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Samenstelling loopgroepen eind 2016 
 
 

Loopgroep Trainer + assistent-trainer 
 

Maandag Ad van Kollenburg, Pé Brouwer, Bart Roossink, Frans Strikwerda 
 

Dinsdag Ad van Kollenburg, Hubert Segers, Ben de Jong, Bep Vogels, Frank Coppelmans 
Frank Abbink, Marcel Reintjes, Nicolai van der Heijden 
 

Woensdag Jan van Kasteren, Marti van Iersel, Mirjam Verhagen, Patrick Bindels, Gert Jan 
van den Eerenbeemt, Trieny vd Ven, Bart Roossink, Harm Bakker, Henk 
Schepens, Kathinka van Dijk 
 

Donderdag Ad van Kollenburg, Pé Brouwer, René Uijthoven, Ben de Jong, Bep Vogels, 
Hubert Segers, Frank Abbink, Patrick Bindels, Marcel Reijntjes, Nicolai van der 
Heijden 
 

Zaterdag Jan van Kasteren, Trieny vd Ven, Pé Brouwer, Harm Bakker, Ad van Kollenburg, 
Marti van Iersel, Harry Dahmen, Frank Abbink, Norbert de Zeeuw, Gert Jan van 
den Eerenbeemd, Patrick Bindels, Bart Roossink, Mirjam Verhagen, Kathinka 
van Dijk, Nicolai van der Heijden, Marcel Reintjes 
 

Zondagmorgen Gijs Koekenbier 
 

Starterscursus Frank Coppelmans, Kathinka van Dijk  
 

Bootcamp Patrick Bindels, Marcel Reintjes, Nicolai van der Heijden 
 

Doorstartgroep Mirjam Verhagen, Norbert de Zeeuw, Frank Abbink, Kathinka van Dijk 
 

Maandag, binnen Bram Flierman (dames) 
 

 
 
Trainerssituatie eind 2016 
Frank Coppelmans en Patrick Bindels hebben hun licentie Trainer Loopgroepen (LT3). Hubert Segers, 
René Uijthoven, Frans Strikwerda, Gert Jan van den Eerenbeemt en Bart Roossink hebben hun 
diploma Basis Trainer Loongroepen (BLT3). Kathinka heeft in 2007 in België een gedegen 
trainersopleiding gevolgd. Norbert heeft het diploma LT2.  
De overige trainers hebben of diploma’s van de oude stempel, dat wil zeggen uit de periode voordat 
de atletiekunie de examens wat zwaarder maakte, óf de trainers hebben jarenlang ervaring en 
hebben verschillende clinics en of cursussen gevolgd.  
Frank, Patrick en Kathinka maakten het hele jaar deel uit van ons TLG- overleg. Frans Strikwerda is 
eind van het jaar aangesloten bij de TLG. De TLG-ers zaten in 2016 regelmatig met ondergetekende  
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bij elkaar om te kijken hoe zaken binnen Lopen kunnen worden verbeterd en kwalitatief naar een 
hoger niveau gebracht kunnen worden. TLG is de afkorting voor Trainer Loop Groepen. Elke trainer is 
welkom om hierbij aan te schuiven. Het overleg met alle trainers heeft dit jaar twee keer plaats-
gevonden. Patrick nam in 2016 de taak van trainerscoördinator opnieuw op zich.  
 
Cursussen 
De Start-to-Run zorgt elk jaar weer voor een aantal enthousiaste nieuwe leden. Na afloop van deze 
cursus kunnen de starters 3 kilometer aan één stuk hardlopen. Vervolgens gaan de meeste starters 
na de 1e cursus door en trainen dan gezamenlijk naar de 6 kilometer toe om vervolgens met hun 
groep naar de 10 km door te trainen waarna men in de bestaande loopgroepen instroomt. 
Er zijn 6 trainers naar de looptrainersdag van de Atletiekunie geweest en hebben daar de nieuwste 
ontwikkelingen op loopsportgebied kunnen meemaken en hun kennis kunnen delen met de trainers 
die niet van de partij waren. 4 trainers volgden een clinic bij de NKS. Alle trainers zijn in het najaar in 
de gelegenheid geweest om een reanimatiecursus te volgen. De reacties waren uitsluitend positief. 
De organisatie van deze reanimatiecursus was dit jaar wederom in handen van Kathinka van Dijk.  
 
Bootcamp 
Een nieuw fenomeen waar veel belangstelling voor is: dat is de Bootcamp. Patrick Bindels heeft de 
Bootcamp omarmt en samen met Nicolai en Marcel wordt er afhankelijk van het seizoen twee tot 
driemaal per week getraind. Hier komen veel enthousiaste deelnemers op af en in de korte tijd van 
het bestaan mag het nu al als een succes worden gezien. 
 
En verder  
In 2016 is de Heilige Eikloop met de daaropvolgend de uiterst smakelijke brunch opnieuw 
georganiseerd.  
Norbert de Zeeuw organiseerde met Harm Bakker en Pieter van der Sanden een gezellige busreis. Dit 
jaar werd Hoegaarden gekozen als evenement. Het bevrijdingsvuur werd dit jaar in Wageningen 
opgehaald en naar den Bosch en Best gebracht. De organisatie hiervan lag in handen van Norbert de 
Zeeuw. Het gezamenlijk trainen voor de (halve) Marathon Eindhoven gaf ook de nodige leden veel 
loopplezier.  
 
Sportmedisch team 
Op trainingsavonden zijn regelmatig masseurs aanwezig die voor een vriendenprijs stramme, 
vermoeide of overbelaste spieren onder handen kunnen nemen. Lopers met blessures werden 
doorverwezen naar Ger Daane. Ger was ook nauw betrokken bij de starterscursus omdat juist bij 
starters blessures op de loer liggen.  
Jennifer van Podotherapie Brons is maandelijks op de baan te vinden voor het maken van een 
loopanalyse met videobeelden. Meerdere keren per jaar zijn lopers in de gelegenheid hun loopstijl te 
laten analyseren en krijgen blessure preventief advies van Jennifer. Podotherapie Brons, Ger en 
Runnersworld werkten hierin samen.  
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers hebben we op alle gebieden en bij veel wedstrijden en evenementen nodig. 
Het werven van vrijwilligers vergt ook de nodige tijd. Hedwig Harks heeft zich wederom bij de 
Marathon Eindhoven samen met een groot aantal vrijwilligers van de goede kant laten zien. Dit jaar 
leverde dit onze club ook weer een mooi bedrag op.  
 
Kleding 
De trainers hebben dit jaar een nieuw loophesje met verlichting gekregen, dit voor de veiligheid. 
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Vooruitblik 2017 
De crosscompetitie gaat volgens hetzelfde principe door. De Heilige Eikloop en de busreis (wie weet 
in een iets ander jasje) worden gecontinueerd.  
Trainers blijven we zoeken en opleiden. Dit omdat er trainers vanwege leeftijd en/of blessures 
wegvallen.  
NXT-fysio is vanaf 2017 onze nieuwe clubfysiotherapeut. Bob van Koetsveld zal op de jaarvergadering 
worden voorgedragen om ondergetekende op te volgen en onze lopers in het bestuur te gaan 
vertegenwoordigen. 
 
 
Namens Commissie Lopen 
Peter Cras 
 
 


