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Nieuwjaarsreceptie 14-JAN-2017 

Welkom, hardloopvrinden 

Fijn dat jullie het allemaal hebben kunnen vinden 

En de moeite hebt genomen 

Om hier naar toe te komen 

Ik sta hier voor de eerste keer 

Meteen als interim voorzitter, wat een eer 

In maart 2016, ’t is maar da ge het wit 

Werd ik als beginner aspirant lid 

En mocht die cursus besluiten 

Door bij de Engelenrun aan te sluiten 

Wat een geweldig festijn was dat 

Ook al regende je kliedernat 

De sfeer was prachtig, 

De organisatie erg krachtig 

Met veel vrijwilligers, helemaal top 

Daar kan geen andere wedstrijd tegenop 

Dit mee te mogen beleven 

Vraagt applaus voor allen die dit vorm hebben 

gegeven 

Ondanks de gezelligheid en onderlinge sfeer 

Verlaat ons wel eens iemand een keer 

Wilbert Spierings wilde dichter bij de Efteling 

wonen 

En liet zich als voorzitter onttronen 

Er viel een gat in het bestuur 

Zonder Wilbert als leidend figuur 

Maar iedereen maakt zijn eigen keuze 

Namens de club, Wilbert bedankt, het was reuze 

Ook Inge was kort aan boord 

Het coördinatorschap trainers heeft haar niet 

bekoord 

Gelukkig stond Dorrie van Bracht 

Al snel in haar kracht 

En rekent zij als apirant-bestuurslid tot haar taken 

Alle beslommeringen rond de trainerszaken 

Want waar zouden we als clubbie staan 

Zonder Barbara, Erik, Jan, Gonny, Ruud, Roy, 

Rolph en Daan 

Wil dit trainersteam even naar voren komen 

Want jullie zijn het die het ons wekelijks klaar 

stomen 

Om verder of harder te lopen 

Door ons te stimuleren of te slopen 

Wij hebben de vrijheid om te komen of te gaan 

Maar jullie moeten wekelijks op uur en tijd er staan 

In winter, herfst, lente en zomer 

Jullie zijn er voor de eerste of de laatste 

binnenkomer 

Om onze waardering hiervoor te laten blijken 

Een groot applaus en wil ik jullie een aardigheidje 

uitreiken 

 

Naast de wekelijkse trainingen op maan- of 

woensdag 

Zijn er ook nog afleidingen met een knipoog of een 

lach 

Eind van de zomer stond de estafetterun op het 

program 

Zeer geslaagd zoals ik vernam 

Want zelf kon ik alleen nog net de borrel halen 

Dus niet meelopen, dat was balen 

Borrel en bytes bij Ellis en Roy in de tuin 

Iedereen uitgerust en lekker bruin 

De U-Base training heb ik moeten laten gaan 

Gewoon omdat ik geen oude loopschoenen had 

staan 

Die activiteit paste ook wat minder in onze filosofie  

En leverde wat valpartijen op met beschadiging 

aan schouder en knie 

file:///C:/Users/vossf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/25NVR0WW/nieuwsbrief@hardloopclubengelen.nl


 

 

 

 
Editie 22 

MAR-2017 

Dan de lichtjesloop, wat een mooi festijn 

Laat dat nu een prachtige afsluiting van de 

beginnerscursus zijn 

De lichtjes dansten vrolijk door de Engelense 

straten 

Een grote opkomst en daarna gezellig praten 

Kortom, mooie activiteiten met veel pret 

Dankjewel Linda, Hans , Maurice en Wilfred 

En hebben jullie het al gezien 

De vernieuwde website verdiend een dikke 10 

Christian Ramakers ging aan het bouwen 

Judith van Gool gaat deze nu onderhouwen 

Vanuit het bestuur mag ik me ermee bemoeien 

Maar daar ga ik jullie niet mee vermoeien 

Zet in je internetbrowser expres 

www.hardloopclubengelen.nl als startadres 

En wil je suggesties doen of tips aanbevelen 

Dan mag je mij altijd mailen 

Behalve via website en facebook vind je ons 

hardloperstaaltje 

Ook terug in het 2 maandelijks te verschijnen 

Paaltje 

Sinds heel kort kan het bestuur dit delegeren 

En gaat Karin Voss dit coördineren 

De opmaak blijft zoals het nu zit 

Belegd bij Pieter de Wit 

Lever dus massaal je stukjes aan 

Wie weet zie je jezelf dan in het Paaltje staan 

 

Alvorens een toast uit te brengen op het nieuwe 

hardloopjaar 

Staat er nog 1 onderwerp op mijn papiertje klaar 

Als langste en oudste lid gaat Rita ons verlaten 

Hierover mag collega aspirant bestuurslid Dorrie 

nu gaan praten (het woord aan Dorrie) 

 

Tot slot dan maar: 

Proost op het nieuwe jaar
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Beginnerscursus voorjaar 2017 

Even leek het erop dat er geen beginnerscursus 

zou starten dit voorjaar. Of er voldoende 

trainerscapaciteit beschikbaar zou zijn was 

onduidelijk. Het bestuur meende even te moeten 

afzien van een volgende beginnersgroep. Toen dit 

tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bekend werd 

ontstond er geroezemoes onder de trainers en 

werd er links en rechts wat gedeald. 

Resultaat: toch starten met een beginnersgroep. 

Zeker in aanloop naar de Engelenrun een zeer 

gewenste ontwikkeling. 

Dus snel de voorbereiding in touw zetten. Linda en 

Frank pakten de uitdaging van de coördinatie op. 

Daan had zich beschikbaar gesteld om de cursus te 

verzorgen. 

Tweeterp geïnformeerd dat we toch een 

advertentie wilde plaatsen (in eerste instantie 

hadden we de Tweeterp laten weten er vanaf te 

zien).  

Ook de geïnteresseerden die bij ons per mail 

hadden gevraagd of er een beginnerscursus zou 

starten geïnformeerd dat we weer van start zouden 

gaan. 

Website aangepast, posters gemaakt en verspreid 

en natuurlijk mond op mond reclame bij iedereen 

die het maar horen wilde. 

De eerste herintreder (Dominique) melde zich al 

direct. De eerste nieuwe inschrijving (Menno) viel 

ook al snel in de inbox en langzaam maar zeker 

nam de belangstelling toe. Ook vanuit de 

sponsoren van de Engelenrun (Plus en IVT)  

kwamen er aanmeldingen binnen en de lijst van 

belangstellende groeide en groeide.  

Op de woensdag van de informatieavond stond de 

teller op 28 belangstellenden. Dus toch maar de 

grote zaal in de Engelenburcht in gereedheid 

gebracht. Helaas kwamen op die avond maar zo’n 

12 belangstellenden opdraven. O jee, zou het dan 

toch een klein clubje gaan worden en niet zo 

succesvol als gehoopt. 

Alle belangstellenden 2 dagen voor de 

daadwerkelijke start nog maar eens gemaild door 

de trainer om ze te informeren over de start op 15 

maart. 

En toen werd het 15 maart. Kwam er ’s middags 

nog een last minute aanmelding binnen van 

Marcel. En het werd 19.15 uur. Frank stond klaar 

op het parkeerterrein bij het politiebureau op de 

Vutter om de deelnemers op te vangen. Hoeveel 

zouden er komen. Gelukkig druppelde er steeds 

meer mensen in loopuitrusting het parkeerterrein 

op. Toen Linda arriveerde met de veiligheidshesjes 

en de presentielijst stonden er al een deelnemer of 

8 te trappelen van ongeduld. Het aantal liep tot 

19.30 uur op tot zo’n 20 lopers. Helaas 1 

definitieve afmelding die geblesseerd was geraakt 

bij een val van de trap. Twee afmeldingen voor de 

eerste avond, maar die verwachten we volgende 

week wel. 

Nadat Daan bezweet was aan komen rennen (door 

de brand bij de bandenhandel moest hij een 

straatje om) kon de training beginnen 

 

Stukje wandelen, uitleg over links lopen in verband 

met de veiligheid (ook voor de wat meer 

gevorderde nog wel een opfrissing waard), nog een 
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stukje wandelen dan de warming up van top tot 

teen. 

Vervolgens wat stukjes lopen met de armen op de 

rug, op de borst, in de lucht. En toen echt het 

eerste stukje hardlopen. Minuutje hardlopen, paar 

minuutjes wandelen, weer een minuutje hardlopen 

en zo verder. Na 5 keer dit schema gevolgd te 

hebben zijn we weer terug op het parkeerterrein 

bij het politiebureau en volgt de cooling down. Tot 

slot deelt Daan de trainingsschema’s uit voor de 

komende 13 weken op weg naar de 6 km van de 

Engelenrun en legt uit hoe je dit schema moet 

lezen. Het schema is een richtlijn (en geen 

verplichting Frank voegt Daan er nog even fijntjes 

aan toe) 

Het eerste trainingsuur zit er weer op. Nog 12 

groepstrainingen en dan moet iedereen klaar zijn 

voor DE gezelligste loop van Den Bosch en 

omstreken. Onze eigen Engelenrun.

 

 

De Engelen Run 2017 nog gezelliger! 

De hardloopschoenen staan te smachten.....de zon 

komt er weer aan. Sommigen halen hun schoenen 

weer eens uit de kast, anderen hebben de hele 

winter doorgetraind.....  Wat leuk dat er zo veel 

mensen uit Engelen en omgeving besmet zijn met 

het heerlijke hardloopvirus! Dat juichen we als 

Hardloopclub Engelen natuurlijk alleen maar toe. 

Of je nou voor toptijden gaat of voor een lekker 

rondje ontspannen lopen: Speciaal voor alle 

enthousiaste beginnende en gevorderde lopers, is 

er weer een Engelenrun in 2017!  

 

De reacties van deelnemers, aanmoedigend 

publiek en vrijwilligers waren, ondanks de regen, 

zo positief, dat het Engelenrun comité geen 

seconde heeft getwijfeld om ook in 2017 een 

Engelen run te organiseren. Schrijf de datum 

alvast met dikke letters in je agenda want op 

zondag 11 juni 2017 mag je weer een rondje  

 

 

 

komen rennen, of ons ondersteunen bij de 

organisatie van deze dag. Voor de jonge 

sportievelingen is er weer de kidsrun van 1200 

meter en voor de volwassenen of de erg sportieve 

jeugd is er een parcours van 6 of 12 kilometer.  

Het organiserend comité heeft een aantal 

wijzigingen ondergaan maar er staat wederom een 

geweldige groep leden klaar om ook van deze 3e 

editie een enorm succes te maken! Wij danken via 

deze weg Wilbert en Marc voor hun geweldige inzet 

en enthousiasme. Gelukkig draaien Wilfred en 

Frank intussen al op volle toeren mee. Marc zal ons 

tijdens de dag gelukkig wel ondersteunen bij het 

opbouwen en afbreken. 

Dit jaar gaan we alle lopers en toeschouwers 

verrassen met een hoop nieuwe dingen die we aan 

de Engelenrun gaan toevoegen. Via de tweeterp en 

facebook zullen we hierover meer vertellen in de 

aankomende periode. Volg ons dus op facebook. 

Deel onze berichten zodat we zoveel mogelijk 

mensen bereiken. 

We barsten uit ons bescheiden jasje, want dit jaar 

hebben we maar liefst plaats voor 250 kinderen en 

500 lopers op de 6 km en 12 km. Door toename 

van het aantal deelnemers hebben we besloten de 

6km en de 12 km apart te laten starten, zodat het 

niet te druk wordt op de route. 
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Vrijwilligers gevraagd: Vorig jaar hadden we 

TOP-vrijwilligers die –behalve van hun drijfnatte 

pak- zelf enorm genoten hebben. Als hardloopclub 

Engelen laten we 1 keer per jaar op grootse wijze 

zien waartoe onze vereniging in staat is. Voor de 

Engelenrun hebben we ruim 70 vrijwilligers nodig.  

Wil jij ons een paar uurtjes helpen? Bij het 

opbouwen, afbreken, uitdelen startnummers, 

uitreiken medailles, verkeersregelaar enz. enz. 

Natuurlijk zouden we ook blij zijn als je anderen 

(je partner, buren, familie, kennissen) enthousiast 

weet te krijgen om tijdens de Engelenrun te 

helpen. 

 

Via Facebook, ’t Paaltje, de Tweeterp en de 

website www.engelenrun.nl houden we jullie op de 

hoogte van de voortgang. Heb je ideeën / 

suggesties neem dan contact met ons op via: 

Info@engelenrun.nl :  

Ook zo’n zin in een mooi hardloopfeest? Zorg dan 

dat je er bij bent op 11 juni! Met elkaar maken we 

er ook dit jaar weer een groot succes van! 

Overzicht verschijningsdata Paaltje 

Hieronder de data waarop de volgende uitgaven 

gaan verschijnen. Wil je een leuke loopervaring 

delen of heb je een ander idee voor plaatsing in ’t 

Paaltje laat het me dan weten of lever voor de 

betreffende datum per mail een stukje aan. 

In de volgende uitgave wordt o.a. verslag gedaan 

van de ALV welke 7 maart jl. heeft 

plaatsgevonden.  

03/04 juni   copy aanleveren 

voor 26 mei 

02/03 

september  

 copy aanleveren 

voor 27 augustus 

11/12 

november  

 copy aanleveren 

voor 1 november 

Copy graag aanleveren per mail bij Karin Voss, 

nieuwsbrief@hardloopclubengelen.nl 

 

 

Diverse lopen in onze omgeving 

Voor de komende tijd staan er weer diverse lopen 

in de planning. Onderstaand een opsomming van 

een aantal van deze activiteiten. Voor 

uitgebreidere informatie en meerdere 

hardloopevenementen, zie 

www.hardloopkalendernederland.nl 

 

PLUS 

Kleffenloop 

zondag 23 april te Boxmeer 

www.avsportingboxmeer.nl 

Vestingloop 21 mei 2017 te 

 ‘s-Hertogenbosch 

www.vestingloop.nl 

Engelenrun 11 juni 2017 

www.engelenrun.nl 

Omloop van 

Empel 

Zondag 25 juni 2017 

www.omloopvanempel.nl 

  

http://www.engelenrun.nl/
mailto:nieuwsbrief@hardloopclubengelen.nl
http://www.hardloopkalendernederland.nl/
http://www.avsportingboxmeer.nl/
http://www.vestingloop.nl/
http://www.engelenrun.nl/
http://www.omloopvanempel.nl/
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Agenda activiteiten commissie 

Noteer nevenstaande data alvast in je agenda. 

Nadere informatie volgt. 

 

 

 

 

 

woensdag 29 maart 

2017  

Cityrun 

woensdag 17 mei 

2017  

Baantraining 

zondag 11 juni 2017 Engelenrun 

woensdag 28 juni 

2017  

Bosloop in Vught 

vrijdag 1 september 

2017 

Borrel & Bites 

woensdag 4 oktober 

2017  

Begin-van-de-herfst-

estafetterun 

eind oktober 2017  Halloween FunRun 

medio december 

2017  

Lichtjesloop. 

 

 

 

ATTENTIE: vanaf aanstaande maandag 27 maart starten de 
trainingen (weer) vanaf het (district) Politiebureau aan de 

Beverspijken. 

 

Einde deze Paaltje editie no. 22 


