016 

Op maandag 21 maart was de 

eerste training van de 

beginnerscursus. In 11 weken is 

getraind voor deelname aan de 

Engelenrun. Met één 

groepstraining per week en een 

schema om zelf nog twee keer 

per week te trainen zijn de ruim 

20 deelnemers begeleid naar de 

6 km. Door een hevig noodweer 

is er één groepstraining 

vervallen. Die training is een 

week later ingehaald. Bijna alle 

beginners hebben de 6 km bij de 

Engelenrun succesvol gelopen. 

Daarmee is een basis gelegd om 

door te gaan met hardlopen. 

Iedereen van de beginnersgroep 
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is welkom bij de 

trainingsavonden (ma-wo-vrij 

om 19:30) om de conditie te 

verbeteren en nog meer plezier 

te beleven aan het lopen. 

Daan 

 

Nieuwe 

trainerscoördinator 

De afgelopen jaren heeft Inge 

Wijnbergen zich ingezet als 

trainerscoördinator van onze 

club. 

Sinds haar promotie heeft ze het 

ontzettend veel drukker 

gekregen en daarom geeft ze 

haar taak over aan Dorrie. 

Inge, superbedankt. We hopen 

je nog (geregeld) tegen te 

komen bij de trainingen.  

Dorrie, fijn dat jij deze taak op 

je wilt nemen! 

 

 

Nieuwe website AHLC-

Engelen 

Na jaren dienst gedaan te 

hebben als roeptoeter van de 

Atletiek-en Har(t)loopclub gaan 

we de website 

www.ahlcengelen.nl op non-

actief zetten. 

Door het afscheid dat André en 

Caroline van de hardloopclub 

hebben genomen, is het actueel 

houden van de website op een te 

laag pitje komen te staan. Dit is 

mede veroorzaakt door de 

onbekendheid van het bestuur 

met de te gebruiken software. 

Op dit moment wordt er hard 

gewerkt aan een nieuwe website 

die te vinden zal zijn via 

www.hardloopclubengelen.nl. 

Deze website is 

gebruikersvriendelijker en 

daardoor gemakkelijker te 

actualiseren. 

 

Zodra de website gereed is 

worden jullie hierover verder 

geïnformeerd. Tot die tijd wordt 

de facebookpagina gebruikt om 

–een deel van- jullie op de 

hoogte te houden en van tijd tot 

tijd doen we mailings. 

Wilbert 

Activiteitenkalender 2016-7 

Tijdens de laatste algemene 

vergadering is er een nieuwe 

Activiteiten Commissie gevormd. 

Spontaan melde Hans Kuys, 

Maurice Op ’t Veld, Wilfred 

Slegers en Linda Kröse- Van 

Wetten zich aan om de 

organisatie van verschillende 

activiteiten binnen onze club op 

zich te nemen. Inmiddels zijn we 

al tweemaal bij elkaar gekomen 

om invulling te geven aan deze 

uitdagende taak. 

Onze doelstelling is om door 

middel van diverse activiteiten 

de samenhang tussen alle leden 

van Hardloopclub Engelen te 

versterken. Met de bestaande 

activiteiten als uitgangspunt en 

het tijdspad in ons achterhoofd 

hebben we de volgende 

activiteiten gepland 

De diverse activiteiten bieden 

aan iedereen de kans om elkaar 

eens op een andere manier te 

ontmoeten.  

Wij wensen iedereen alvast een 

hele fijne vakantie en we zien 

elkaar bij de B&B! 

 

 

 

http://www.ahlcengelen.nl/
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Activiteiten 2016-2017 

Vrijdag 9 

september 

2016 

Welkom terug 

Bubbels & Bites 

(B&B) 

Woensdag 28 

september 

2016 

Einde-van-de-

zomer-estafette-

run 

Woensdag 2 

november 

2016 

U-Base clinic 

Begin 

december 

2016 

Pepernotenloop 

Vrijdag 13 

januari 2017 

Nieuwjaarsborrel 

Medio maart 

2017 

Combattraining / 

clinic in de zaal 

Mei 2017 Baantraining 

Zondag 11 

juni 2017 

Engelenrun 

 

Met actieve groet, 

Hans Kuys, Maurice Op ’t Veld, 

Linda Kröse-Van Wetten en 

Wilfred Slegers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde deze Paaltje editie no. 19 


